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Introdução  

Nos Evangelhos, Jesus aparece em confronto com a corrupção do 

poder político-religioso, sobretudo por ocasião de sua última estada em 

Jerusalém, com o discipulado, durante a festa de Páscoa. O material 

narrativo que trata de dois episódios conflituosos que se deram no 

Templo de Jerusalém está presente, em sua grande parte, nos 

Evangelhos Sinóticos3 . O Evangelho segundo João conserva apenas a 

lembrança da primeira atuação no Templo: a expulsão dos vendedores 

e cambistas (Jo 2,14-16). É o que se percebe, conforme demonstração 

no quadro que segue na próxima página. 

Nos Sinóticos, essa atividade de Jesus no Templo compõe o clímax 

de sua missão que, finalmente, atinge o centro do poder 

socioeconômico, político e religioso judaico daquela época, provocando 

naturalmente o acirramento do conflito. Parece ter sido algo tão sério 

que, como afirma Rinaldo Fabris, esse conflito tornou-se “prelúdio à 

paixão e ao fim violento de Jesus” (2014, p. 548).  

A análise sobre o confronto de Jesus com a corrupção no Templo 

de Jerusalém será feita a partir de Mc 11,1 – 12,44. A opção por esse 

autor ocorre por se tratar do Evangelho mais antigo que serviu de 

inspiração aos demais, segundo a Teoria das Duas Fontes4 . Far-se-á 

confronto com os textos paralelos, quando necessário.  
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A seção de Mc 11,1 – 12,44, muito bem estruturada do ponto de 

vista literário, tem introdução e conclusão. Em dois momentos, 

apresenta Jesus atuando no Templo de Jerusalém, comparado a uma 

figueira que ainda não deu fruto, o que só ocorrerá no momento 

oportuno: os tempos novos, tempos messiânicos do Reinado de Deus, 

inaugurados pelo Rei, o Messias:  

Mc 11, 1-11: Entrada messiânica em Jerusalém e visita ao Templo  

Mc 11, 12-19: Primeiro confronto com a corrupção A figueira 

frondosa, sem frutos e amaldiçoada O conflito com a corrupção no 

Templo  

Mc 11,30 – 12, 40: Segundo confronto com a corrupção A figueira 

frondosa, sem frutos, amaldiçoada e seca  

Mc 12, 41-44: O conflito com os corruptos no Templo. Diante do 

cofre do Templo, Jesus observa as pessoas e suas ofertas.  

Todo esse trecho narrativo será analisado literariamente5 , com o 

intuito de se tecer comentários relevantes do ponto de vista histórico e 

teológico. 

1. Mc 11,1-11: entrada em Jerusalém e visita ao templo (narrativa 

introdutória)  

A cidade de Jerusalém, centro político, cultural e religioso da 

Palestina, atrai muitos peregrinos (Sl 122,4), sobretudo no período da 

Páscoa judaica. Jesus e seu discipulado vão a Jerusalém não como 

peregrinos ou devotos anônimos, perdidos na multidão. Eles vão até lá, 

segundo a perspectiva do Evangelho de Marcos, para realizar o ápice de 

um projeto profético-messiânico que vem das periferias (após uma 

longa viagem desde o norte da Palestina), em favor das multidões que 

estão à margem das benesses econômicas, políticas, sociais e religiosas.  

Jesus chega ao fim do caminho para Jerusalém, centro político e 

religioso da Judéia, passando por duas pequenas aldeias nas 
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proximidades da cidade. Betânia, uma destas aldeias, a cerca de 2 

quilômetros de Jerusalém, é onde moram Lázaro e suas duas irmãs, 

Maria e Marta. Betfagé, supostamente já nos arredores de Jerusalém, 

situar-se-ia próxima ao monte das Oliveiras. Quem se aproxima de 

Jerusalém, subindo de Jericó, encontra primeiramente Betânia, e, em 

seguida, Betfagé.  

Ao monte das Oliveiras, devido a sua posição estratégica, pouco 

mais elevada que Jerusalém, associa-se a esperança messiânica 

escatológica do “dia de IHWH”, com a retomada da cidade, ocupada 

pelos inimigos: “Ajuntarei todas as nações contra Jerusalém e a cidade 

será tomada... Então, IHWH sairá e combaterá essas nações... Naquele 

dia, estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte 

de Jerusalém para o oriente...” (Zc 14, 2-4).  

Jerusalém situa-se a uma altitude de cerca de 750 metros acima do 

mar Mediterrâneo, e cerca de 1200 metros acima do mar Morto; a 

oeste, localiza-se a colina do Monte das Oliveiras, mais elevada do que 

Jerusalém cerca de 70 metros. Devido à posição elevada da cidade 

dentro do relevo circunvizinho, decorre a expressão: “subir” ou “descer” 

para quem se dirige à cidade ou se afasta dela (Mc 10,32s; 15,41; 3,22).  

Conforme as narrativas do Primeiro Testamento, a cidade de 

Jerusalém foi tomada dos jebuseus por Davi, logo após ele ter se tornado 

rei de todo o Israel, aproximadamente no ano 1000 a.C. (2Sm 5,6-9). 

Essa cidade era a antiga Salém e está vinculada à narrativa de 

Melquisedec, rei “que era sacerdote do altíssimo” e levava pão e vinho 

a Abraão, abençoando-o, bem como ao Deus altíssimo; e “Abraão lhe 

deu o dízimo de tudo” (Gn 14,18-20).  

Davi transfere a sede de seu governo de Hebron para Jerusalém, 

integrando a ele a burocracia jebusáica, concentrando aí os poderes 

político, militar e religioso; institui os jebuseus Banaías e Sadoc, 

respectivamente, como comandantes do exército de mercenários e 
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como chefe dos sacerdotes (2Sm 8,17s), enfraquecendo a influência de 

Joab, comandante do exército e do sacerdote Abiatar, ambos vinculados 

à tradição do antigo Israel.  

Após a morte de Davi, Salomão mandou Banaias matar Joab e 

exilou Abiatar, mantendo apenas os dois chefes jebuseus, o militar 

Banaias e sacerdote Sadoc, derivando deste a dinastia sacerdotal de 

Judá, que tem continuidade no judaísmo.  

Pode-se perceber que a narrativa do encontro de Melquisedec com 

Abraão tem uma origem tardia, pós-exílica, justificando o sacerdócio 

sadoquita e dando-lhe preponderância na tradição abraâmica, 

particularmente com a menção de que Abraão deu os dízimos de tudo a 

Melquisedec, sacerdote de Salem, ascendente de Sadoc.  

Jerusalém como sede de concentração de poderes será destacada 

em toda a expectativa messiânica, escatológica e apocalíptica, na 

perspectiva do domínio do judaísmo sobre todos os povos e nações no 

fim dos tempos, após o extermínio dos inimigos. Neste sentido temos o 

expressivo texto da recente profecia de Zacarias (14,12-16):  

12 E esta será a paga com que Iahweh ferirá todos os povos 

que combateram contra Jerusalém: ele fará apodrecer a sua 

carne, enquanto ainda estão de pé, os seus olhos apodrecerão 

em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá em sua boca... 14 

Judá também combaterá em Jerusalém. Será ajuntada a 

riqueza de todas as nações ao redor: ouro, prata e roupas em 

grande quantidade... 16 Então acontecerá que todos os 

sobreviventes de todas as nações que marcharam contra 

Jerusalém subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do 

rei Iahweh dos Exércitos.  

Jesus, ao descartar esta expectativa escatológica sobre Jerusalém 

entra em choque com os fundamentos da tradição dos chefes religiosos 

do judaísmo.  
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A tradição sobre a aproximação de Jesus de Jerusalém viu neste 

fato a realização da profecia de Zacarias sobre o messias davídico, o que 

é colocado explicitamente na narrativa paralela do evangelho de Mateus 

(21,4s): “Exulta com veemência, filha de Sion, grita de alegria, filha de 

Jerusalém! Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso, humilde, montado 

sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta” (Zc 9,9). A 

imagem de Jesus montado no jumentinho reflete, também, a 

interpretação messiânica de um rei oriundo da casa de Judá (Gn 41,10s).  

Nestes moldes temos, assim, a narrativa de Marcos, elaborada com 

mínimos detalhes, descrevendo a orientação de Jesus a dois dos seus 

discípulos que vão em busca do jumentinho. Contudo, a partir do 

desenvolvimento do ministério de Jesus em Jerusalém vai sendo 

removida a perspectiva messiânica.  

Jesus e seus discípulos são aclamados ao se aproximarem da 

cidade. Quem os aclama são “os que iam à frente dele e os que o 

seguiam” (v.9), indicando certamente os grupos de peregrinos que 

também se dirigiam a Jerusalém, para cumprir o preceito legal da 

presença na festa da Páscoa, trazendo para o Templo seus dízimos e seus 

donativos, e, como consumidores, favorecendo o comércio na cidade. 

Colocavam ramos que haviam apanhado nos campos (v.8), o que sugere 

a sua condição de camponeses.  

Na aclamação: “Bendito seja o reino que vem, do nosso pai Davi...” 

com que Jesus é saudado e que exprime as expectativas dos peregrinos 

que se aproximam de Jerusalém, temos o mesmo equívoco do cego 

Bartimeu, na saída de Jericó, ao invocar Jesus como o “filho de Davi”. 

Esta aclamação gloriosa contrastará com o grito de condenação de 

Jesus, o qual é trocado por Barrabás, líder nacionalista revolucionário, 

feito pela multidão diante de Pilatos, dentro de Jerusalém.  

Lucas (19,41-44) menciona que Jesus chegando perto da cidade 

chorou sobre ela prenunciando a sua destruição.  
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Depois da procissão de chegada, já na cidade de Jerusalém, Jesus 

entra no Templo, e observa todo o ambiente à sua volta. E, como já era 

tarde, aproximando-se a noite, saiu para Betânia com os doze.  

Neste primeiro momento de chegada e observação, Jesus, sem 

precipitação, já avalia as medidas que tomará no dia seguinte em relação 

ao contexto que observa no Templo. A aldeia de Betânia, com a casa de 

Lázaro e suas duas irmãs, para onde se dirigem, é o espaço da harmonia 

e da paz, onde se formam as primeiras comunidades de discípulos. À 

Betânia se contrapõem Jerusalém e o Templo, ambientes que lhes são 

hostis e ameaçadores.  

Tendo presente esse contexto histórico e literário, Rinaldo Fabris 

apresenta cinco aspectos importantes, do ponto de vista teológico, que 

valem a pena serem retomados (FABRIS, 2014, p. 549-550).  

1) Tem-se aqui uma ação simbólica ou profética da parte de Jesus, 

que foi interpretada pela comunidade cristã que escreveu o Evangelho 

à luz do texto do profeta Zacarias: “Exulta muito, filha de Sião! Grita de 

alegria, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti; ele é justo e 

vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, 

filho de jumenta” (Zc 9,9).  

2) Com essa ação simbólica Jesus se apresenta à Jerusalém como o 

Messias, que não vem com aparato bélico militar, mas montado em 

animal de carga, utilizado pelos mais simples no trabalho do campo e da 

cidade. Vem trazer a salvação para todo o povo sofrido da cidade santa 

onde Deus habita em seu Templo sagrado. A reação do discipulado de 

Jesus e do povo, que estendem pelo caminho os seus mantos e os ramos 

que tinham apanhado nos campos, recorda as cenas de aclamação real 

de Jeú (cf. 2Rs 9,13) e o acolhimento dos vencedores e dos heróis, de 

Judas Macabeu e de seus seguidores em Jerusalém para a purificação do 

templo (2Mc 10,7).  
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3) As aclamações das pessoas que iam à frente dele e das que o 

seguiam estão em harmonia com os gestos de acolhimento real e de 

entusiasmo cheio de expectativa messiânica. O hosana, transcrição do 

hebraico hôshi’aná, Sl 118,25, mesmo sendo na origem uma invocação 

que significa “salva-nos”, no uso comum, no tempo de Jesus, tende a se 

tornar uma aclamação para cumprimentar os peregrinos ou 

personagens importantes.  

4) A citação do Sl 118,25-26 (“Ah! Iahweh, dá-nos a salvação! Dá-

nos a vitória, Iahweh! Bendito o que vem em nome de Iahweh! Da casa 

de Iahweh nós vos abençoamos”) faz parte dos salmos de Halel, 

cantados nas festas dos tabernáculos e da Páscoa, e confere um 

conteúdo preciso à manifestação popular.  

5) Com essa narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, evoca-se 

as cenas reais de libertação histórica do passado, com o intuito de 

reanimar as esperanças messiânicas que historicamente o reino de Davi 

tinha inaugurado. Jesus é aquele que vem como o mensageiro de Deus, 

o Messias, para uma intervenção direta no Templo de Jerusalém. Por 

isso, ao adentar o Templo, seu olhar não é o de simples admiração, típico 

de alguém que faz turismo religioso, ou de alguém que está ali como um 

devoto peregrino. Jesus “observa tudo” (Mc 11,11) como quem chega 

para julgar e intervir. Com isso, prepara o gesto definitivo do dia 

seguinte: a denúncia da corrupção econômica, política e religiosa que foi 

instalada no Templo, pelas elites de Jerusalém.  

2. Mc 11,12-19: primeiro confronto com a corrupção  

Dando continuidade à sequência narrativa, o Evangelho de Marcos 

apresenta Jesus e seu discipulado retornando à Jerusalém, de Betânia, 

onde pernoitaram. No caminho, ocorre o estranho episódio da figueira  

frondosa e estéril, que deve ser compreendida no contexto narrativo, do 

ponto de vista simbólico (Mc 11,12-14). Em Jerusalém, seguem para o 

Templo, onde, no átrio dos pagãos, Jesus entra em confronto com a 
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prática de corrupção no Templo (vendedores e cambistas), ensina com 

autoridade profética e desencadeia a perseguição mortal das 

autoridades locais (11,15-19). Analisemos, portanto, essas duas partes 

interligadas:  

a) A narrativa sobre a figueira frondosa e sem frutos (Mc 11,12-14)  

b) A ação de Jesus contra a corrupção no Templo (Mc 11,15-19)  

2.1 A FIGUEIRA FRONDOSA, SEM FRUTOS E AMALDIÇOADA (Mc 11,12-

14)  

Após o pernoite em Betânia, povoado localizado na encosta 

oriental do monte das Oliveiras, Jesus e seu discipulado se dirigem à 

cidade de Jerusalém e, no caminho, com fome, ele se dirige à uma bela 

figueira como pode ser visto no texto abaixo (Mc 11,12-14):  

12 No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus 

sentiu fome.  

13 Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá 

ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, 

encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos.  

14 Então Jesus disse à figueira: «Que ninguém mais coma 

de seus figos.» E os discípulos escutaram o que ele disse.  

Esse episódio não aparece em Lucas e em João. Em Mateus, a 

narrativa completa sobre a figueira frondosa, amaldiçoada e seca 

(21,18-22) está colocada após a expulsão dos vendedores no Templo 

(21,12-17).  

Em Marcos, essa narrativa está dividida em duas partes: a primeira 

(11,12-14), antecede a ação de Jesus contra a corrupção no templo, 

expulsando cambistas e vendedores (11,15-19). A segunda parte (11,20- 

26) está colocada antes das controvérsias com os corruptos do Templo 

(11,27 – 2,44). A figueira que tem apenas folhas, mas não tem frutos,  
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funciona na trama narrativa como símbolo do Templo, que tem 

aparência suntuosa mas é estéril diante de Deus, fadado à destruição 

final.  

O discipulado estava preparado para a interpretação desse gesto 

simbólico de Jesus, porque a imagem da figueira era utilizada nas 

Sagradas Escrituras, em particular a profética (por exemplo, Os 9,16; Mq 

7,1; Ez 17,24), para indicar “o povo de Deus infrutífero” por conta de sua 

infidelidade. Esse episódio tem sentido, portanto, como abertura do que 

é narrado a seguir. A relação entre a figueira estéril, amaldiçoada por 

Jesus, e a intervenção no Templo de forma violenta por Jesus, tem como 

elemento comum o “fruto”: Jesus vai procurar o fruto da árvore e não 

acha; vai ao Templo, centro religioso do povo de Deus, e não encontra o 

fruto que está procurando. A árvore frondosa e o Templo suntuoso só 

darão fruto no tempo oportuno: a nova estação de figos ainda não havia 

chegado e o Templo só dará frutos nos novos tempos que Jesus está 

fazendo eclodir com sua atividade messiânica (FABRIS, 2014, p. 551-

552).  

Desse modo, no Evangelho segundo Marcos, a narrativa da figueira 

estéril é uma ação simbólica, típica dos antigos profetas em tempos 

críticos (Jeremias e Ezequiel), uma espécie de parábola em forma cênica, 

gestual ou dramatizada. A ação, embora desconcertante e estranha, tem 

ligação com a intervenção de purificação do Templo.  

2.2 O CONFLITO COM A CORRUPÇÃO NO TEMPLO (11,15-19)  

A primeira intervenção conflituosa em meio à corrupção do Templo 

de Jerusalém, (Mc 11,15-19) é uma narrativa que apresenta a seguinte 

estrutura6 :  

Introdução  

15a Chegaram a Jerusalém.  

Primeira parte  
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15b E entrando no Templo, ele começou a expulsar os 

vendedores e os compradores que lá estavam: Virou as mesas 

dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,  

16 e não permitia que ninguém carregasse objetos através do 

Templo.  

Segunda parte  

17 E ensinava-lhes, dizendo: “Não está escrito: ‘Minha casa 

será chamada casa de oração para todos os povos’? Vós, 

porém, fizeste dela um covil de ladrões!”  

Terceira parte  

18 Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e 

procuravam como fazê-lo perecer; eles o temiam, pois a 

multidão estava maravilhada com seu ensinamento. 

Conclusão  

19 Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade.  

A ação indignada de Jesus que o leva a agir violentamente no 

Templo de Jerusalém não foi simplesmente porque havia comércio 

naquele espaço, mas por terem transformado a “casa de oração” em 

“covil de ladrões”, conforme está escrito no centro da perícope 

(versículo 17). A expressão é antiga; o profeta Jeremias a tinha aplicado 

ao primeiro Templo7 , conforme está escrito em Jr 7,11: “Este Templo, 

onde meu Nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a 

vossos olhos?”8.  

Na perspectiva profética, a denúncia de Jesus em Mc 11,17 (“Vós, 

porém, fizestes dela [da minha casa] um covil de ladrões”) recai 

diretamente sobre “os chefes dos sacerdotes e os escribas” que, ao 

ouvirem tais palavras, reagem imediatamente (Mc 11,18): “Os chefes 

dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo 
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perecer; eles o temiam, pois a multidão estava maravilhada com seu 

ensinamento”.  

Os “chefes dos sacerdotes”, em grego, arquiereis, tal como está 

escrito no plural, não designa um único sacerdote, mas os chefes das 

famílias sacerdotais9, dentre as quais era escolhido o Sumo Sacerdote10. 

Foi essa aristocracia sacerdotal constituída de famílias que tinham o 

controle do comércio e dos lucros do Templo, foi essa elite que se sentiu 

ameaçada pelas ações e palavras de Jesus, naquele recinto.  

De fato, naquele tempo, a corrupção da hierarquia sacerdotal de 

Jerusalém era objeto de severa denúncia. Veja-se, por exemplo, o 

Testemunho de Moisés, escrito que remonta originalmente, ao que 

parece, à primeira metade do século II a.C. e “atualizado” no século I 

d.C.: “Eles fugirão da justiça e se voltarão para a iniquidade” e “eles 

contaminarão a casa de seu culto com profanações” [...], não seguirão a 

vontade de Deus, mas alguns contaminarão o altar com as ofertas que 

levarão ao Senhor [...], aceitarão presentes e farão comércio dos 

preceitos, aceitando honorários (5,3-5). Governarão entre eles homens 

nocivos e ímpios [...] que gostam de fazer exageros a toda hora do dia, 

ávidos e glutões [...} devoradores dos bens dos pobres (7,1-6) 

(BARBAGLIO, 2011, P. 522-523).  

Os “escribas” são pessoas versadas nas palavras dos mandamentos 

de Iahweh, conforme Esd 7,11. É o estudioso e o intelectual do Judaísmo 

que recebe o título de “rabi”, mestre. Sua erudição era o conhecimento 

da Torá, a Lei de Deus, considerada como a suma sabedoria. Sua posição 

na comunidade judaica era a respeitável posição de guia.  

Tem-se notícia de que escribas trabalhavam no Templo como 

sacerdotes; outros exerciam a função de ensinar aos sacerdotes as 

regras do sangramento dos animais oferecidos, ou de ensiná-los a fazer 

as ofertas alimentares segundo as prescrições (JEREMIAS, 1893, p. 164).  
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Que razões tinham os escribas para conspirar com o intuito de 

matar Jesus? Para responder essa pergunta, é importante notar que a 

hostilidade dos escribas para com Jesus está presente em diversas 

passagens dos Evangelhos. Em Mc 1,22, por exemplo, encontremos a 

afirmação de que Jesus “ensinava com autoridade e não como os 

escribas”.  

Isso poderia acontecer pelo fato de que o ensinamento de Jesus era 

genuíno, numa interpretação pessoal, mais aberta, e não uma mera 

compilação de citações da Torá e das tradições dos anciãos, 

apresentadas de forma fundamentalista para obrigar a observância cega 

das Escrituras. Como a maioria dos escribas era de origem farisaica (os 

fariseus aderiam à interpretação e observância estrita da Torá), pode-se 

inferir que, para eles, “mestres” populares como Jesus constituíam uma 

ameaça à integridade da Torá, concebida como o coração do Judaísmo. 

Somente reconhecendo essa devoção à Lei de Moisés, devoção à Torá, 

pode-se compreender a profunda hostilidade dos escribas para com 

Jesus (MACKENZIE, 1983, p. 291, verbete “Escriba”).  

Escribas do Templo, em cumplicidade com os chefes dos 

sacerdotes, tramam a morte de Jesus. Eles faziam parte do Sinédrio, que 

era composto nessa época por três classes de pessoas: os anciãos, ou 

seja, os mais velhos dentre os chefes das famílias e dos clãs; os sumos 

sacerdotes, os ex-sumos sacerdotes e os anciãos das quatro famílias 

sumos sacerdotais; e os escribas que geralmente eram membros da 

seita dos fariseus. Provavelmente os escribas, consultores jurídicos 

religiosos da Torá, foram admitidos no Sinédrio em meados do século I 

a.C. O Sinédrio era composto por setenta e um membros, inclusive o 

presidente, que era o sumo sacerdote, então, exercendo a função. 

Provavelmente esses membros eram eleitos em caráter vitalício. Na 

época de Jesus, a jurisdição do Sinédrio limitava-se à Judeia, não 

abrangendo a Galileia. Em geral, o Sinédrio era o tribunal supremo da 

nação judaica, conforme a prática comum dos romanos de manter nas 
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províncias os tribunais locais, administrados por elementos locais. A 

competência do Sinédrio tinha caráter tanto religioso quanto secular, e 

a Lei Judaica constituía a norma das suas ações (MACKENZIE, 1983, p. 

885, verbete “Sinédrio”).  

Pelo exposto sobre o Sinédrio, podemos deduzir que em Mc 11,15-

19, na intervenção de Jesus dentro do Templo, já encontramos a reação 

de membros do Sinédrio (os citados “chefes dos sacerdotes” e dos 

“escribas”) que, em conluio, tramam a morte de Jesus. De fato, segundo 

os evangelhos, parece que o processo de Jesus desenvolveu-se durante 

duas seções do Sinédrio: uma à noite, na casa do sumo sacerdote Caifás 

(Mt 26,59ss; Mc 14,55ss), e outra na própria sede do Sinédrio, na 

madrugada do dia seguinte (Lc 22,66) (MACKENZIE, 1983, p. 886, 

verbete “Sinédrio”).  

Sem dúvida, Jesus foi morto por questões políticas bem definidas. 

O elemento decisivo para a condenação à morte foi a sua atuação no 

Templo, tomada como crítica aos que detinham o poder econômico 

naquele local sagrado: a aristocracia de Jerusalém, cujas rendas 

dependiam do Templo.  

A crítica ao Templo aguçava a hostilidade da aristocracia sacerdotal 

de Jerusalém, mas nunca tinha sido motivo de sentença de morte. Tem-

se notícia de um certo Jesus, filho de Ananias, que profetizou contra o 

Templo de Jerusalém, e foi preso para que se evitasse distúrbios durante 

uma das festas judaicas (THEISSEN; MERZ, 2002, p. 491). Mas, no caso 

de Jesus, a hostilidade não foi somente pelos distúrbios no Templo. O 

elemento decisivo para a hostilidade contra Jesus foi que, por meio de 

suas ações no Templo, os interesses do Sinédrio foram diretamente 

afetados (THEISSEN; MERZ, 2002, p. 489). São os interesses e lucros da 

classe dirigente que controlam os empreendimentos comerciais no 

mercado do Templo que Jesus ataca (MYERS, 1992, p. 361). Os 

responsáveis pelo Templo transformaram a Casa de Oração num 
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comércio ganancioso, cujo objetivo era tão somente o enriquecimento 

às custas da fé do sofrido povo de Israel.  

O confronto com esses que controlam o comércio e a corrupção no 

Templo será visto nas narrativas expostas a seguir.  

3. Mc 11,20 – 12,40: segundo confronto com a corrupção  

Em seguida, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus e seu 

discipulado retornando à Jerusalém, pela manhã, após pernoitarem fora 

da cidade No caminho, deparam-se novamente com a figueira estéril, 

agora totalmente seca, como se estivesse sido amaldiçoada por Jesus no 

dia anterior. Esse episódio deve ser compreendido no contexto 

narrativo, do ponto de vista simbólico (Mc 11,20-26). Em Jerusalém, 

seguem novamente para o Templo, onde ocorrerá o confronto direto 

com os responsáveis pela corrução no Templo (Mc 11,27 – 12,44).  

3.1. A figueira frondosa, sem frutos, amaldiçoada e seca  

Na manhã do terceiro dia, depois do pernoite fora da cidade, ao 

passarem de novo pela figueira no caminho para Jerusalém, notaram 

que ela estava totalmente seca (Mc 11,20-26):  

20 Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até 

as raízes. 21 Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha a 

figueira que amaldiçoaste: secou. 22 Jesus respondeu-lhe: 

“Tende fé em Deus. 23 Em verdade vos digo, se alguém 

disser a esta montanha: Ergue- -te e lança-te ao mar, e 

não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, 

assim lhe acontecerá. 24 Por isso vos digo: Tudo quanto 

suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim 

será para vós. 25 E quando estiverdes orando, se tiverdes 

alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que 

também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas 

ofensas”. [26].  
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Ao verem a figueira seca até à raiz, temos o pronunciamento de 

Pedro que recorda as palavras de Jesus sobre a figueira, no dia anterior, 

que ele interpreta como maldição: “Que ninguém mais coma de seus 

figos”.  

A figueira, como toda árvore que dá fruto no tempo oportuno, é 

símbolo religioso que representa o justo diante de Deus, conforme o 

Salmo 1: “o justo é como a árvore que dá seu fruto no devido tempo”. O 

injusto, em sua prática de injustiças, é visto como uma árvore que seca 

até às raízes. É o que se lê em Oséias (9,10): Israel, em suas origens, era 

como uvas no deserto, e seus pais como primícias da figueira nova; 

porém se afastaram do temor de Deus (Javé = Iahweh = IHWH), e 

secaram-se suas raízes e não dará mais fruto (9,16).  

A narrativa da figueira, literariamente articulada com a narrativa da 

denúncia do Templo, induz à interpretação simbólica da figueira sem 

frutos como sendo o Templo de Jerusalém, sede da teocracia judaica 

(poder político-religioso de Jerusalém), que em sua suntuosidade e 

exuberância nos cultos, em vez de cumprir a valiosa contribuição de ser 

“casa de oração” agradável a Deus, não passava de um “covil de ladrões” 

(Mc 11,17). O problema, em última análise, não é da instituição religiosa 

“Templo”, mas dos seus dirigentes corruptos, infiéis a Deus.  

A partir da observação de Pedro, Jesus dirige-se aos discípulos em 

geral, mencionando a fé (confiança). Com uma fé segura, confiante, os 

discípulos podem mover “este monte” (tô orei toutô)|, lançando-o ao 

mar. Situando-se neste contexto, percebe-se, com clareza, que Jesus se 

refere a Jerusalém, com seu Templo.  

Jesus e seus discípulos seguem, então, com destino à Jerusalém, 

situada em um “monte” (óros), diante deles. A colina sobre a qual 

situava-se a cidade de Davi e o Templo era chamada de “monte Sião”, e, 

com este título, aparece frequentemente como referência sempre atual 

e escatológica na literatura do Primeiro Testamento: “Eu, porém, 
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constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião” (Sl 2,6), “Sião será 

lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e 

o monte do templo, numa colina coberta de mato” (Jr 26,18), “Assim diz 

o SENHOR: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém; 

Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do SENHOR dos 

Exércitos, monte santo” (Zc 8,3).  

A corrupção será, enfim, banida daquele lugar. O “monte”, onde se 

abriga a ideologia da realeza davídica e do Templo, contra a qual temos 

uma advertência de Jesus aos discípulos, chamando-a de “fermento dos 

fariseus” (Mc 8,15), pode ser caracterizada como uma ideologia 

fundamentalista (interpretação literal dos textos sagrados), 

discriminatória (sobretudo com os mais pobres que não podem praticar 

as exigências legalistas da Lei), violenta (contra os considerados infiéis), 

corrupta e hipócrita (por conta de suas práticas de corrupção dentro do 

Templo).  

3.2. O conflito com os corruptos no templo  

A segunda e decisiva atuação de Jesus contra a corrupção no 

Templo de Jerusalém, (Mc 11,27–12,40) é uma narrativa marcada por 

questões suscitadas pelas autoridades do Templo, com o intuito de 

provocar polêmicas com Jesus, a fim de incriminá-lo por algo que venha 

a dizer. A sequência das discussões está apresentada em sete partes ou 

perícopes (conforme a Bíblia de Jerusalém):  

1. Primeira questão: sobre a autoridade de Jesus 11,27-33  

2. A provocante parábola dos vinhateiros homicidas 12,1-12  

3. Segunda questão: sobre o tributo a César 12,13-17  

4. Terceira questão: sobre a ressurreição dos mortos 12,18-27  

5. Quarta questão: sobre o primeiro mandamento 12,28-34  

6. O Messias e Davi 12,35-37  
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7. Acusações aos escribas 12,38-40  

Em seguida, passamos a analisar cada uma dessas perícopes...  

3.2.1. Primeira questão: sobre a autoridade de Jesus (Mc 11,27-33)  

12,27 Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no 

Templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas 

e os anciãos, 28 e lhe perguntavam: “Com que autoridade 

fazes estas coisas? Ou, quem te concedeu esta autoridade para 

fazê-lo?”  

29 Jesus respondeu: “Eu vos proporei uma só questão. 

Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas 

coisas. 30 O batismo de João era do Céu ou dos homens? 

Respondei-me”.  

31 Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: “Se 

respondermos ‘Do Céu, ele dirá: ‘Por que então não crestes 

nele?’ 32 Mas se respondermos ‘Dos homens’? Temiam a 

multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. 

33 Diante disso, responderam a Jesus: “Não sabemos”.  

Jesus então lhes disse: “Nem eu vos digo com que autoridade 

faço estas coisas”.  

Foram de novo à Jerusalém com destino direto ao Templo”, onde 

Jesus enfrenta questões levantadas pelas autoridades daquela 

Instituição religiosa. Eis a primeira questão formulada pelos chefes dos 

sacerdotes, escribas e anciãos, com o intuito de polemizar com Jesus, 

enfurecidos com a intervenção dele no Templo, no dia anterior: “Com 

que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem te concedeu esta 

autoridade para fazê-lo?”  

A ação de Jesus não é um fato isolado. Ele já havia denunciado 

antes a hipocrisia religiosa e agora investe contra o centro do poder 

religioso, o Templo, chamando a atenção de todos para o processo de 
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exploração e enriquecimento ilícito que se praticava a partir do culto. 

Por conta disso, os chefes religiosos já tinham decidido matá-lo (Mc 

11,18) e só procuravam um motivo para condená-lo, apresentando 

justificativas que convencessem aqueles que, dentre as multidões, se 

maravilhavam com a prática de Jesus.  

Tendo denunciado o Templo como antro ou covil de ladrões, Jesus 

é questionado pelas autoridades da teocracia sediada em Jerusalém. 

Sumos sacerdotes, escribas, e anciãos (ricos e influentes proprietários 

de terras), que compunham o Sinédrio e formavam a instância máxima 

do poder do Judaísmo, não admitem qualquer autonomia ou 

contestação. Eles são a autoridade máxima, dentro da qual Jesus não se 

enquadra. A crítica de Jesus ao tradicional sistema religioso judaico deve 

ser calada. Eles não vêm para o diálogo mas para a repressão.  

Perguntam a Jesus com que autoridade faz suas críticas ao sistema 

do Templo. É significativo que a questão central seja a “autoridade”. 

Essa questão já vinha de antes, nas narrativas sobre o ministério de Jesus 

na Galileia e regiões gentílicas vizinhas. Após o primeiro bloco de 

conflitos com os chefes das sinagogas locais (cf. 2,15 – 3,6), os escribas 

que tinham vindo de Jerusalém para fiscalizar Jesus o acusaram de estar 

possuído por Beelzebu, insinuando que seu poder vinha do “príncipe dos 

demônios”(Mc 3,22). A autoridade na instituição é aquela que tem um 

poder delegado por instância superior. Aqueles chefes religiosos 

julgavam ter autoridade delegada pelas tradições que tinham sua 

origem na transmissão divina de poder a Abraão (fé - povo eleito e terra 

prometida), a Moisés (Lei), e, particularmente, a Aarão (culto – 

sacerdócio tradicional das doze tribos de Israel) e a Sadoc (sacerdócio 

jebuseu efetivo, a partir de Davi e Salomão).  

Contudo, Jesus nunca sinalizou uma reivindicação de autoridade a 

partir de tais tradições. Sua autoridade, reconhecida pelo povo, tinha 

fundamento na autenticidade e na coerência, expressas pela sua 
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liberdade e pelo amor comunicador de vida a todas as pessoas que 

encontrava, particularmente as mais excluídas, oprimidas e carentes.  

Diante da pergunta feita, Jesus, sutilmente, devolvendo-lhes a 

pergunta, remete a questão da autoridade ao consenso popular: “O 

batismo de João era do céu ou dos homens?”. Evocando a memória de 

João Batista, muito querido pelo povo, Jesus desmascara o cinismo 

daqueles chefes religiosos que temiam o povo (v. 31-32), os quais, 

embaraçados, percebendo que não podiam responder, nem “não”, nem 

“sim”, se calam.  

O batismo de João e o anúncio prático de Jesus não vêm para 

corroborar o poder do Sinédrio, com seu Templo. O perdão dos pecados 

não é obtido mediante ofertas e sacrifícios no Templo, sob o poder dos 

sacerdotes, mas é fruto da prática da justiça, da misericórdia e da 

honestidade. João e Jesus vêm para libertar o povo do jugo do poder 

corrupto praticado no Templo por suas próprias autoridades (o 

Sinédrio).  

Com sua resposta negando-se a responder de onde vem sua 

autoridade, Jesus demonstra que não se deixa levar pelas provocações 

autoritárias dos corruptos. Sua própria ação desenvolvida ao longo de 

todo o Evangelho de Marcos é a resposta cabal de que a autoridade com 

que age provém do próprio Deus e não da tradição corrupta que se 

estende de geração em geração, detentora do poder político e religioso 

de Jerusalém e do Templo. Passemos a seguir para a análise de outra 

parábola. 

3.2.2. A provocante parábola dos vinhateiros homicidas (Mc 12,1-12)  

12,1 Começou a falar-lhes para eles em parábolas: “Um 

homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu 

um lagar [fez um tanque para pisar a uva] e construiu 

uma torre [de guarda]. Depois disso, arrendou-a a alguns 

vinhateiros [agricultores] e partiu em viagem. 2 No tempo 
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oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para receber 

uma parte dos frutos da vinha. 3 Eles, porém, o 

agarraram e espancaram e mandaram- -no de volta sem 

nada. 4 Enviou-lhes de novo o outro servo. Mas bateram-

lhe na cabeça e o insultaram. 5 Enviou ainda outro, e a 

esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram 

nuns, mataram os outros. 6 Restava-lhe ainda alguém: o 

filho amado. Enviou-o por último, dizendo: Eles 

respeitarão meu filho’. 7 Aqueles vinhateiros, porém, 

disseram entre si: ‘Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, 

e a herança será nossa’. 8 E agarrando-o, mataram-no e 

o lançaram fora da vinha.  

9 Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os 

vinhateiros e entregará a vinha a outros. 10 Não leste 

esta Escritura: ‘A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se a pedra angular; 11 isso é obra do Senhor, e é 

maravilhosa aos nossos olhos’?”  

12 Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da 

multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a 

respeito deles.  

E deixando-o, foram embora.  

Continua a controvérsia sobre a autoridade de Jesus. Embora tenha 

dito no final da perícope anterior que não iria responder à questão de 

onde vem sua autoridade, ocorre que aqui ele responde com essa 

parábola: sua autoridade vem do fato de ser ele o filho, enviado pelo 

Senhor da vinha. A imagem da vinha é clássica para representar Israel (Is 

5,1-2) e os que se apoderaram da vinha do Senhor, matam o Filho 

enviado para se apoderarem do que não lhes pertence.  

A parábola dos vinhateiros homicidas tem um caráter de alegoria, 

na medida em que contém imagens que remetem diretamente a 
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pessoas e fatos que integram o contexto em que é pronunciada. Este 

caráter alegórico pode sugerir que a parábola, presente em ditos de 

Jesus, tenha sido reelaborada nas primeiras comunidades de discípulos 

da Palestina, em vista de interpretá-la para estas comunidades, 

refletindo, assim, mais a sua índole do que a índole de Jesus. A sua 

interpretação deve ser cuidadosa, evitando-se uma imagem final de um 

deus violento e vingativo.  

A parábola parte de uma imagem que implica em uma relação de 

poder comum nas sociedades opressoras. Aqui temos o proprietário e 

os agricultores arrendatários. Desta relação de poder emergem detalhes 

de violência envolvendo ambas as partes. Uma rebeldia dos agricultores 

é reprimida com violência pelo proprietário, o que agradaria aos anciãos 

do sinédrio. Convém, no entanto, ver nestas imagens de um conflito 

social entre um latifundiário e os agricultores, não um modelo, mas uma 

linguagem para ser compreendida pelos poderosos. Jesus parte da 

situação vigente na Judéia. Grandes proprietários ausentes, que 

arrendam suas terras e recebem senão frutos em pagamento. E causa 

surpresa. Os “proprietários” passam a ser os arrendatários que devem 

seus frutos. A parábola, com a inversão de significado, é dirigida como 

crítica aos chefes religiosos do Templo de Jerusalém, sacerdotes e 

proprietários de terras, o que é bem percebido por eles que entenderam 

que Jesus falava deles, por isso, irritam-se e procuram prender Jesus 

para matá-lo, conforme já haviam decidido (3,6; 11,18). A reação de um 

poder ameaçado é procurar destruir aquele que o ameaça.  

Na tradição profética, fundada no tema privilegiado de “povo 

eleito”, a vinha representa o povo de Israel e seus mandatários. O texto 

fundamental desta tradição é o cântico de Isaías (Is 5,1-7), no qual a 

parábola parece buscar suas imagens. A vinha, embora bem cuidada, 

não deu frutos. Esperava-se que frutificasse o direito e a justiça, mas só 

foi visto a tirania e o clamor do oprimido. A imagem da vinha como 

alusão a Israel foi incorporada na tradição profética.  
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O conteúdo da parábola, com seu caráter alegórico, é a não 

correspondência do povo de Israel ao projeto de Deus, com alusão direta 

aos dirigentes religiosos de Jerusalém. É uma crítica ao governo 

teocrático da Judeia que, em nome de Deus, discriminava e oprimia o 

povo ao invés de promover-lhe a vida. Na interpretação alegórica, o 

proprietário da vinha é Deus e os chefes religiosos são os agricultores 

violentos que colocaram o povo a seu serviço e procuram eliminar quem 

busca a libertação deste povo, retendo para si os frutos que deviam 

retribuir a Deus. A estes chefes cabia conduzir o povo fazendo frutificar 

a justiça e o direito. Mas tal não aconteceu. Ainda mais, matam os 

profetas enviados e pretendem matar o próprio Filho. É uma 

contundente denúncia ao sistema religioso do Templo. Os religiosos 

apossaram-se do povo e o usaram para seu interesse próprio, rejeitando 

Deus e rejeitando o próprio Jesus. Quando o Filho de Deus vem para 

colher estes frutos, não só não os encontra como será morto por estes 

chefes. A referência ao “filho amado” (v.6) é uma alusão direta a Jesus, 

também presente na narrativa do batismo (Mc 1,11) e da transfiguração 

(Mc 9,7), possivelmente, indicando uma redação tardia das 

comunidades sob a tradição da ressurreição.  

A sentença final significa uma reviravolta: Jesus, a “pedra angular” 

que sustenta a construção, é quem renova, inaugurando o Reino onde 

as comunidades florescem e dão frutos, guiadas pelo Espírito. O Reino 

de Deus será tirado destes chefes corruptos do Templo e das Sinagogas 

e entregue a um povo que produza frutos sadios. É uma alusão aos 

gentios que acolheram Jesus. O Reino de Deus está presente em tudo 

aquilo que é bom, justo, verdadeiro e belo, na promoção da vida, entre 

todos os povos. Jesus lançou as sementes de um novo Reino, sem coroa, 

sem corte e, portanto, sem corrupção. O amor e a justiça unem a todos 

na paz e seus frutos permanecem para sempre.  
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3.2.3 Segunda questão: sobre o tributo a César (Mc 12,13-17)  

13 Enviaram-lhe, então, alguns dos fariseus e dos 

herodianos para enredá-lo com alguma palavra.  

14 Vindo eles, disseram-lhe: “Mestre, sabemos que és 

verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não 

consideras os homens pelas aparências, mas ensinas, de 

fato, o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César 

ou não? Pagamos ou não pagamos?”  

15 Eles, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: “Por 

que me pondes à prova? Trazei-me um denário para eu 

veja”.  

16 Eles trouxeram. E ele disse: “De quem é esta imagem 

e a inscrição?” Responderam-lhe: “De César”.  

17 Então Jesus disse-lhes: “O que é César, dai a César; o 

que é de Deus, a Deus”.  

E eles ficaram muito admirados a respeito dele.  

Esta é a segunda questão polêmica, suscitada pelas “autoridades” 

que, provavelmente, por covardia e medo de se dar mal em controvérsia 

pública direta com Jesus, mandaram fariseus e partidários de Herodes 

para pegar Jesus em contradição sobre a difícil questão da autoridade 

romana na região da Palestina: pode-se ou não aceitá-la?  

Na tradição cristã, essa controvérsia deu margem a grande 

ambiguidade, originando uma teologia dualista dos dois reinos, o Reino 

de Deus e o Reino de César, configurando as relações entre Igreja e 

Estado, com os quais o cristão tem que conviver e cumprir os seus 

deveres e obrigações, sendo assim, modelo de fiel e de cidadão. Ficava, 

assim, obscurecido o caráter contraditório e conflitivo entre esses dois 

reinos, o que pode ser percebido no texto e no contexto do evangelho 

de Marcos.  
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Quem envia os fariseus e herodianos são os membros do Sinédrio, 

os sumo-sacerdotes, os escribas e os anciãos, que também foram os 

sujeitos do questionamento sobre a autoridade de Jesus (11,27). São 

enviados para espionar Jesus, procurando motivo para condená-lo. Os 

fariseus eram hostis ao império romano, mas sua vontade de destruir 

Jesus leva-os a se aliarem aos herodianos, que eram colaboracionistas 

interesseiros do império. O império colocara Herodes, o Grande, idumeu 

convertido à força pelo judaísmo, como rei (37 a 4 a.C.), e Herodes 

Antipas, seu filho e sucessor, como tetrarca da Galileia (4 a.C. a 39 d.C.).  

No primeiro bloco de conflitos, ainda na Galileia, fariseus e 

herodianos já estão aliados, conspirando para destruir Jesus, após a cura 

do homem com a mão seca em um sábado, na sinagoga de Cafarnaum 

(Mc 3,6). Para estes chefes religiosos Jesus representa uma dupla 

ameaça: sua ação libertadora e vivificante e suas investidas diretas 

contra o sistema do Templo de Jerusalém e das sinagogas, o que 

ameaçava o prestígio e o poder destes chefes. Com a mobilização que 

provoca, Jesus pode suscitar uma reação do poder romano que, 

interpretando-a como movimento nacionalista de insurreição, passaria 

à repressão, retirando benesses das quais as elites religiosas, coniventes 

com este poder, usufruíam. No processo de condenação de Jesus, 

conforme o evangelho de Lucas (23,2), os próprios membros do sinédrio, 

os anciãos, os sumo-sacerdotes e os escribas, para mostrarem sua 

subserviência e fidelidade ao império romano, acusarão Jesus diante de 

Pilatos: “Encontramos este homem subvertendo nossa nação, 

impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo 

Rei”.  

Com as palavras bajuladoras com que eles se dirigem a Jesus, o 

evangelista Marcos mostra a hipocrisia deles. Procuram exaltar Jesus, 

destacando a sua independência em relação às pessoas e o seu caráter  

diferenciado e, desta maneira, pensam em incitá-lo a se pronunciar sem 

nenhuma restrição mental, expondo-se a alguma contradição ou se 
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colocando contra as leis vigentes. Qualquer pronunciamento categórico 

de Jesus em relação ao imposto, ou o colocaria contra o poder romano 

ou o desacreditaria diante do povo que sofria com a exploração romana.  

O imposto de César (kênson), anualmente cobrado por cabeça a 

partir de recenseamentos feitos, era humilhante e pesado demais para 

o povo e confirmava a submissão ao imperador, que se revestia de 

divindade. A questão levantada pelos fariseus e herodianos inicia-se 

com o destaque da questão legal (exestin, ser lícito ou estar de acordo 

com a lei), sobre a qual Jesus já colocara restrições (Mc 2,24.26; 3,4; 

6,18; 10,2). A pergunta é concluída com um sujeito plural: “Pagamos ou 

não pagamos”, insinuando, assim, a inclusão de Jesus que, com 

sabedoria, primeiramente questiona seus interlocutores sobre a 

intenção de “tentá-lo”, como os demônios, isto é, prová-lo, com gesto 

no qual fica implícita a hipocrisia deles considerando suas palavras 

bajuladoras iniciais. Com pedagogia, Jesus não responde diretamente à 

questão e, ao pedir que lhe mostrem uma moeda, dá a entender que ele 

próprio não está preocupado em carregar ou acumular bens como 

acontecia com aqueles que o interrogavam.  

Com nova pergunta, Jesus induz aqueles fariseus e herodianos a 

reconhecerem a imagem e a inscrição da moeda. Sempre foi 

característica dos impérios cunharem moedas que, como out-doors de 

suas épocas, fazem a propaganda do poder dominante e é através do 

acúmulo de riquezas que o império exerce a dominação. A moeda 

romana trazia a imagem da cabeça do César governante, que se 

intitulava “Filho Augusto e Divino”. Ao reconhecerem que a imagem e a 

inscrição eram de César, Jesus, em sua sentença final, retoma os dois 

aspectos fundamentais contidos na fala inicial dos que o interrogavam: 

o caminho de Deus e o imposto de César. E usou o argumento “O que é 

de César devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. Embora, na 

pergunta que lhe foi dirigida, os fariseus e herodianos falassem em 

“pagar”, Jesus, na sua resposta, usa a expressão “devolvei” (apodote - 



27 
 

tem o sentido de restituir a alguém aquilo que originalmente lhe é de 

direito), e que significa “a César o que é de César”.  

Fica claro assim que, de César é a ambição e o empenho na 

acumulação de riqueza e poder. Desta ambição também o sistema do 

Templo estava tomado, o que é contestado por Jesus. Devolver o 

dinheiro cunhado por César é abrir mão desta ambição e deixar de ser 

conivente com o império e sua idolatria. Devolver a Deus o que é de 

Deus é restaurar a vida e a dignidade do povo oprimido e explorado, 

“devolvendo-lhe” aquilo que lhe pertence, a vida do povo humilde, 

submisso àquele sistema religioso.  

Nesta resposta de Jesus, sutil mas subversiva, ao fazer a clara 

distinção entre César e Deus, está também implícita a contestação do 

caráter divino atribuído aos césares que, em seu vasto império opressor 

e corrupto, exigia o culto ao Imperador. Desse modo, Jesus se nega a 

reconhecer que a subserviência política ao Império tem limites e que 

não se dê ao imperador corrupto, corruptor e opressor, o que é devido 

somente a Deus (Iahweh), o Justo e Misericordioso Senhor.  

3.2.4. Terceira questão: sobre a ressurreição dos mortos (Mc 12,18-27)  

18 Então foram até ele alguns saduceus – os quais dizem 

não existir ressurreição – e o interrogavam:  

19 “Mestre, Moisés deixou-nos escrito: ‘Se alguém tiver 

irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele 

a viúva e suscitará descendência para o seu irmão’. 20 

Havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu 

sem deixar descendência. 21 O segundo tomou-a e 

morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao 

terceiro. 22 E os sete não deixaram descendência. Depois 

de todos, também a mulher morreu. 23 Na ressurreição, 

quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois 

que os sete a tiveram por mulher”.  



28 
 

24 Jesus disse-lhes: “Não estais errados, desconhecendo 

tanto as Escrituras como o poder de Deus? 25 Pois 

quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, 

nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos 

nos céus. 26 Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não 

lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, ‘Como 

Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac 

e o Deus de Jacó’? 27 Ora, ele não é Deus de mortos, mas 

sim de vivos. Estais muito errados!”  

Este terceiro questionamento, envolvendo a questão da 

ressurreição, implica uma dimensão de remoção do patriarcalismo, com 

seu desrespeito à mulher, com certa semelhança à questão do divórcio, 

anteriormente narrada (Mc 10,1-12), pelo qual ao homem era lícito 

despedir sua mulher, o que é rejeitado por Jesus.  

No evangelho de Marcos os saduceus são mencionados 

unicamente neste episódio envolvendo a ressurreição. Latifundiários, 

eles integravam a rica aristocracia religiosa e laica de Jerusalém, com 

uma expressiva representação no Sinédrio e, dentre eles, era escolhido 

o Sumo Sacerdote. Os saduceus eram conservadores do ponto de vista 

da tradição do judaísmo, não aceitando a tradição oral, e eram 

colaboracionistas do império romano. Enquanto aristocratas, 

diferenciavam-se dos fariseus, os quais rejeitavam a dominação romana 

e tinham mais aceitação nas classes populares. Diferenciavam-se, 

também, do ponto de vista religioso, pois, ao contrário dos fariseus, os 

saduceus não aceitavam a doutrina da ressurreição bem como as 

devoções aos anjos. Esta diferença está bem explícita em Atos dos 

Apóstolos (23,8): “Pois os saduceus negam a ressurreição, bem como a 

existência de anjos e espíritos, ao passo que os fariseus admitem uma e 

outra coisa”  



29 
 

A descrença dos saduceus em relação à ressurreição pode ser 

explicada pelo fato de que a crença na vida após a morte só aparece no 

Primeiro Testamento no período pós-exílico, quando surge o judaísmo, 

sob a influência da cultura pérsica e do zoroastrismo (Dn 12,2s; Is 26,19; 

Sl 73,24s; Jó 19,25s. A crença na vida eterna também está presente no 

tempo dos macabeus, expressa na fala de um dos sete irmãos 

martirizados: “...o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma vida 

eterna, a nós que morremos por suas leis” (2Mc 7,9). Também aparece 

em 2Mc 12,43s o tema da oferta no Templo de Jerusalém pelos que 

lutaram em combates na luta pela libertação, sob a liderança de Judas 

Macabeu: “[Judas] agiu assim absolutamente bem e nobremente, com 

o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que 

haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo de tolo rezar pelos 

mortos” (2Mc 12,43s).  

Não acreditando na ressurreição, os saduceus parecem querer 

ridicularizar o ensinamento de Jesus sobre isto. Eles argumentam a 

partir da lei do levirato (Dt 25,5s) segundo a qual, o homem devia tomar 

como sua esposa, a viúva de seu falecido irmão. Tal lei visava garantir a 

permanência da posse dos bens na própria família do falecido, porém, 

pelo direito de posse da mulher e por sua liberdade não havia nenhuma 

consideração. O casamento e a mulher estavam, assim, objetificados em 

vista da posse de bens.  

Então, eles propõem a Jesus este caso ridiculamente hipotético, 

que apresenta impossíveis fatos, de uma mulher que, enviuvando 

sucessivamente, teve sete maridos, irmãos entre si. E aí lançam a 

dificuldade: na ressurreição, qual deles será o seu marido? seriam 

todos? haveria poliandria na ressurreição? Sendo a poliandria uma 

imoralidade, a ressurreição torna-se inviável. Configurando-se um caso 

imoral de poliandria entre os ressuscitados, a ressurreição se tornaria 

ridícula aos olhos do povo judeu.  
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Conforme a narrativa de Marcos, Jesus é bem agressivo em sua 

resposta (Mc 12,24-27): “Não estais errados, desconhecendo tanto as 

Escrituras como o poder de Deus? (...) não lestes no livro de Moisés, no 

trecho sobre a sarça, ‘Como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o 

Deus de Isaac e o Deus de Jacó’? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim 

de vivos. Estais muito errados!”. Assim, de maneira direta, Jesus afirma 

o erro e a incompreensão dos saduceus.  

Em sua resposta, primeiramente, Jesus destaca que, na 

ressurreição, as relações matrimoniais para geração de filhos não mais 

existirão: “Nem os homens, nem as mulheres se casam, mas serão como 

anjos nos céus”. E, também, “Deus não é de mortos, mas de vivos, pois 

todos vivem para ele”. Em seguida, referindo-se à tradição patriarcal de 

Israel, Jesus menciona o próprio Moisés, a quem Deus se revela como 

sendo o “Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó” (Ex 3,6); a 

atualidade deste “ser o Deus de” significa que Abraão, Isaac e Jacó 

permanecem vivos. Deus não é o deus dos mortos, como aqueles 

saduceus, apegados às suas riquezas, a seus bens e ao seu poder. O que 

permanece para a eternidade não são os interesses de posse e 

enriquecimento, como o apego aos bens materiais, mas sim, os atos de 

amor e partilha que constroem a vida. Deus é o Deus dos vivos, ao 

contrário dos ídolos. O Deus dos vivos é o Deus de todos os que vivem 

para Ele, nesta vida revestida de eternidade, em comunhão de amor 

com os irmãos, com Jesus e o Pai. Vivendo para Deus, no amor e em 

comunhão com Jesus, entramos em comunhão com sua vida divina e 

eterna.  

A menção ao fato de homens e mulheres serem, na ressurreição, 

como os anjos nos céus deu margem a uma interpretação da opção pela 

virgindade, pela castidade e pelo celibato, já neste mundo, como sendo 

um sinal e uma antecipação do Reino dos Céus. A ideia de “anjos nos 

céus”, que é pouco precisa e interpretada de maneiras diversas pelas 

religiões antigas, tem, no texto, um sentido simbólico, não podendo ser 
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uma referência para um comportamento terreno. Jesus esclarece que as 

relações na vida eterna não são as de reprodução da vida temporal, 

particularmente no que se refere à geração da vida: na vida eterna a 

geração temporal é abolida. Casamento e procriação, em nossa vida 

terrena e histórica, são ocasiões de vivenciar o amor e o serviço à vida, 

que permanecem para sempre. As alegrias, a amizade e o amor 

presentes, são eternas. Os condicionamentos éticos e morais válidos na 

perspectiva da geração temporal, finda esta, cedem lugar à plenitude da 

filiação divina, ao amor e à comunhão eterna com Deus.  

Deus é Deus de vivos. Jesus, progressivamente, vai revelando que 

a ressurreição não é um fato do fim dos tempos, mas é a vida que 

continua além da morte. É o dom que completa a criação, revelado pela 

encarnação do Filho de Deus. Os filhos de Deus, já nesta terra, nos laços 

de convívio no dia a dia, priorizam o amor e o serviço na construção da 

vida, já revestida de imortalidade.  

3.2.5. Quarta questão: sobre o primeiro mandamento (Mc 12,28-34)  

28 Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo 

que respondera muito bem, perguntou-lhe:  “Qual é o 

primeiro de todos os mandamentos?”  

29 Jesus respondeu: “O primeiro é: Ouve, ó Israel, o 

Senhor nosso Deus é o único Senhor” 30 “E amarás o 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua 

força. 31 O segundo é este: Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que 

este”  

32 O escriba disse-lhe: “Muito bem, Mestre, tens razão de 

dizer que Ele é o único Deus e que não existe outro além 

dele, 33 e amá-lo de todo o coração, de toda a 

inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a 
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si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos 

os sacrifícios”.  

34 Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, 

disse-lhe: “Tu não estás longe do Reino de Deus”. E 

ninguém mais ousava interrogá-lo.  

Após os questionamentos feitos a Jesus para levantar polêmicas 

sobre a sua autoridade, sobre o imposto a César e sobre a ressurreição 

dos mortos, Marcos nos apresenta este quarto e último, que versa sobre 

o primeiro de todos os mandamentos. Estes questionamentos 

sucessivos, são feitos, respectivamente, por fariseus, saduceus e 

escribas. Estes últimos constituíam duas seitas ou partidos políticos, 

dentro do judaísmo e no sinédrio, que divergiam entre si. Os escribas, 

que integravam a seita dos fariseus, eram intelectuais, minuciosos 

conhecedores dos textos da Lei e da tradição oral. Este escriba que se 

aproxima de Jesus chega a chamá-lo de “rabi”, título que era dado aos 

mestres pelos seus alunos.  

Aparentemente temos aqui uma única narrativa, em todo o 

evangelho, na qual a relação de Jesus com um escriba não é totalmente 

hostil. Contudo, Mateus, ao narrar o mesmo episódio em seu evangelho, 

destaca a intenção daquele escriba de colocar Jesus à prova (Mt 22,35). 

O escriba elogia Jesus e Jesus fica impressionado com ele. O aparente 

clima harmonioso parece ser frágil. Somos levados a supor que o elogio 

do escriba não é sincero. No questionamento anterior, evidentemente 

traiçoeiro, sobre o imposto a César, a fala inicial do fariseu também é 

elogiosa: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e (...) na verdade, ensinas 

o caminho de Deus” (12,14). Por outro lado, a fala final de Jesus não é 

um convite ao discipulado. “Tu não estás longe do Reino de Deus”, 

significa que a religião de Israel pode ser um caminho para se chegar à 

grande novidade de Jesus. A sutileza da resposta de Jesus prepara a 

crítica à classe escriba que se seguirá em 12, 38ss.  
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A questão sobre qual seria o primeiro dos mandamentos era 

disputada entre os doutores da Lei. As tradições israelita e judaica 

haviam acrescentado 613 mandamentos à Lei. A inclinação dominante 

entre os doutores pendia para a observância sabática como sendo o 

maior mandamento que tinha, principalmente, fundamentos 

ideológicos. Agora Jesus é envolvido nesta discussão rabínica que 

lembra, também, discussões anteriores sobre o comer com mãos 

impuras (7,8-13) e o direito do homem de despedir sua mulher (10, 1-

12).  

A tal discussão rabínica, Jesus responde, no mesmo plano da Torá, 

com um trecho exaltado do Shemá Israel “Ouve, Israel...” (Dt 6,4s) sobre 

a primazia do amor a IHWH, porém acrescenta uma citação de Levítico 

(19,18) sobre o amor ao próximo, dentro de uma série de mandamentos 

que proíbem a opressão e a exploração dos fracos e pobres de Israel (Lv 

19,9-17). O zelo pelos pobres e fracos, o órfão, a viúva e o prosélito11 é 

exclusivo. Só se refere àqueles que integram o “povo eleito”. Os pobres 

e fracos dentre os gentios são exterminados nas guerras de conquista e 

são considerados uma ameaça à exclusividade de IHWH. 

Contraditoriamente, dentre o próprio povo eleito, os chefes religiosos 

do Templo e das sinagogas oprimiam e exploravam seus próprios irmãos 

mais desfavorecidos. Tal aparece na denúncia de Jesus sobre o Templo 

como exploração e acumulação de riquezas e as denúncias contra os 

fariseus e os escribas, particularmente ao “devorarem” a casa das 

viúvas. O amor a Deus, dentro do espírito do Shemá, significava a 

obediência e a fidelidade aos preceitos legais e cultuais, tidos como 

originários de IHWH e sendo a expressão de sua vontade. O amor ao 

próximo, em Lv, tinha o sentido de um harmonioso convívio social.  

O escriba que se dirige a Jesus reconhece a tradição das Escrituras 

as quais Jesus se refere e concorda com ele, sobre a prioridade dos dois 

amores: a Deus e ao próximo, sem dúvida, em sua compreensão 

excludente. O escriba respondeu “com inteligência”, porém talvez falte 
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algo mais. Ele afirma a supremacia dos mandamentos do amor a Deus e 

do amor ao próximo. Porém não basta saber disto. É necessário praticá-

lo. Jesus declara que o escriba não está longe do Reino dos Céus, porém, 

a ortodoxia para com as Escrituras antigas não é o caminho completo.  

A pergunta do escriba tem certa semelhança com o episódio do 

homem rico que, tendo perguntado a Jesus sobre como herdar a vida 

eterna, afirma ser um fiel observante dos mandamentos desde sua 

juventude (10, 17-22). Àquele homem rico, que desistiu do seguimento 

de Jesus, faltou o desapego às riquezas e ao poder que elas conferem. 

Com isto percebe-se que, ao escriba, faltava romper com as doutrinas e 

observâncias legais excludentes e opressoras, e desapegar-se de suas 

riquezas. A expressão da adesão ao amor de Deus não é o culto religioso 

(observância do sábado, cumprimento de liturgias, entre outras), mas 

sim, o amor concreto e solidário ao nosso próximo. Pela semelhança que 

há com o diálogo com o homem rico, observante dos mandamentos, 

percebe-se que falta o ato fundamental da conversão. “Vai, vende o que 

tens, dá aos pobres (...) depois vem e segue-me”.  

Os dois mandamentos, separados no Pentateuco (Ex e Lv), Jesus 

juntou-os no sentido de revelar que o amor a Deus se realiza no amor 

ao próximo; depois revelará que o próximo não é aquele incluído na 

forma de pensamento judaica, mas é o samaritano ou qualquer outro 

gentio, ou seja, qualquer ser humano.  

O amor a Deus se realiza no amor ao próximo e não no culto 

religioso. Antes, Marcos distinguiu claramente o Deus vivo do ídolo 

(ideologia, poder e dinheiro). Em seguida declarou qual a identidade do 

Deus vivo: é o Deus dos vivos. Agora, dá mais um passo e diz como ou 

onde se realiza o amor ao Deus vivo: no amor aos vivos, isto é, ao 

próximo.  

No Templo, pela análise de Jesus, a expressão do amor a Deus é 

entendida como um amor que se realiza no culto. O Reino de Deus 
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chegaria quando todo o povo fosse fiel cumpridor das observâncias 

legais da Lei (Torá), que, de acordo com a forma que era interpretada, 

“normatizava” a opressão e a exploração das elites religiosas e políticas 

da teocracia sediada em Jerusalém, sobre este mesmo povo. O amor a 

Deus só é verdadeiro quando concretizado em ações a favor dos irmãos, 

particularmente dos mais necessitados.  

Nesse interim, cessam as provocações contra Jesus, mas os chefes 

religiosos, denunciados por Jesus pela corrupção no Templo, continuam 

articulando sua morte.  

3.2.6. O Messias e Davi (Mc 12,35-37)  

35 E prosseguiu Jesus ensinando no Templo, dizendo:  

“Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de 

Davi? 36 O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: ‘O 

Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até 

que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus’. 37 O 

próprio Davi o chama Senhor; como pode, então, ser seu 

filho?”  

E a numerosa multidão o escutava com prazer.  

Jesus ousa, agora, questionar os ensinamentos dos escribas, 

Mestres da Torá, sobre o messianismo davídico. Isso é muito grave, pois 

o faz dentro do Templo, em meio a uma grande multidão que o escutava 

com gosto.  

Ao longo de seu ministério, na Galileia, e, mais intensamente, na 

caminhada para Jerusalém, a partir de Cesareia de Filipe, Jesus procura 

demover das expectativas de seus discípulos o caráter messiânico 

davídico que se inclinavam a atribuir-lhe. Quando se dirigia a Jerusalém, 

ao passar por Jericó, Jesus foi aclamado pelo cego Bartimeu como “Filho 

de Davi”. Ao se aproximar de Jerusalém foi aclamado pela multidão 

como a aquele que vem instaurar “o reino de nosso pai Davi”. Este 
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messianismo davídico tinha sua origem no ensinamento dos escribas, 

que reproduziam a tradição originária da dinastia davídica sediada em 

Jerusalém e que foi introjetado pelo povo oprimido.  

Agora, em um contexto de ensinamentos de Jesus no Templo, o 

evangelista Marcos insere uma narrativa sobre a questão do 

messianismo davídico. A argumentação apresentada na narrativa se 

reveste de certa complexidade e pouca transparência. Ela pode ter sua 

origem na tradição das primeiras comunidades de cristãos convertidos 

do judaísmo.  

A interrogação inicial de Jesus, “como dizem os escribas que o cristo 

é filho de Davi?”, significa uma suspeição sobre os ensinamentos destes 

escribas e envolve dois títulos, “cristo” e “filho de Davi”. Esta suspeita 

sobre os escribas, bem como a afirmação final de que a multidão 

numerosa ouvia Jesus com prazer, parece uma preparação para as 

contundentes advertências contra estes escribas, que serão feitas na 

narrativa seguinte.  

No Primeiro Testamento, nos livros de Êxodo, Levítico e Números, 

são abundantes as menções de unções dos membros do sacerdócio 

aarônico, bem como de toda sua roupagem e toda a tenda/santuário. 

Por outro lado, nos Livros de Samuel, Reis e Salmos, é abundante a 

referência ao “ungido” (mashiah – hebraica; christós - LXX), indicando a 

figura dos reis, especialmente e, por excelência, de Davi, tornando-se 

um título de realeza. Neste conjunto de escritos, a aplicação do título 

“cristo”, ou “ungido”, à realeza, é mais antiga do que a exaltação das 

unções sacerdotais, que se deu no período pós-exilico, quando é feita a 

elaboração final destes textos com a intenção de promover o sacerdócio 

sadoquita.  

A profecia de Natã (2Sm 7,5-16), estabelecendo a casa e a realeza 

de Davi para sempre diante de IHWH, deu origem ao messianismo 

davídico, solidamente consolidado no Primeiro Testamento (Is 9,5s; 
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11,1ss; Jr 23,5s; 33,14-18; Sl 89,20ss). O Deus da aliança com o povo 

passa a ser o Deus da aliança com Davi. A partir do Exílio, com a 

deposição da realeza da dinastia davídica, a casta sacerdotal ocupou o 

lugar vago, passou a ungir o sumo-sacerdote, que assumiu o papel de 

líder político- -religioso diante dos remanescentes de Judá, reconhecido 

como tal por suas elites, originando-se uma nova interpretação do 

messianismo, como messianismo sacerdotal. Para Ezequiel, sacerdote 

sadoquita no exílio, com suas visões do futuro templo de Jerusalém, Davi 

não é rei, e sim, pastor, aproximando-se da imagem sacerdotal, assim 

como passa a ser, também, o cristo/messias esperado (Ez 34, cf. v.23). A 

casta sacerdotal, contudo, tinha empenho em prestigiar a memória de 

Davi e de Salomão, pois, conforme sua tradição, neles estava a origem 

da cidade de Jerusalém e do Templo, onde ela encontrava o espaço do 

exercício de seu poder e do acúmulo da sua riqueza.  

Tardiamente, no livro do profeta Zacarias estão reunidos “os dois 

ungidos (dois “cristos” ou dois “messias”) que estão diante do Senhor de 

toda a terra” (4,14), referindo-se ao sumo-sacerdote Josué e a 

Zorobabel, da dinastia davídica, encarregados de reconstruir o Templo, 

sob a ordem de Ciro, rei da pérsia, em sua nova política de dominação 

sobre a Judéia. Zorobabel, pretendente davídico à realeza, desaparece 

subitamente dos textos pós-exílicos, ficando em evidência apenas o 

sumo-sacerdote Josué, o que pode indicar uma disputa de poder, na 

qual prevaleceu a casta sacerdotal sadoquita, que não quis abrir mão de 

sua ascensão ao poder.  

A “filiação” davídica, característica do messias, mais do que o 

sentido de laços consanguíneos, exprimia o desejo de restauração de um 

império nos moldes do império de Davi, “o reino de nosso pai Davi”, 

como era descrito e exaltado na tradição do antigo Judá e do judaísmo 

pós exílico.  
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A argumentação, nesta narrativa sobre a natureza do cristo, é feita 

a partir do primeiro versículo do salmo 110 (109):  

Oráculo de Iahweh ao meu Senhor: Senta-te à minha 

direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de 

teus pés..  

O salmista, supostamente Davi, na tradição do Primeiro 

Testamento, narra o diálogo entre o “SENHOR” (kyriós, LXX; IHWH, 

hebraica), e o “meu Senhor” (kyrioi mou, LXX; ’adony, hebraica), isto é, 

o diálogo entre IHWH e o Cristo/Messias, que seria o “meu Senhor”. Daí, 

se, supostamente, Davi chama o cristo de “meu Senhor”, conclui-se que 

ele não é o pai do cristo, pois se o fosse não o chamaria assim. 

 O salmo110 é um dos salmos cristológicos mais valorizados nas 

comunidades primevas cristã-judáicas. Embora a tradição atribua sua  

autoria a Davi, há indícios de que ele tenha sido escrito no período pós- 

-exílico, a título de exaltação e legitimação do sumo-sacerdote Simão, 

pretensamente da dinastia sadoquita, filho de Onias II, no início do séc. 

II a.C., com o destaque do versículo 4, “tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedec”; sobre este Simão encontramos 

também o panegírico de Ben Sirac em Eclo 50,1-21. Pode-se destacar um 

acróstico com o nome de Simão (Shimon) com as consoantes iniciais de 

três palavras encontradas no início dos três primeiros versículos do 

Salmo (v.1 - shev – senta; v.2 - mateh – bastão; v.3 - ndavot – 

generosidade). Há, também, outras conjeturas no sentido de que o 

salmo se refira a Simão Macabeu, sucessor de Jônatas na luta pela 

libertação, em meados do mesmo século (II a.C).  

Causa constrangimento, na continuidade do salmo, a índole 

violenta do enviado, ungido de Deus. No versículo 2, “o SENHOR (IHWH) 

enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus 

inimigos”, e nos versículos 4 e 5: “O Senhor, à tua direita, no dia da sua 

ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações; enche-as de cadáveres; 
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esmagará cabeças por toda a terra”. Tal postura guerreira e cruel não 

condiz com a prática e o anúncio de Jesus de Nazaré, amoroso e 

misericordioso, que veio para que todos tenham vida, em comunhão 

com o Pai.  

3.2.7. Acusações aos escribas (12,38-40)  

38 E dizia no seu ensinamento:  

“Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, 

de ser saudados nas praças públicas, 39 e de ocupar os 

primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos 

banquetes; 40 mas devoram as casas das viúvas e 

simulam fazer longas preces. Esses receberão 

condenação mais severa”.  

Marcos articula esta perícope com a anterior, na qual a crítica tinha 

como alvo a doutrina dos escribas, tendo, agora, como alvo a própria 

prática deles. E faz também uma articulação com a perícope que virá a 

seguir, dentro do tema da exploração da viúva.  

Estas contundentes críticas, aqui resumidas, podem ter sido 

extraídas de uma fonte que foi mais amplamente usada por Mateus 

(23,1-36) com seus sete “Ai de vós” e, por Lucas (11,37-53), um pouco 

menos utilizada. Embora estes textos exprimam uma ruptura entre Jesus 

e o judaísmo farisaico, pode-se perceber, pelos relatos de Atos dos 

Apóstolos, que o judaísmo cristão vivia em harmonia com o Templo, 

após a morte de Jesus, e “mostravam-se assíduos no Templo e partiam 

o pão pelas casas” (At 2,46).  

Contudo, dentre estes cristãos convertidos haviam aqueles que 

denunciaram a tradição do Templo, como Estevão, um diácono helenista 

que foi martirizado. Esses foram perseguidos e fugiram de Jerusalém, 

enquanto que os dirigentes judaico-cristãos permaneceram na cidade 

(At 8,1). A ruptura completa entre os judaico-cristãos e as sinagogas 
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ocorre depois da destruição de Jerusalém e do Templo, no chamado 

“concílio” de Jâmnia, possivelmente, no início da década de 80 d.C., sob 

a hegemonia dos fariseus, tendo os sacerdotes e saduceus 

desaparecidos após a fracassada guerra palestina de libertação do poder 

do império romano na segunda metade da década de 60 d.C.. Não tendo 

mais o Templo como fundamento da sua identidade judaica, os fariseus, 

em Jâmnia, estabeleceram que esta identidade devia ser afirmada pela 

estrita e rígida observância da Torá. Os judaico-cristãos que não 

renunciaram à sua fé foram, então, expulsos das sinagogas dos fariseus 

e, neste contexto, os textos cristãos produzidos desde então se tornam 

mais contundentes ainda contra os fariseus.  

Na tradição da Torá encontram-se prescrições em defesa dos 

órfãos, da viúva e do prosélito (estrangeiro assimilado), entre o “povo 

eleito”. Contudo, os escribas ficam alheios a estas prescrições e, com 

toda a sua ostentação, aparências de dignidade, autoridade e piedade, 

dissimulam a sua prática da exploração das viúvas.  

As viúvas, consideradas inaptas para tratarem dos negócios e 

propriedades de seus falecidos maridos, costumeiramente recorriam 

aos escribas, com sua autoridade, como seus administradores, os quais 

tiravam proveito para um enriquecimento fraudulento. Além da 

exploração individual dos escribas sobre as viúvas, o próprio sistema do 

Templo também exercia sua exploração sobre elas, conforme Marcos 

aponta na perícope que segue, fechando toda a seção em que critica a 

corrupção no Templo.  

4. 12,41-44: diante do cofre do templo, Jesus observa as pessoas no 

momento das ofertas (narrativa conclusiva)  

Antes de deixar o Templo, Marcos narra que Jesus senta em frente 

ao Tesouro para observar, quase a contemplar, as pessoas no momento 

em que fazem suas ofertas, numa demonstração de fé e, a partir do fato 

em evidência, instruir seus discípulos.  
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O Templo, lugar das longas orações dos escribas que devoram a 

casa das viúvas é, também, o lugar do Tesouro (Gazofiláceo), espaço 

onde é feita a acumulação de riquezas da classe religiosa dirigente a 

partir do sacrifício dos pequeninos, como esta viúva que Jesus observa. 

Desde sua construção por Salomão, o Templo, com o Tesouro, era o 

espaço usufruído pela realeza e, retomado por Nabucodonozor, passou 

ao usufruto da casta sacerdotal sadoquita, a partir do retorno do exílio. 

O novo Templo foi construído sob o beneplácito dos reis da Pérsia. A 

acumulação de riqueza no Templo era feita a partir das várias 

modalidades prescritas na Lei, tais como o dízimo dos produtos da terra 

e dos rebanhos, as oferendas sacrificais e as ofertas em espécie. É 

expressivo o texto de Malaquias (3,10): “Trazei o dízimo integral para o 

Tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa (...)”.  

Jesus observa que, enquanto os ricos depositam muito nos cofres 

do tesouro, a viúva pobre coloca duas moedas de cobre. O evangelista 

Marcos explica o valor das duas moedas por sua equivalência ao 

quadrante, que é uma moeda romana. O “quadrante” tinha o valor de 

1/64 do denário, o qual correspondia ao valor do pagamento de uma 

diária de trabalhador não especializado (Mt 20,2). Assim, o valor do 

quadrante pode ser avaliado, em tempos atuais, em algo da ordem de 

trinta centavos de real.  

Chamando os discípulos como testemunhas do fato 

(proskalesámenos), Jesus afirma que a viúva depositou mais do que 

todos, que davam de seu supérfluo, pois ela deu tudo que tinha para 

viver, toda sua vida.  

Dois aspectos podem ser realçados nas palavras de Jesus. Ao 

afirmar que a viúva depositou mais do que todos, Jesus indica que o 

valor do bem está na satisfação das necessidades. Um pouco que atenda 

à necessidade de alguém vale mais do que o muito que é supérfluo para 

outros; em uma sociedade justa e fraterna, o supérfluo de alguns deve 
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ser transformado em um valor maior pela partilha para atender às 

necessidades dos mais carentes. E, principalmente, ao destacar que a 

viúva depositava no Tesouro, onde tradicionalmente se acumulavam as 

riquezas, tudo o que tinha para viver, Jesus está denunciando que aquela 

mulher estava sendo fraudada e explorada, sua vida roubada, pelo 

sistema iníquo do Templo12.  

Com frequência esta narrativa tem sido interpretada de maneira a 

apresentar a viúva pobre como sendo um modelo de piedade, fé e 

sacrifício agradável a Deus. Tal interpretação se aproxima da maneira de 

pensar daqueles escribas do tempo de Jesus.  

Os evangelhos sinóticos mencionam apenas esta única viagem de 

Jesus a Jerusalém no fim de seu ministério. O evangelho de João 

menciona cinco viagens, por ocasião das principais festas religiosas do 

Templo. No evangelho de Marcos fica bem claro que a ida a Jerusalém e 

a seu Templo não é um ato de devoção de Jesus, mas, sim, um ato de 

denúncia do sistema teocrático que explorava o povo em nome de Deus: 

Jesus chega a Jerusalém vai direto ao templo, observa e, no dia seguinte, 

o denuncia como covil de ladrões; a seguir ocorrem os confrontos com 

os chefes religiosos do Templo e a denúncia de sua doutrina e de sua 

prática. As cinco viagens de Jesus ao Templo de Jerusalém, no evangelho 

de João, também têm o sentido de denúncia de festas religiosas 

tradicionais, de doutrina e de prática não condizentes com uma vida 

correta.  

Assim, encerra-se a sequência de narrativas sobre os ensinamentos 

e as denúncias de Jesus no Templo de Jerusalém. Após esta última 

denúncia, Jesus abandona o Templo, percebendo-o já “destruído” pela 

prática das elites religiosas.  

Em continuidade, Marcos apresenta o “discurso escatológico” que, 

por sua vez, introduz as narrativas da paixão e da ressurreição.  

 



43 
 

Considerações finais  

O objetivo deste artigo foi apresentar a ação conflituosa de Jesus 

no Templo de Jerusalém que, no Evangelho segundo Marcos, é 

apresentado em dois momentos interligados: em Mc 11,12-19 e em Mc 

11,20–12,44.  

Por meio dessa atuação, Jesus desmascara a rede de corrupção 

existente no coração do sistema religioso naquele contexto histórico. 

Isso, como se observa na narrativa do Evangelho, foi o estopim da 

eliminação sumária de Jesus.  

A partir do confronto de Jesus com as autoridades do Templo de 

Jerusalém na narrativa de Mc 11,1 – 12,44, os resultados da pesquisa 

apontam para o fato de que a corrupção é cultivada de diferentes 

formas, por meio da desonestidade, suborno, quebra de compromissos 

legais, causando rixas, perseguições e assassinatos em meio à crescente 

devassidão e depravação ética e moral. O próprio Jesus foi morto em 

virtude desses conflitos, que teve sua culminância dentro do mais 

importante pilar da Religião de Israel: o Templo.  

As causas da corrupção podem ser identificadas quando se observa 

o objetivo de se tirar proveito das outras pessoas, tendo como objetivo 

acumular riquezas e ampliar o poder, custe o sacrifício que custar.  

A busca desenfreada por riqueza e poder tende a suprimir todos os 

valores de convivência, de respeito à vida, à dignidade do outro e da 

solidariedade, enfim, da busca pelo bem comum. Isso é ainda mais 

abjeto quando a corrupção se dá de forma a tirar proveito da fé singela 

dos mais vulneráveis do ponto de vista econômico e cultural, por isso, a 

narrativa termina com a contemplação feita por Jesus, diante do tesouro 

do Templo, ao ressaltar para o discipulado a importância simbólica e 

religiosa do óbulo da viúva (Mc 12,41-44).  
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Na contemporaneidade, a corrupção é um escândalo que está 

vindo à tona em escala mundial, sobretudo através dos inúmeros 

recursos midiáticos e redes sociais, incentivadas por uma intrigante e, 

talvez, não menos corrupta imprensa investigativa. Trata-se de um 

escândalo ainda maior quando se trata, sobretudo, de pessoas ligadas 

às Instituições políticas e/ ou religiosas que, em tese, deveriam dar o 

bom exemplo ético e moral.  

Tudo aquilo que a humanidade foi elaborando como valores, quer 

por sua fundamentação religiosa, quer por sua fundamentação 

filosófica, hoje não vale para um número sempre maior de pessoas. 

Atualmente, as sociedades estão passando de uma cultura de valores 

sólidos à uma cultura que não tem forma, nem conteúdos estáveis, uma 

cultura líquida, como diz Bauman13. A cultura de massa, no presente, é 

movida pelas mesmas forças que promovem a emancipação do mercado 

de qualquer vínculo social, político e ético. É irracional, mas funcional 

em um sistema que não tem referenciais éticos ou humanistas.  

Assim, tem-se uma cultura que não exige compromisso algum em 

relação a quem está próximo, seja na vizinhança ou dentro da própria 

família, pois, a única proposta é cuidar do projeto pessoal, que consiste 

em ter poder aquisitivo para comprar sempre mais e galgar posições 

sociais que dê prestígio na pirâmide social.  

Dentro dessa lógica, a cultura está se tornando cada vez mais 

“mercantil”. As pessoas são avaliados sob um ponto de vista puramente 

comercial, enquanto, na verdade, o que se observa é que a cultura se 

apresenta tal qual um mercado feito de ofertas comerciais. Nesse caso, 

os referenciais éticos parecem inexistir. Essa cultura alimenta-se de 

seduções e não de disciplina normativa ou de elaborações políticas. 

Nesse quadro conjuntural, a corrupção, como um vírus devastador, 

toma conta de todo o organismo social, influenciando o modo de agir 

das pessoas de um modo geral.  
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Por fim, guardemos essa memória preservada através dos 

Evangelhos e, de modo especial, no Evangelho segundo Marcos, sobre o 

conflito de Jesus no Templo de Jerusalém, e deixemo-nos interpelar por 

sua indignação para que, corajosamente, busquemos inspiração para a 

nossa intervenção social hoje, em confronto, muitas vezes, com as 

diversas formas de corrupção que, como ferrugem, estragam a 

engrenagem das instituições econômicas, políticas, jurídicas, culturais, 

educacionais e, até mesmo, religiosas em nosso contexto.  
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3. Os Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de “sinóticos”, 

palavra que vem do grego "syn" (junto) "opsis" (ver). Analisados em 

conjunto, pode-se ver claramente que apresentam grandes semelhanças 

entre si. 

4.  A Teoria das Duas Fontes provém da tese de que o Evangelho de Marcos 

e uma fonte dos ditos de Jesus, que ficou designada por “Q” (sigla da palavra 

alemã Quelle, que significa “Fonte”), serviram de base literária para os 

Evangelhos de Mateus e Lucas, que também utilizaram suas próprias fontes. 

5. Para essa análise, será utilizado o Comentário ao Evangelho de Marcos, de 

minha coautoria (SOARES; CORREIA JÚNIOR; OLIVA, 2012, p. 390-393) 

6. Tradução conforme a BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002. Ao longo deste 

trabalho será utilizada a BÍBLIA DE JERUSALÉM, Nova edição, revista e 

ampliada (2002), por ser comumente utilizada nos estudos bíblicos. 

7.  “Primeiro Templo”, referência à primeira construção do Santuário em 

Jerusalém, que remonta à época do Rei Salomão (961-922 a.C.), e que 

passou por inúmeras reformas até ser destruído durante a tomada de 

Jerusalém pela Babilônia, 587 a.C.). 

8.  A crítica que se faz, sobretudo em Jr 11,8-11, é que as ofertas e o culto no 

Templo permitem expiar ritualmente os pecados, sem exigir a emenda, 

mudança de comportamento. Isso acomoda as pessoas a uma instância 

periódica institucional que garante o ajuste de contas sem exigir conversão. 

É assim que se gera o “círculo vicioso” de injustiça, perdão, injustiça; a visita 

periódica ao Templo é compreendida pelos fieis, com a conivência da classe 

religiosa, como suficiente para restabelecer as boas relações, tanto pessoais 

como coletivas, com o Senhor. O Templo, longe de ser uma toca onde 

pecadores encontram refúgio, lugar das oferendas pelos pecados que dão 

uma falsa sensação de perdão e salvação, sem a necessária mudança de 

comportamento (“traçam seus planos para continuar cometendo as mesmas 

abominações”), deveria ser o lugar não só das oferendas pelos pecados, mas 

o local por excelência do encontro com o Deus da vida, cujo culto agradável 
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consiste na mudança de comportamento pessoal e comunitário, em prol da 

vida (SCHÖKEL; DIAZ. 1988, p. 470).  

9. MACKENZIE, 1983, p. 818, verbete “Sacerdote”  

10. Desde 37 a.C., quando a Palestina já estava sob o domínio romano (que 

começou em 63 a.C.) e sob Herodes, o Grande (40 a.C. – 4 d.C.), o cargo 

recebeu essencialmente valor político nas mãos do governo secular e foi 

monopolizado por algumas poucas famílias de grão-sacerdotes (“chefes” dos 

Sacerdotes). O Sumo não era apenas o chefe do culto, mas também o 

presidente do Sinédrio e o chefe representante do povo diante dos 

funcionários governamentais dos poderes estrangeiros que dominaram a 

Palestina durante esses séculos (MACKENZIE, 1983, p. 817, verbete 

“Sacerdote). 

11. Prosélytos, na versão grega VXX; guer, na Bíblia Hebraica, refere-se a um 

pagão que aderiu ao judaísmo e diferencia-se do ethnós, gentio, considerado 

sempre como inimigo. 

12. Sobre a perícope do “óbulo da viúva”, Ched Myers (1992, p. 384), 

baseando-se em A. Wright, defende que a narrativa não apresenta piedoso 

contraste com a conduta dos escribas na secção anterior (tal como é o ponto 

de vista habitual); pelo contrário, ela propicia mais uma ilustração sobre os 

males da devoção oficial. O dito de Jesus não é uma visão penetrante para 

avaliar os dons; ele é um lamento. Jesus condena o sistema de valores que 

motiva a ação da viúva e condena os que a condicionam no sentido de 

praticá-la. 

13. Esta ideia é defendida e aprofundada por Zigmund Bauman (2003, p. 

258). 
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