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A linguagem da arte
tem em vista o excesso de sentido

que reside na própria obra.
                         (Gadamer)



7

RESUMO

ARAUJO, Maria Cláudia. Luz e trevas: a ambiguidade na Parábola do Semeador, a 
partir dos critérios de literalidade da Igreja Católica tradicional, em diálogo com 
a literariedade. 312 pág. Tese (Doutorado) — Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2013.

Investigamos a ambiguidade na Parábola do Semeador e o fenômeno da literarieda-
de, que advém do Formalismo Russo, uma vez que o discurso evangélico de Jesus 
é poético e, nesta parábola, aponta para a polifonia, a dialogia e a intertextualidade. 
Pautamo-nos ainda na Hermenêutica da Obra de Arte, de Gadamer (2010), para re-
abilitar a autoridade da tradição. No caso, a da Igreja Católica, exclusivamente pelo 
fato de ela preservar consigo uma exegese milenar. O corpus adotado nesta pesquisa 
é a narrativa sinótica de São Marcos (4, 1-20), São Mateus (13, 1-23) e São Lucas 
(8, 4-15); a qual dialoga com São João (21, 1-14) e com matizes da Igreja Eterna do 
Apocalipse (21 e 22). Os Evangelhos sinóticos são considerados imanentes, pela tra-
dição, e o de São João, transcendente. Os quatro terrenos da semeadura da parábola 
apontam para a glória da Igreja Eterna e sua relação com o Cristo, que é também o 
Semeador, visto que esta parábola é cristocêntrica, bem como a sua estrutura, re-
construída aqui sob o respaldo de metodologias da Teoria da Literatura. Com efeito, 
Cristo, Igreja, Palavra e Reino dos Céus voltam-se para si mesmos, nesta parábola 
— o que lhe confere uma leitura jakobsoniana da função poética da linguagem, bem 
como metalinguística. Com efeito, esta interpretação inovadora culmina em um novo 
método exegético, o poético-religioso, especificamente elaborado para a leitura da 
Parábola do Semeador — mas que pode ser desenvolvido pela exegese tradicional, 
futuramente, a partir de novas diretrizes e pressupostos canônicos.

Palavras-chave: Parábola do Semeador. Ambiguidade. Literariedade. Exegese cató-
lica tradicional.
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ABSTRACT

ARAUJO, Maria Cláudia. Light and darkness: the ambiguity in the Parable of the 
Sower, from the literal criteria of the traditional Catholic Church in dialogue with 
the literariness. 312 pages. Ph.D. Thesis - Pontifical Catholic University of São Paulo, 
São Paulo, 2013.

We investigate the ambiguity in the Parable of the Sower and the phenomenon of lite-
rariness, which comes from the Russian Formalism, since the evangelical discourse of 
Jesus is poetic and in this parable points to the polyphony to dialogism and intertextu-
ality. We refer to the Hermeneutics of the Work of Art, Gadamer (2010), to rehabilitate 
the authority of tradition. In the case of the Catholic Church, only because it preserves 
an ancient exegesis. The corpus adopted in this research is the synoptic narrative of 
St. Mark (4, 1-20), St. Matthew (13, 1-23) and Luke (8, 4-15), which speaks to Saint 
John (21, 1 -14) and nuances of the Eternal Church of Apocalypse (21 e 22). The sy-
noptic gospels are considered immanent, by tradition, and of St. John, transcendent. 
The four plots in the parable of the sowing point to the glory of the Eternal Church 
and its relationship with Christ, who is also the Sower, as this parable is centered in 
Christ, as well as its structure, reconstructed here under the support of methodologies 
of the theory literature. Indeed, Christ, Church, Word and Kingdom of Heaven turn to 
themselves in this parable - which gives it a jakobsoniana reading the poetic function 
of language, as well as metalinguistic. Indeed, this innovative interpretation culminates 
in a new exegetical method, the poetic-religious, specifically designed for reading the 
Parable of the Sower  — but that may be developed by traditional exegesis in future 
from new canonical guidelines and assumptions.

Keywords: Parable of the Sower. Ambiguity. Literariness. Traditional catholic exegesis.
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INTRODUÇÃO

A Igreja afirma que subjacentes a todas as transformações,
há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento 

é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. 
(João Paulo II)

A palavra Jesus tem sua origem no hebraico Yehoshua, ou sua forma aramai-

ca Yeshua, cujo significado remete à salvação: “Deus salva”. O termo Cristo, embora 

geralmente interpretado como se fosse um sobrenome, é uma tradução do grego, 

Kristós, que significa “Ungido”, o qual remonta ao hebraico Māšîah, ou Messias, no 

português. E se a tradição se refere a Jesus como Cristo ou Jesus de Nazaré, na co-

munidade científica a palavra Cristo depende de seu contexto histórico.  

Poderíamos empregar o pronome pessoal “ele”, com grafia minúscula, para 

nos referir a Jesus, como fazem os cientistas da religião interessados em demonstrar 

objetividade, contudo, entendemos que seria uma atitude reducionista referirmo-nos 

a uma Personalidade universal, que dividiu o mundo em duas eras, como se estivés-

semos falando de uma pessoa comum. Por essa razão, quebraremos o protocolo da 

redação convencional para nos dirigir a “Ele” conforme regulamenta a tradição.

Investigamos nesta pesquisa a postura da Igreja Católica tradicional; o discur-

so da literariedade a partir dos Evangelhos e da Parábola do Semeador; e levanta-

mos a questão sobre a possibilidade de diálogo entre tradição e modernidade.

A Igreja Católica, após o Concílio Vaticano II, abre-se para o diálogo herme-

nêutico com a modernidade — conforme condiciona a Pontifícia Comissão Bíblica 

(PCB, 1994) —, sem desconsiderar diretrizes canônicas. A área de Ciências da Reli-

gião, por conseguinte, trabalha com interfaces cognitivas e permite-nos aproximar dia-

logicamente os saberes religioso e científico-literário, promovendo assim a amplitude 

do trabalho exegético na atualidade.

O objetivo desta pesquisa é demonstrar a eficácia da interpretação literária da 

Parábola do Semeador, por intermédio de um método poético-religioso. Apresenta-

mos dois paradigmas que, isoladamente, podem parecer incomunicáveis, mas se con-

jugados em uma leitura crítica e metódica, tornam-se não apenas compreensíveis em 

conjunto como também intercomunicáveis. São eles: a exegese tradicional da Igreja 

Católica e a Teoria da Literatura, que culminam em uma teoria poética, hermenêutico-

religiosa. Esses campos de batalha ora se fundem como único terreno em que o exe-

geta, hermeneuta ou crítico literário, confrontará o texto cristão no contexto antinômico 
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da tradição e da modernidade. Neste exercício em conjunto de leitura da parábola, sob 

o enfoque paradigmático-instrumental da literariedade1 e da exegese católica tradicio-

nal, cujas bases metodológicas já estão aqui estabelecidas, também lançamos mão 

de alguns aspectos das teorias modernas, na área da hermenêutica, a exemplo da 

Hermenêutica da Obra  de Arte (2010) e Verdade e Método (1997), de Gadamer, pois 

elas oferecem subsídios teórico-críticos que dão suporte à nossa proposta de inter-

pretação poético-religiosa.

A cientificidade do presente trabalho reside, portanto, na postulação de um 

método literário de interpretação à Parábola do Semeador, concomitante à análise 

exegética da tradição católica. E método, em sentido amplo, é a linguagem da ciência, 

que implica universalidade e verificabilidade2.  

O método poético-religioso aqui aplicado justifica-se pelo fato de a Igreja Ca-

tólica não possuir um método canônico, estatuto ou compêndio literário que entre no 

mérito da praxe da interpretação poética das parábolas de Jesus — o que ainda pode 

ser construído, pois o máximo que já foi dito até hoje foram considerações esparsas 

sobre o assunto. Contudo, a parábola não é apenas um conto alegórico, mas trans-

cende estas possibilidades de leitura, sob o auxílio das metodologias modernas. 

A exegese da tradição cristã muito interessa ao recorte teórico-crítico desta 

pesquisa, bem como o moderno método ou crítica das formas3, cujos autores tratam 

de aproximar o texto de sua forma originária. A crítica das formas, que é uma das ver-

tentes do método histórico-crítico4, tem pontos de confluência e de divergência com a 

Igreja Católica tradicional. Consideramos, portanto, os aspectos milenares referentes 

1 “Os formalistas russos deram à propriedade distintiva do texto literário o nome de literariedade. Jako-
bson escrevia em 1919: “O objeto da ciência literária não é a literatura, mas a literariedade, ou seja, o 
que faz de uma determinada obra uma obra literária” (MOISÉS, 2004, p. 263).
2 Em reforço a este posicionamento científico, “cada ciência está estruturada por uma linguagem, que 
estabelece não apenas uma forma de pensar e uma lógica, próprias dessa ciência, mas que define 
também, de antemão, os contornos do que essa ciência considera o real, e, a partir desse real, seu 
objeto de estudo. É isso o que podemos entender por método científico, em um sentido bem amplo” 
(MATTAR, 2008, p.39).
3 Segundo Bettencourt (1960, p. 65), entre 1919 e 1922 começaram a aparecer na Alemanha obras 
que visavam estudar a pré-história do texto evangélico, ou seja, o período de tradição oral que prece-
deu sua redação escrita. Segundo o filósofo, esse método é liberal e apresenta pontos de divergência 
e conflitos com a Igreja Católica, em sua acepção tradicional e conservadora. Uma das vertentes da 
crítica das formas é o trabalho estrutural das narrativas sagradas, iniciado com Bultmann, autor que 
teve o seu mérito no século XX, mas vem sendo contestado na contemporaneidade, sobretudo por 
apologistas católicos como o Papa Emérito Bento XVI. Segundo o Sancta Mater Ecclesia (DOCUMEN-
TOS..., 2005, p. 137), o “metodo da história das formas” deve ser analisado com cautela, pois muitas 
vezes “está conexo com princípios filosóficos e teológicos inadmissíveis”.
4 “Método indispensável para o estudo científico do sentido dos textos antigos”. (PCB, 1994, p. 37) 
Para a Igreja tradicional, convém considerar que muitos de seus elementos de interpretação são anti-
gos, foram utilizados por comentadores gregos da literatura clássica e por autores da patrística.
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à interpretação bíblica, bem como à moderna hermenêutica católica, antes de aden-

trarmos na análise da Parábola do Semeador.
O nosso critério de seleção blibliográfica se justifica devido às polaridades que 

nos empenhamos por evidenciar, a partir do paradoxo5 “tradição” e “modernidade”, 

pois ainda que o ponto de partida de nossa análise seja a literatura bíblica clássica, 

aparentemente monológica e literal, lidamos também com a literariedade e sua plu-

ralidade de sentidos, a partir da polifonia6, da dialogia7 e da intertextualidade8, que 

implicam diálogo, além de ambiguidade9, obscuridade, ambivalência etc. 

Consultamos dois tipos de tradução da Bíblia, a dinâmica e a formal, e apesar 

de a primeira ser a mais tradicional, optamos por recorrer também à Novíssima Tra-

dução dos Originais dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, feita por Rabuske e Murilo 

Dias (2011). Nosso objetivo em trabalhar com duas fontes bíblicas, paralelamente, 

explica-se pelo fato de a mais nova tradução ser feita diretamente do idioma grego, 

sem passar por traduções intermediárias como as do francês e do latim.

É válido ressaltar que nossa análise literária não reivindica, em hipótese algu-

ma, a pretensão de anular o sentido clássico e milenar da interpretação católica, que 

é fruto de dois mil anos de esforços por parte de papas, bispos, santos, exegetas e 

filólogos da Igreja tradicional. Entretanto, os prismas da Teoria da Literatura e da Se-

miótica não tendem a contrariar os pressupostos da tradição, necessariamente, mas 

podem enriquecê-la no âmbito da hermenêutica. E apesar de a Literatura ser uma 

disciplina que não se configura sob critérios teológicos ou religiosos, ela não deixa de 

ostentar em si um cunho de religiosidade, na medida em que o seu objetivo prioritário 

é, segundo Segolin, “humanizar o homem” (apud ARAUJO, 2012c, p. 7). Em nossa 

análise, esta humanização conjuga-se em dois polos, o histórico, vinculado à literali-

dade bíblica; e o literário, que remonta à literariedade do Formalismo Russo10.

5 O paradoxo se configura como a afirmação de dois sentidos simultâneos e se aproxima da antítese. 
Essa, porém, segundo Moisés (2004, p. 30), evidencia-se pelo caráter de oposição e contraste.
6 Vários discursos são feitos simultaneamente e promovem um pensamento crítico e dialógico que é, 
entre outros fatores, uma condição essencial para a legitimação do texto poético. Na polifonia, “diver-
sas vozes sociais encontram um espaço de emissão” (MACHADO, 1995, p. 314).
7 Possibilidade de se ampliar o pensamento, através do diálogo e da interação com outra(s) idéia(s). “O 
dialogismo celebra a alteridade, a necessidade do outro” (MACHADO, 1995, p. 310).
8 A intertextualidade é “influenciada pela teoria dialógica de Mikhail Bakhtin” (MOISÉS, 2004, p. 243) e 
possibilita a convergência ou o cruzamento de textos, estilos ou linguagens. 
9 Segundo Moisés (2004, p. 19), apresenta “duas faces, dois sentidos” ou mais. A ambiguidade é pluris-
significativa e no texto artístico não se configura como pejorativa, mas como um elemento que favorece 
a literariedade, isto é, a poeticidade. Empson (2006) classificou sete tipos de ambiguidade. Para Plaza 
(2003, p. 26) “falar em ambiguidade das mensagens estéticas significa reportar-se a Jakobson”.
10 “No início do século XX, os estudos sobre criação literária eram relativamente escassos e arcaicos, 
em uma esfera global, visto que o Formalismo Russo — primeiro movimento que legitimou a autonomia 
do texto — nem tinha suas bases fundamentadas e poucos eram os poetas plenamente conscientes 
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A Parábola do Semeador, no entanto, não é um conto que pode ser anali-

sado como tabula rasa, desprovida de qualquer conhecimento inato, visto que ela é 

cristocêntrica e passa pelo crivo histórico da vida de Jesus, bem como pela exegese 

da Igreja11 . Desse modo, não podemos negar o diálogo da parábola com outras pas-

sagens do Evangelho canônico, bem como com a exegese de muitos dos santos da 

patrística e da escolástica, que resguardam a interpretação clássica e tradicional. 

A Parábola do Semeador está inscrita nos três Evangelhos sinóticos, de São 

Marcos (4, 1-20), São Mateus (13, 1-23) e São Lucas (8, 4-15) — além de suas ins-

tâncias de dialogia e intertextualidade com o Evangelho de São João (21, 1-14) e a 

Jerusalém Celeste do Apocalipse (21 e 22).

Zerwick et al (1971, p. 161) afirma que em São Marcos Jesus é o Messias es-

condido, o Filho de Deus que combate e aniquila o poder do Maligno. Em São Mateus, 

Cristo é o fundador da Igreja, o Mestre, ou o “Novo Moisés”. Em São Lucas, segundo 

o exegeta, Jesus representa a misericórdia divina para com os pobres e pecadores, o 

que lhe confere também, inferimos nós, a caridade. E em São João (14, 6), o exegeta 

afirma que Cristo é “o Caminho”, porque é “a Verdade e a Vida”, uma vez que todo o 

quarto Evangelho resume-se no dizer: “Nós vimos a sua glória” (1, 14). Em nossa aná-

lise, essa glória de Cristo é concebida sob a lógica da intertextualidade com o quarto 

terreno da Parábola do Semeador.
Os Evangelhos canônicos são assimilados como históricos, do ponto de vista 

da Igreja tradicional, muito embora os autores e suas comunidades não tivessem o 

intuito de reproduzir escritos biográficos sobre a vida de Jesus e limitassem suas ati-

vidades ao testemunho religioso.

O Evangelho de São Marcos foi escrito no grego koiné, é considerado o mais 

antigo de todos e foi redigido, segundo Ravasi (1999, p. 47), entre os anos de 65 e 

70. São Mateus é uma testemunha ocular, que “narra o que ouviu com os seus olhos 

e ouviu com seus ouvidos” (p. 66); e São Lucas é tido como o escritor colaborador de 

São Paulo. Por fim, a narrativa de São João, composta no final do século I, na Ásia 

Menor, é considerada como “a flor de toda a Sagrada Escritura” (p. 122), devido ao 

seu sentido profundo, oculto e de difícil compreensão no âmbito da história.

No primeiro capítulo, abordamos a existência histórica de Jesus, com base 

dos aspectos mais relevantes de sua produção poética” (ARAUJO, 2012, p. 130). A partir de então, o 
texto literário passa a ser concebido não como histórico, mas antes por seus aspectos formais.
11 Grelot (1976, p. 59) afirma que a Igreja conservou as parábolas de Jesus. “Sua paixão e ressurreição 
completaram e enriqueceram consideravelmente o conteúdo do próprio Evangelho. Nesta nova perspec-
tiva é que os evangelistas reproduziram o ensinamento primitivo de Jesus para a instrução dos cristãos”.
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nas considerações do exegeta Louis-Claude Fillion (1916) e do pesquisador do Jesus 

Histórico, John P. Meier (1993), que recorrem a documentos da Igreja para demons-

trar a veracidade dos fatos concernentes à vida do Mestre.

Trazemos ainda um panorama da conjetura pontifícia e as interpretações bí-

blicas na contemporaneidade, com base na postura dos papas modernos, desde Leão 

XIII até Bento XVI. Em seguida, apontamos os critérios de literalidade e de espirituali-

dade no sentido do texto sagrado, a partir da Pontifícia Comissão Bíblica (1994), além 

de algumas considerações da Divino Afflante Spiritu, de Pio XII (1999).

Razão e verdade são também tópicos abordados neste primeiro capítulo, pois 

antes de adentrar no território da literariedade, é necessário esclarecer o critério de 

Verdade para a tradição, com base nos comentários de Bento XVI (2009). Finalmen-

te, tratamos de esclarecer a racionalidade da patrística em oposição à ambiguidade. 

Aqui, a autoridade no assunto é Santo Agostinho (2011).

No segundo capítulo, adensamos os limites e a abertura do diálogo entre a 

hermêneutica católica tradicional e a modernidade. A metodologia de Gadamer (2010) 

é, portanto, uma alternativa para se fazer esta mediação, na medida em que o herme-

neuta propõe a reabilitação da autoridade da tradição no processo de interpretação da 

obra de arte. Com efeito, é necessário reconhecer que, para esse autor, a hermenêu-

tica não se dissocia da estética — termo caro não apenas à Filosofia, mas, sobretudo, 

à Teoria da Literatura.

Apresentamos, neste capítulo, os métodos modernos e a obscuridade que flui 

para a ambiguidade. Para tanto, é necessário trazer à luz as tendências estéticas que 

ocorrem a partir do século XVIII; as inclinações do modernismo; do Formalismo Rus-

so; bem como do pensamento desconstrucionista12 ou pós-estruturalista de Derrida. 

Estes conceitos da era moderna tanto convergem, em alguns aspectos, quanto entram 

em confronto com a nossa análise literária, que preza a estrutura, concomitantemente 

à interxtextualidade e ao cruzamento de vozes autorais, que preconizam assim um 

modernismo dialógico. No quesito da obscuridade, recorremos a Tringale (2002) para 

12 Se para Ogliari (2012, p. 30) Derrida é antiestruturalista; para Williams (2012, p. 46), “a descons-
trução é ainda estruturalismo, mas aberto e transformado”. Segundo o autor, o desconstrucionismo de 
Derrida pretende abalar pressupostos metafísicos (p. 52); muito embora nenhum de seus trabalhos 
seja definitivo ou chegue a posições definitivas (p. 53). Para alguns críticos, esta postura é relativista; 
para outros, científica; e existem ainda determinados críticos que riem de toda esta vulnerabilidade ou 
flutuação teórica. Bellodi (2005, p. 200) afirma que “a desconstrução assumiu aspectos diferentes em 
cada autor, mas sempre se caracterizou por essa sensação de falta de um centro aglutinador de senti-
do”. A autora afirma, com base em Wilfred L. Guerin, que se o Estruturalismo tende a descobrir o sen-
tido ordenado da sentença no texto, a “Desconstrução nele descobre a desordem, num processo em 
que ele acaba por ser mais desconstruído (daí o nome da abordagem) do que integrado num sentido”.
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discutir sobre o hermetismo religioso, que se contrapõe ao abstracionismo — este 

último prescinde da interpretação e é um oposto polar ao conceito de hermenêutica.

Após esse panorama das tendências modernas, entramos no mérito da obs-

curidade na interpretação da Parábola do Semeador, pautando-nos na própria refle-

xão metalinguística de Cristo acerca de Sua narrativa. Esta discussão sobre a teleo-

logia da parábola ocorre na terceira parte do relato, que é dividido em quatro partes, 

dentre as quais inclui-se as vozes autorais dos evangelistas, bem como sua dimensão 

histórica e geográfica. A terceira, porém, tem sua ênfase no plano estético: para quem 

e por que se conta a Parábola do Semeador? 

A semente da parábola é a Palavra e os seus desdobramentos podem ser 

analisados sob a perspectiva ideogramática de Pound (2005), que aponta para blocos 

de ideias, bem como para a múltipla Identidade de Jesus. O diagrama, que supõe 

relações inteligíveis entre palavras em cadeia, também colabora para a construção 

de sentido da Parábola do Semeador. Com efeito, é possível se constatar a am-

biguidade no relato, a partir da condensação da semente que embute em si vários 

significados simultâneos.

O tópico abordado na sequência refere-se aos limites e à abertura da Igreja 

tradicional aos métodos modernos. Dom Lefebvre (1991), Monsenhor Clá Dias (1980), 

o Cardeal Fulton Sheen (1960); o apologista Azevedo Jr. (2010), o historiador Thomas 

Woods (2012) e o Papa Emérito Bento XVI (2007) são alguns dos pensadores tradi-

cionais, no contexto da modernidade, aos quais recorremos para discutir as fronteiras 

do diálogo em questão. Esta discussão é necessária, na medida em que reabilita da 

autonomia da tradição, a qual sugere Gadamer (2010) em Hermenêutica da Obra de 

Arte. Com efeito, após se esclarecer os pressupostos da exegese tradicional, conser-

vadora e moderna, a nossa análise literária assume uma diretriz que impõe limites 

ao relativismos interpretativos, e não com o intuito de reivindicar ou fazer apologia à 

interpretação tradicional da Igreja, mas antes para não se perder de vista os critérios 

de verossimilhança da interpretação literária. É necessário ressaltar que deste tipo de 

preocupação nem Lutero — protestante anticatólico — está totalmente livre, conforme 

a abordagem que fizemos no segundo capítulo acerca da liberointerpretação, pois há 

um momento em que ele próprio se vê diante da necessidade de reconhecer o mé-

rito da tradição católica13, para que a sua religião própria não se extinguisse logo ao 

nascer, por falta de consistência e coerência nas releituras das Sagradas Escrituras. 

Reconhecer essa autoridade da Igreja Católica é, portanto, fundamental para se am-

13 Lutero a Zwinglio (CLÁ DIAS, 1980, p. 234).
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pliar os resultados do trabalho exegético, crítico e literário da Parábola do Semeador, 
concebida no âmbito da literariedade.

Ainda no segundo capítulo, contextualizamos o Novo Testamento e o trabalho 

da crítica textual — que visa reconstruir um texto, apoiando-se em probabilidades, a 

partir de todas as fontes disponíveis, pois é a crítica textual que endossa a origina-

lidade do Novo Testamento, sem negar o trabalho das comunidades primitivas e o 

mérito de suas catequeses14. Esse esclarecimento é relevante, na medida em que nos 

conduz a compreender as bases da narrativa polifônica dos Evangelhos. Sem eluci-

dar este aspecto do Novo Testamento, que envolve a tradição oral, não seria possível 

compreender a avidez da Igreja pela objetividade dos fatos em sua exegese.

Outro fator relevante a ser abordado, diretamente relacionado à necessidade 

de cautela no trabalho hermenêutico, é a crítica relativista das formas; pois se antes 

discutimos a postura criteriosa da Igreja Católica tradicional e seus limites de diálogo 

com a modernidade; aqui entra em voga a praxe, isto é, exemplos que promovem a 

compreensão não apenas do método formal e seu relativismo, mas sobretudo dos 

critérios de verossimilhança na interpretação do texto bíblico.

O estilo15 de narrativas e as marcas polifônicas na Parábola do Semeador 
surgem então como um tópico ulterior aos esclarecimentos da origem das fontes do 

Evangelho. Nesta instância interpretativa, a análise está voltada para aspectos intrín-

secos do relato, sobretudo, ao conjunto sinótico das vozes polifônicas. A ambiguidade 

aqui se instaura, na medida em que o mesmo evento é apresentado, simultaneamen-

te, sob três narrativas diferenciadas.

O tópico seguinte de nossa análise refere-se à linguagem poética de Jesus e 

aos seus caracteres paradoxais. Monasterio e Carmona (1994); Chesterton (2011) e 

Fulton Sheen (1957) exemplificam suas características peculiares, que apontam para 

a poeticidade da narrativa. A linguagem de Jesus pode ainda ser analisada a partir das 

funções da linguagem de Jakobson (2005) e, dentre as seis, prevalecem na Parábola 
do Semeador a função poética, voltada para a mensagem; e a metalinguística, que 

enfatiza o código.

O segundo capítulo se encerra com uma abordagem da leitura da identidade 

crística, e o motivo é que não se pode fazer uma análise da Parábola do Semeador 

14 Segundo a Sancta Mater Ecclesia (DOCUMENTOS..., 2005, p. 140), “se o exegeta não estiver 
atento a todos estes fatores relativos à origem e a composição dos Evangelhos e não fizer o devido uso 
de quanto de bom os recentes estudos trouxeram, não cumprirá o seu dever de investigar qual tenha 
sido a intenção dos autores sagrados e o que realmente disseram”.
15 “O estilo, pelo menos desde Aristóteles, entende-se como um ornamento formal, definido pelo des-
vio em relação ao uso neutro ou normal da linguagem” (COMPAGNON, 2006, p. 168).
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sem considerar a verossimilhança interna referente ao Personagem Sacro, que apon-

ta para Ele mesmo e não para qualquer outro sistema ideológico.

O terceiro capítulo é dedicado ao gênero e à análise da Parábola do Semea-
dor, com suas vertentes dialógicas. De início, discorremos sobre a parábola16 em sua 

acepção religiosa, para em seguida abordar as características do conto literário, forma 

que em alguns aspectos se assemelha à parábola. Valemo-nos das considerações de 

Gotlib (2004), Cortázar (2013), Tolstoi17 (2002), Moisés (2004) e outros autores que 

discorrem sobre a arte de contar histórias. 

O crítico Saldaña (2010) constata que, apesar da resistência que ainda existe 

por parte de literatos da modernidade, que não reconhecem a densidade e o valor 

estético das parábolas de Jesus, elas não se reduzem ao moralismo, ostentam poe-

ticidade e a tendência é o resgate do gênero no âmbito da literariedade, graças aos 

métodos modernos como o estruturalismo. A razão é o interesse por parte de renoma-

dos críticos que começam a discutir o assunto, sob um prisma diferenciado. Apresen-

tamos ainda alguns críticos e exegetas da Parábola do Semeador, como Bernardo 

Estrada-Barbier (1994), Bento XVI (2007), entre outros.

A Parábola do Semeador, distingue-se das demais formas de narrativas bí-

blicas por seu caráter ambíguo. E embora a ambiguidade não tenha sido exaustiva-

mente estudada nos discursos de Jesus — no plano da literariedade —, ela aparece 

na parábola como um índice de poeticidade, na medida em que aponta para a polis-

semia e a diversos elementos paradoxais simultâneos, como clareza e obscuridade, 

além de outros fatores que favorecem a dialogia. Assim, aventamos a hipótese de que 

a Parábola do Semeador seja essencialmente literária, sobretudo, por sua ambiva-

lência textual. É válido considerar ainda que a poeticidade independe da intenção do 

autor, conforme já aventou Booth (1980). Desse modo, a parábola pode e deve ser 

estudada também no plano da estrutura literária.

Abordamos a ambiguidade no tempo e na estrutura da Parábola do Seme-
ador tendo em vista alguns dos aspectos formais do estruturalismo18. Com efeito, 

apresentamos as instâncias de tempo da parábola, bem como a noção gadameriana 

de jogo, que se inclina à comunhão como representação. Apresentamos ainda um 

16 O que caracteriza a parábola é constituir ela um conjunto, “uma narrativa completa, em que cada uma O que caracteriza a parábola é constituir ela um conjunto, “uma narrativa completa, em que cada uma 
das partes se encaixa num outro conjunto, o conceito que vai ser explicado” (SARAIVA, 1980, p. 38).
17 Tolstoi é considerado um cristão “autônomo” (ARAUJO, 2005, p. 21), rebelde e não tradicionalista. 
Recorremos à sua teoria, porém, não como ao teólogo, mas ao artista e teorista do gênero parábola.
18 Campos (1977, p. 217) afirma que, para Barthes: “O estruturalismo não retira a história ao mundo: 
procura ligar à história não apenas os conteúdos [...] mas também as formas, não somente o material, 
mas também o inteligível, não unicamente o ideológico, mas ainda o estético”.
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diagrama, para melhor ilustrar o conceito de dialogia, e o papel desta representação 

visual é limitar aspectos espirituais19 e formais da parábola. Pautamo-nos nas con-

siderações estéticas de Gadamer (1997), Todorov (2004), Davi Arrigucci (In COR-

TÁZAR, 2013), Bakhtin (2003), Campos (2006) e outros críticos que nos auxiliam a 

fundamentar a proposta estrutural de nossa análise.

A introdução da Parábola do Semeador já apresenta uma atmosfera poética 

que não pode ser negligenciada, e este território histórico, onde Jesus faz seu relato 

oral, é o ponto de partida para se compreender a lógica narrativa dos Evangelhos 

canônicos. Todos eles possuem um estilo próprio, conforme discutimos no segundo 

capítulo. No terceiro, porém, as características de suas narrativas se tornam ainda 

mais evidentes, devido ao léxico peculiar de cada um deles. Com base na exegese 

da patrística e no resgate da exegese tradicional, a nossa análise literária e semiótica 

evidencia a presença da Igreja na parábola.

A versão marcana da Parábola do Semeador tem uma inclinação histórica, 

em diálogo com o percurso dos mártires do Catolicismo, muito embora ostente tam-

bém o seu pendor poético, o qual requer sensibilidade e disposição do crítico literário 

à imaginação. Essa, porém, na perspectiva da Literatura, ainda que seja livre, não 

pode ser arbitrária nem prescindir dos prossupostos científicos da verossimilhança 

interna. A narrativa de São Marcos destaca o primeiro terreno da semeadura, isto é, a 

parte da semente que caiu à beira do caminho e dali foi levada pelas aves.

O relato mateano denota a presença da Igreja no segundo terreno da parábo-

la, bem como seu pendor à eternidade do agora. A narrativa se caracteriza ainda por 

seu diálogo com a alegoria do Pastor de Hermas (2013). O segundo terreno da Pará-
bola do Semeador refere-se ao solo rochoso, pedregoso, com pouca profundidade, e 

no qual o grão logo nasceu, porque a terra era pouco profunda; mas, assim que o sol 

nasceu, queimou-se e secou, por falta de raízes.

A narrativa lucana enfatiza o poder da Palavra e o terceiro terreno da Pará-
bola do Semeador, que é o espinhoso. Em São Lucas, trigo20 e espinhos crescem 

juntos, estes últimos, porém, sufocam a terceira parte da semeadura. Neste terreno 

da parábola, as imagens antitéticas do trigo e do espinho nos levam a constatar a 

presença da heresia no territorio da Igreja Católica, por intermédio da subversão da 

“Palavra”   — símbolo, por excelência, como recorda Pignatari (2004b, p. 53).

19 Segundo Haroldo de Campos (1977), “a obra de arte, como fato espiritual, deve ter uma manifesta-
ção material e extensional para ser percebida como tal”.
20 O trigo está implícito no relato e é inferido como espécie a partir das análises de exegetas católicos, 
bem como pelo viés da intertextualidade com o relato joanino.
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O último terreno da semeadura é a terra boa, que produz frutos cem por um, 

e embora São João (21, 1-14) não descreva esse território, ele prefigura a colheita em 

seu Evangelho, que aponta para a glória da Igreja Eterna, tal qual é gloriosa a Jerusa-

lém Celeste do Apocalipse (21 e 22). Esta inferência não seria possível sem o suporte 

metodológico da polifonia, da dialogia e da intertextualidade.

Nesta pesquisa, cujos métodos aplicados são o descritivo, o analítico, o in-

terpretativo e o dialógico, investigamos as instâncias literárias no discurso de Jesus, 

em conformidade com as teorias da Literatura. Nosso propósito, além do objetivo já 

exposto, é exaltar o caráter poético da Parábola do Semeador, bem como trazer 

à luz a Personalidade múltipla de Cristo, que não se separa do contexto histórico. 

Esta poeticidade na Pessoa, na vida e nos discursos do Mestre, já é uma suposição 

feita por vários teólogos e escritores, a exemplo de Fulton Sheen (1957); Chesterton 

(2011); bem como por renomados críticos literários como Harold Bloom (2005), Le-

minski (2003), Terry Eagleton (2009), Paul Claudel (1958) e outros.

No último item de nossa análise, apresentamos as incompatibilidades dos mé-

todos modernos com a postura da Igreja Católica tradicional, e não agora para apon-

tar o esvaziamento das categorias sacras, como fizemos no segundo capítulo — nem 

para fazer defesa apologética dessa postura —, mas para mostrar como os métodos 

relacionados à Literatura, tidos como científicos, neutros e imparciais na concepção 

de muitos, podem exercer influências ideológicas aos exegetas que a eles recorrem.

As Estruturas Narrativas, de Todorov (2004); a Interpretação, de Eni Orlandi 

(2007b); a Teoria da Poesia Concreta, dos irmãos Campos (2006); As Raízes His-

tóricas do Conto Maravilhoso, de Propp (2002); e as teorias de Engels e Marx, que 

muito influenciaram Lenin, socialmente, e os formalistas russos, no campo da arte — 

a exemplo de Propp —, são alguns modelos de ciência contaminada pela ideologia. 

Por fim, levantamos duas questões, como consultores na área de Ciências da 

Religião: como podem e por que devem os exegetas católicos tradicionais solucionar 

o problema ideológico no âmbito da exegese e da crítica literária?
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CAPÍTULO I

História e tradição católica à luz da literalidade

Os Livros Santos são envoltos de certa 
obscuridade religiosa, de modo que ninguém 

lhes deve empreender o estudo sem guia.
(Providentissimus Deus)

Os estudos sobre o Jesus Histórico passam pelo crivo dos cientistas, exege-

tas, biblistas e teólogos católicos, além dos judeus, dos protestantes e dos investiga-

dores ateus ou agnósticos. Teoricamente, é possível falar em neutralidade nas pes-

quisas acerca do Jesus histórico, na prática, porém, todo pesquisador parte de uma 

perspectiva pessoal anterior à investigação — seja ela teológica ou cética. Também 

deve ser levado em consideração que nenhuma pesquisa parte do vazio. Em razão 

desta realidade, instaura-se a ambiguidade no contexto das pesquisas históricas, a 

partir de termos e denominações específicas que demonstraremos a seguir.

A discussão sobre a historicidade é pertinente, na medida em que a existência 

histórica de Jesus não é objeto de interesse apenas entre os cientistas da religião, 

mas também aos pesquisadores de arte que trabalham com os pressupostos da ve-

rossimilhança aristotélica, a qual só é compreensível se a fronteira entre realidade e 

ficção estiver coerentemente delimitada. Tratamos de apresentar, portanto, documen-

tos que atestam a historicidade de Jesus, trazem à luz o real e deixam clara a postura 

da Igreja, a fim de que possamos estabelecer um diálogo entre hermenêutica católica 

e arte, a partir da exegese e da crítica literária da Parábola do Semeador.
Entramos ainda no mérito da conjetura pontifícia da Igreja Católica a respeito 

das interpretações bíblicas na Idade Contemporânea. A abordagem da Igreja envolve 

critérios de literalidade e de espiritualidade no sentido do texto sagrado, além da dis-

cussão sobre o sentido pleno das Escrituras.

Razão e verdade são tópicos discutidos na penúltima parte deste capítulo, 

que tem por base o tema: A pretensão da verdade posta em dúvida, sob a ótica do 

Papa Emérito Bento XVI. E para finalizar a discussão sobre o panorama da racionali-

dade na patrística, recorremos a Santo Agostinho, que se contrapõe à ambiguidade.
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1.1 A ambiguidade entre o Jesus Real, o Histórico e o Terreno 

A Palavra de Deus não se destina apenas 
a um povo ou só a uma época.

(Fides et Ratio)

Sabe-se que antes do Catolicismo não existiam igrejas cristãs que tenham 

instituído uma exegese milenar, e toda a pesquisa dos protestantes é antes produto 

de um esforço da Igreja Católica, durante cerca de um milênio e meio. O que implica 

dizer que por mais avançados que pareçam os estudos do Protestantismo e do Ilumi-

nismo — sobretudo os de Reimarus21 (1694-1768), primeiro filósofo iluminista a negar 

a origem sobrenatural do Cristianismo —, não é possível ignorar o patrimônio cientí-

fico, histórico e cultural da tradição católica. Esse esclarecimento é necessário, pelo 

fato de toda pesquisa implicar perspectiva.

John P. Meier22 (1993, p. 15), um dos renomados pesquisadores católicos so-

bre o Jesus Histórico, observa que Bultmann tende a fazer dEle “um rabino heidegge-

riano”; o Evangelho social fica “a gosto do Protestantismo clássico”; alguns católicos 

preferem um Jesus “calcedônio”; os protestantes se sentem “atraídos por um Jesus 

protestante”; os judeus “procuram recuperar o judaísmo de Jesus”; e a Teologia da Li-

bertação, por sua vez, procura o Jesus da história, a fim de subverter e corrigir o “erro 

chamado Cristianismo”, que ocorre devido a “divinização de Jesus”. Diante de tanta 

subjetividade, Meier (1993. p. 15) reivindica a honestidade e afirma que “não existe 

zona neutra” no campo de pesquisa sobre o Jesus Histórico, pois

qualquer um que escreva sobre o Jesus Histórico o faz a partir de 
algum ponto de vista ideológico; disso nenhum crítico está livre. A so-
lução para esse dilema não é aspirar a uma objetividade absoluta, que 
não pode ser alcançada, nem chafurdar no relativismo absoluto. O que 
se pode fazer é cada um admitir honestamente seu próprio ponto de 
vista [...], atendo-se a certos critérios comumente aceitos. (MEIER, 
1993, p. 16)

O exegeta nos instiga a repensar sobre os critérios históricos da Igreja Católi-

ca na atualidade, a respeito de Jesus. Um exemplo atual da riqueza das fontes do Ca-

tolicismo são as publicações e reedições de obras católicas por editoras evangélicas, 

21 Primeiro modernista da pesquisa biográfica de Jesus (GNILKA, 2000, p. 14). Segundo Kasper (2012, 
p. 80), sua crítica iluminista foi a primeira que procurou constatar ruptura entre Jesus e Igreja.
22 Padre e professor de Novo Testamento na Universidade de Notre Dame, em Indiana, foi presidente 
da Catholical Biblical Association e editor-geral da publicação Catholic Biblical Quarterly.
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como a Central Gospel, vinculada ao Pastor Silas Malafaia. Uma delas é a pesquisa 

de Louis-Claude Fillion (1843-1927), biblista do Instituto Católico de Paris, que passou 

mais de vinte anos pesquisando sobre a Palestina e os países relacionados à vida 

histórica de Jesus, além de ter publicado milhares de páginas sobre o assunto. Pro-

fessor de hebraico e especialista nas Sagradas Escrituras, Claude Fillion foi também 

membro da Pontifícia Comissão Bíblica de Roma. O motivo de esse sacerdote ser 

apreciado pelos protestantes é que a sua pesquisa histórica é tão ampla que chega a 

ser base para uma enciclopédia23 sobre a vida de Jesus.

Claude Fillion é um exegeta contemporâneo de Martin Kähler24 (1835-1912), 

teólogo protestante alemão considerado um dos primeiros pesquisadores do Jesus 

histórico, anterior ao teólogo Rudolf Bultmann (1884-1976), o qual também nega o 

fenômeno sobrenatural do Cristianismo — conforme a demonstração feita no segundo 

capítulo —, assim como Reimarus.

Meier (1993) faz alguns apontamentos sobre os pesquisadores contemporâ-

neos e define a pesquisa de Kähler como um tipo de “pietismo crítico” (p. 37). Paul 

Althaus (1888-1966) é visto como “um intérprete fiel de Kähler” (p. 38), com poucas 

ressalvas: a distinção entre o Jesus histórico e o historial. Albert Schweitzer (1875-

1965), segundo Meier, “assinala que o Jesus historial foi o responsável por incontá-

veis males através dos séculos” (p. 39). Joachim Jeremias25, por sua vez, recusou-se 

a trabalhar com a “distinção histórico / historial” (p. 39).

Segundo Meier (1993, p. 36-37), a dicotomia histórico / historial implica ambi-

guidade, por essa razão ele optou por não se valer desta “clássica distinção encontra-

da em muitos autores alemães, que diferenciam o ‘histórico’ (historisch) do ‘historial’ 

(geschichtlich)”. Ele explica que “histórico” se refere ao conhecimento essencial sobre 

o passado, sem que o pesquisador leve em conta qualquer possível relevância ou 

influência sobre a vida atual, nem a busca de um significado. Assim, “esse estudo 

histórico se volta para o passado como um passado morto, visto pelos olhos frios da 

pesquisa objetiva, com interesse apenas nos dados genuínos comprováveis”. O “his-

torial”, diferentemente, preocupa-se com o passado no que este tem de significativo, 

desafiador e estimulador de idéias para as pessoas dos dias de hoje. Meier (1993, p. 

37) explica que, nesse caso, a figura histórica em questão nunca poderia represen-

tar apenas um dado preservado do passado, na medida em que ainda atestam os 

23 Vida de Jesus, Vol. 2, Louis-Claude Fillion, Rio de Janeiro, Editora Central Gospel, 2004. 
24 Kähler influenciou Paul Tillich, teólogo protestante da atualidade.
25 Embora Jeremias seja um renomado pesquisador das parábolas, Meier (1993, p. 118) não dá crédito 
total às suas pesquisas, pois, a seu ver, suas informações extracanônicas são duvidosas.
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problemas e as promessas do presente. Com efeito, Jesus pode ser tanto “objeto de 

uma investigação científica fria e distante” quanto “pode ser encarado como origem e 

centro, altamente significativo, da vida e do pensamento cristão ao longo dos séculos, 

uma figura ainda hoje adorada” por bilhões de pessoas26. 

Meier (1993, p. 37) afirma que embora a distinção entre histórico e historial se 

repita frequentemente nas pesquisas sobre Jesus, ele tem suas dúvidas quanto à uti-

lidade para os estudiosos de língua inglesa atuais, um dos motivos é que “após quase 

um século de uso, a distinção continua ambígua, variando em significado e função de 

autor para autor, não sendo sequer considerada por alguns alemães”.

A despeito da dicotomia clássica, Meier (1993, p. 36) reflete sobre a classifica-

ção: Jesus Real, Histórico e Terreno. Ele explica que o Jesus Histórico não é o Jesus 

Real e o Jesus Real não é o Jesus Histórico; o motivo é que a noção de real pode ser 

enganosa, uma vez que não é possível a um pesquisador se “referir à realidade total 

de uma pessoa, tudo o que já pensou, sentiu, experimentou, fez e disse”. Continua:

Não se pode alcançar o Jesus Real, e jamais se poderá. Assim é, não 
porque Ele não tenha existido — isto está fora de questão —, mas por-
que as fontes de informação que subsistiram não registraram e nunca 
procuraram registrar todos ou mesmo a maioria dos atos e palavras 
do Seu ministério público — sem falar do resto de Sua vida. (MEIER, 
1993, p. 33)

Apesar de o Jesus Histórico não poder ser abarcado em sua completude, 

Meier (1993, p. 35) afirma que Ele “pode nos proporcionar fragmentos do indivíduo 

real. Assim, as duas expressões, Jesus Real e Jesus Histórico, são relativamente dis-

tintas, embora alguns teólogos, como Hans Küng, tendam a confundi-las”. Segundo 

Meier (1993, p. 35), “mais ambíguas ainda são as expressões Jesus Terreno ou Jesus 

em Sua vida na terra”, no que diz respeito aos quatro Evangelhos. Prossegue ele:

A ambiguidade desta expressão, Jesus terreno, está no fato de poder 
também ser usada, com diferentes gradações, para o Jesus Real e 
para o Jesus Histórico, estas igualmente a Jesus na terra. Esta ambi-
guidade se consubstancia no fato de, para um teólogo, a própria ex-
pressão “Jesus Terreno” implicar uma vida no plano celeste, ou antes 
da encarnação, ou após a ressurreição. (MEIER, 1993, p. 36)

Meier (1993, p. 41) afirma, finalmente, que se o Jesus Histórico não é o pre-

tenso Jesus Real da obstinação dos pesquisadores, por outro lado, pode ser entendi-

do como a Sua “reconstrução hipotética e fragmentária pelos modernos meios de pes-

26 Dos 7,095,217,980 de pessoas da população mundial, 33.39% são cristãos (CIA, 2013).
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quisa”. Esta prerrogativa, no entanto, envolve duas questões lógicas: “onde iremos 

obter os fragmentos a serem encaixados? Quais são as fontes primárias de nosso 

conhecimento do Jesus Histórico?” 

Na concepção dos exegetas católicos, a resposta é o Novo Testamento, so-

bretudo os quatro Evangelhos canônicos, além das citações romanas, helenísticas e 

judaicas, tidas como fontes históricas, a exemplo da pesquisa de Claude Fillion (1916).

1.1.2 A existência histórica de Jesus a partir dos documentos da Igreja

Nosso Senhor escolheu discípulos, que o acompanharam 
desde o início, viram suas obras, ouviram Suas palavras, 
estando assim em condições de se tornar testemunhas. 

(Sancta Mater Ecclesia)

Consenso é um argumento irrelevante para a Filosofia da Religião, pois de 

nada importa a opinião unânime a um pesquisador se ele próprio não conhecer a 

teoria que contesta ou defende. Se considerarmos os estudos do Jesus Histórico na 

Alemanha, do ponto de vista de uma maioria protestante, em dado período histórico 

do século XIX, bem como no início do século XX, voltado inteiramente às pesquisas 

bultmannianas, grande é o prejuízo do Catolicismo diante do consenso da época — o 

qual, por sua vez, perdeu forças no decorrer do século XX, em razão da inconsistência 

de muitos dos argumentos em questão, conforme demonstraremos adiante. 

Contudo, não se faz ciência sem apriorismo27, nesse caso, pode-se afirmar 

que a existência histórica de Jesus é um consenso no século XXI, tanto entre os teó-

logos quanto entre os cientistas da religião ateus ou agnósticos, e não existe mais 

qualquer dúvida a respeito deste fato, ainda que Seu ministério continue sendo objeto 

de dissecação entre arqueólogos, historiadores e exegetas da modernidade.

Na primeira metade do século XIX, a existência histórica28 de Jesus ainda era 

objeto de resistência por parte dos racionalistas da época. Hoje, porém, essa dúvida 

só se instaura se o pesquisador for mal informado ou desprovido de competência 

acadêmica para reconhecer e endossar tal historicidade. Entretanto, o ceticismo ainda 

vigora por parte de alguns que não são da área de religião e dissertam sobre Jesus 

com base em especulações subjetivistas, sem considerar os critérios acadêmicos, 

27 Processo de raciocínio que consiste em partir de princípios científicos aceitos.
28 “É importante enfatizar que o fato básico da existência de Jesus e pelo menos alguns fatos esparsos 
sobre Ele permanecem inquestionáveis” (MEIER, 1993, p. 93).
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históricos e metodológicos, com o devido respeito.

Harold Bloom (2005), por exemplo, mitifica o Evangelho, afirma que “nenhum 

dos autores conheceu Jesus; sequer ouviram-no pregar” (p. 38), e sustenta que não 

há fatos comprovados acerca do Nazareno, pois os poucos que constam na obra de 

Flávio Josefo, fonte da qual, segundo ele, “todos os estudiosos dependem” (p. 31), 

são suspeitos. Na opinião do crítico, as buscas sobre o “Jesus histórico” (p. 13) fracas-

sam, mesmo as empreendidas pelos pesquisadores mais confiáveis, pois, a seu ver, 

Jesus é um Deus teológico. Argumenta Bloom:

Se digo que Yeshuá é “mais ou menos histórico”, é porque quase todos 
os dados realmente importantes a seu respeito chegam até mim por 
meio de textos nos quais não posso confiar. (BLOOM, 2005, p. 13)

Em sua ótica, o historiador, vulgo José ben Matias, um dos líderes da Rebe-

lião Judaica, salvou a própria pele por ter bajulado os imperadores da dinastia Flavia-

na: Vespasiano, Tito e Domício. Continua Bloom:

Josefo, mentiroso, inveterado, assistiu, tranquilamente, à captura de 
Jerusalém, à destruição do Templo e à matança dos habitantes. Os 
especialistas afirmam que Josefo tinha pouco ou nada a ganhar com 
as informações fragmentadas acerca do galileu Josué (Yeshuá, em 
hebraico, Jesus, em grego), mas o historiador que traiu seu povo era 
tão sorrateiro que suas motivações (se é que as tinha) permanecem 
enigmáticas. (BLOOM, 2005, p. 31)

É notável que o critério de Bloom para desmerecer uma das importantes fon-

tes históricas do Cristianismo é a idoneidade ou a moralidade de Flávio Josefo. E não 

se pode negar que o crítico tem razão em questioná-la, inclusive, ele esqueceu de 

comentar um detalhe importante: Josefo praticou também a “poligamia”, que do pon-

to de vista católico é um ato pecaminoso, machista e abominável. Diz Flávio Josefo: 

“Existe entre nós o costume, herdado dos antepassados, de ter várias mulheres ao 

mesmo tempo (Ant XIV 12,1)” (apud ARAUJO, 2012f, p. 289). Por outro lado, é neces-

sário esclarecer porque a conduta moral duvidosa do historiador nada tem a ver com 

a credibilidade da narrativa a respeito de Jesus, o ponto específico que Bloom ataca. 

Primeiramente, é preciso considerar que à Igreja não importa se Josefo foi ou 

não um bajulador de imperadores, mas sim o fato de ele ter sido um historiador da 

época de Jesus e que escreveu sobre Ele e os cristãos, com o objetivo de relatar os 

fatos às autoridades da época. O que iria ser feito com as informações do historiador 

também não é o mérito da questão, e sim o relato sobre a existência de Jesus. Nar-
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rativa que, em hipótese alguma, poderia ser considerada uma ficção, pois os impera-

dores do tempo de Josefo não eram simpatizantes do Rei dos judeus, desse modo, 

o narrador não tinha razões plausíveis para afetações ao Cristianismo, até porque 

Josefo nem era cristão. Nero, por exemplo, perseguiu os cristãos e ainda deu à Ves-

pasiano — o qual Josefo teria estimado — o comando da Síria para fazer a guerra aos 

judeus. Os argumentos de Bloom (2005) sobre a pouca idoneidade das narrativas de 

Josefo, portanto, não se sustentam no que diz respeito à historicidade de Cristo.

Meier (1993, p. 65) reconhece que em um manuscrito de A Guerra dos Ju-

deus, de Josefo, apenas na versão em russo antigo, popularmente conhecida como 

eslavônica, há uma condensação duvidosa de vários acontecimentos do Evangelho, 

“muito deturpado e temperados com o tipo de bizarros acréscimos lendários comuns 

aos Evangelhos e atos apócrifos dos séculos II e III”. Neste caso, infere-se que possa 

ter ocorrido uma interpolação. Ele afirma ainda que há um “tom neutro ou ambíguo” 

(p. 77) nos respectivos relatos de Flávio Josefo, motivo pelo qual os primeiros cristãos, 

em especial os apologistas do século II, provavelmente, resolveram manter silêncio 

sobre os seus escritos. Orígenes, por exemplo, segundo Meier (1993, p. 77), afirmava 

que “Josefo não acreditava que Jesus fosse o Cristo”.

Claude-Fillion (1916, p. 62-63) assegura que “se a história menciona Jesus, 

chamado o Cristo, não é em favor do próprio Jesus, mas sim para classificar o crime 

de Tiago, tão cruelmente condenado à morte”. Para o exegeta, uma narrativa judaica 

como esta “em coisa alguma pode despertar desconfianças, porque é considerada 

como facto puramente objectivo, geralmente conhecido na Palestina”.

Claude Fillion (1916) foi um dos exegetas pioneiros a defender a historicidade 

de Cristo, ele se indignou pelo fato de Sua existência histórica ter se tornado hipótese 

fictícia, acatada como um mito29 ou fábula30 para muitos dos pesquisadores moder-

29 Na perspectiva da Literatura e da crítica literária, pela etmologia, consiste em narração de caráter 
fictício, discursivo, estético. Segundo Moisés (2004, p. 298-299), “o mito remonta à Antiguidade clás-
sica [...]. O assunto, que se beneficiava do paganismo politeísta, entrou a ser combatido com o advento 
do Cristianismo. A Renascença o trouxe novamente à baila, com a restauração dos valores greco-
latinos. E o Iluminismo levantou outra onda de estudos em torno do mito [...]. Do ponto de vista antrop-
ológico, filosófico e teológico, o mito é encarado como um estágio do desenvolvimento humano anterior 
à História, à Lógica, à Arte. Corresponderia à história que se passou in illo tempore, a narrativa do que 
os deuses ou os seres divinos fizeram no começo do tempo. Uma vez dito, isto é, revelado, o mito se 
torna verdade apotídica: funda a verdade absoluta (Eliade 1971: 82). Remete, portanto, a um tempo 
fora do calendário, uma espécie de intemporalidade absoluta”.
30 Contos fictícios, relatos que correspondem meramente à esfera da imaginação popular. Segundo 
Moisés (2004, p. 184), é uma “narrativa curta, não raro identificada com o apólogo e a parábola, em 
razão da moral implícita ou explícita, que deve encerrar, e de sua estrutura dramática. No geral, é pro-
tagonizada por animais irracionais, cujo comportamento, preservando as características próprias, deixa 
transparecer uma alusão, via de regra satírica ou pedagógica, aos seres humanos”.
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nos. Os mais polêmicos de sua época eram Bruno Bauer, Alberto Kalthoff, Guilherme 

Benjamin Smith e Jensens.

Segundo Claude Fillion (1916, p. 12), em 1840, Bauer — correspondente de 

Nietzsche e que influenciou a sua obra O Anticristo — adquiriu seu status de celebri-

dade no meio acadêmico “pelo encarniçamento com que atacou o Cristianismo e o 

seu Divino fundador”. Filiado na escola hegeliana de direita, criticou violentamente os 

estudiosos sobre a vida de Jesus. Professor na Universidade de Bonn, na Alemanha, 

ele consumou sua ruptura não só com o Cristianismo, mas também com todas as es-

colas teológicas de seu tempo e chegou a ser destituído por esse motivo.

O esforço de Bauer se deu no sentido de demonstrar, por meio de argumentos 

positivos, que o Cristianismo nada tem a ver com o suposto fundador chamado Jesus, 

simplesmente pelo fato de que esse “indivíduo”, ao qual ele se refere, jamais existiu. 

Claude Fillion (1916, p. 13) pondera que, na concepção de Bauer, o Cristianismo é um 

“vampiro que suga a seiva e a força, o sangue e a vida da humanidade”.

Bauer tomou como ponto de partida de suas críticas o quarto Evangelho. Em 

seguida, censurou os evangelistas por terem publicado os resultados de suas refle-

xões pessoais como produto do pensamento da cristandade primitiva. E apesar de to-

dos os destempérios que proferiu, apontou também — e agora não sem razão — uma 

qualidade louvável no evangelista São João: sua genialidade artística. Evidentemente 

não calculada pelo discípulo, mas que se estabelece como efeito em sua narrativa.

No entanto, Claude Fillion (1916, p. 14) observa que Bauer, “arrastado por sua 

falsa lógica e idéias preconcebidas”, julgou as obras de São Marcos e de São João 

como simples produto literário, sem qualquer fidedignidade histórica. Quanto aos ou-

tros dois evangelistas, São Lucas e São Mateus, os discursos e os fatos teriam sido 

inventados, pois Bauer os rebaixou à mera escala da fantasia.

Observamos no relato de Claude Fillion (1916), a respeito de Bauer, que a 

credibilidade do racionalista cético não foi construída apenas com base na negativi-

dade dos Evangelhos, mas a partir de uma criatividade pseudocientífica, acatada na 

época como ciência. A criatividade de Bauer gira em torno da palavra Urevangelist, 

expressão alemã que se refere ao evangelista primitivo, no caso, São Marcos, um ho-

mem de gênio31 que teria feito parte das escolas filosóficas e reformistas, constituídas 

nos fins do primeiro século no mundo judeu greco-romano. 

O Cristianismo inteiro, por sua vez, teria saído do poderoso cérebro do Ure-

vangelist, com o objetivo de emancipar camadas inferiores do povo. Para realizar tal 

31 Artista inspirado, termo que deriva da teoria estética de Horácio (TRINGALE, 1994, p. 59).
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libertação, ele teria criado o retrato ideal de Jesus, em contraste com os imperadores 

romanos. Ressalta-se, portanto, que a personalidade de Jesus Cristo já chegou a ser 

acatada como artística e isenta de qualquer realidade histórica, muito embora esse 

pseudoperfil tenha durado pouco, devido à sua inconsistência argumentativa. A crítica 

de Bauer foi derrubada por outros exegetas da época. 

Claude Fillion disserta sobre a mirabolante criatividade de Bauer:

Jesus é, por consequência, uma criação poética, que tem por primeiro 
autor o Urevangelist, que devia ter vivido, na opinião de Bruno Bauer, 
durante a primeira metade do reinado de Adriano. [...] Mas o evange-
lista primitivo fez mais alguma coisa do que inventar Jesus; criou tam-
bém, para as necessidades da causa de que se constituira promotor, 
uma espectativa messiânica que personificou Jesus, espectativa que 
ele bem sabia nunca ter existido. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 15)

Logo, o dogma do Messias não teria sido importado do judaísmo, mas nas-

cido com o Cristianismo. Claude Fillion (1916, p. 15) nota que Bauer tinha uma idéia 

fixa a respeito dessa teoria — considerada no mínimo um exagero —, uma vez que 

tudo quanto sabemos sobre o Cristo histórico, tudo quanto se diz dEle pertenceria ao 

mundo das idéias cristãs e nada teria em comum com um homem que pertencesse ao 

mundo real. E para fundamentar seu radicalismo positivista, o fiel aluno de Hegel dá o 

seu ultimato: “o personagem histórico chamado Jesus nunca existiu”.

Claude Fillion (1916, p. 16-17) afirma que a falta de senso histórico de Bauer 

era tanta que ele manifestava profundo “ódio contra tudo o que fosse cristão”. Esta 

teoria radical encontrou aceitação entre um restrito número de críticos holandeses 

e ingleses, “fáceis de contestar”. Mais tarde, já ciente de que sua teoria não poderia 

mais se sustentar com credibilidade, ele próprio resolve admitir que: “um pseudo-

Messias, chamado Jesus, foi crucificado por Pilatos”. Entretanto, a ocasião não o 

torna condescendente, pois continuaria negando o Cristianismo ao concebê-lo como 

“o produto espontâneo da filosofia greco-romana e, mais particularmente, do estoicis-

mo de Séneca, e em parte do desenvolvimento da filsofia grego-judaica de Philion”. 

Com essas idéias anti-cristãs, um partido social democrata da Alemanha passa a lhe 

dar apoio, o Sozialdemokraten, que também declarou guerra às idéias religiosas e fez 

suas as doutrinas de Bauer. Comenta Claude Fillion:

Provas, nem falar nelas, porque, afinal de contas, dizem eles, trata-se 
de resultados absolutos científicos. Em vez de argumentos, preferem 
insultos e blasfêmias; nem se imagina em França a catadupa de ultra-
jes grosseiros que proferem contra a pessoa sagrada de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e contra a sua Igreja. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 18)
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Além de Bauer, outro cético que militou contra a existência histórica de Jesus 

foi Alberto Kalthoff, um pastor de Brema, que pertencia ao partido liberal dos teólo-

gos protestantes, até se tornar um teólogo social. Segundo Claude Fillion (1916), a 

violência do discurso deste pseudo-crítico, conforme a expressão do exegeta, chega 

a ultrapassar a de Bauer. Na concepção de Kalthoff, o Cristianismo teria derivado de 

movimentos populares sociais, e Jesus não seria mais que um heroi eponymo que, 

pouco depois do alvorecer do Cristianismo, teria sido assassinado como fundador.

Segundo Claude Fillion (1916, p. 20), o método de Kalthoff se propõe a expli-

car o problema das origens cristãs. Para ele, o Cristianismo, como forma do desenvol-

vimento da vida social, “não pode ser considerado a obra de um fundador individual de 

religiões; a origem e a fonte do Cristianismo não devem procurar-se num Jesus histó-

rico que existisse no começo do Cristianismo”. Claude Fillion (1919, p. 21-22) pondera 

que, para Kalthoff, Jesus Cristo “é apenas a personificação da idéia da Igreja”. 

Kalthoff, sem qualquer critério científico plausível, reduziu o Cristianismo a um 

messianismo social e, na sua concepção, as palavras atribuídas a Jesus seriam puras 

invenções. Quanto aos evangelistas, eles seriam apenas as origens, não da história 

de um indivíduo isolado, mas de um movimento social que produziou o Cristianismo.

Claude Fillion (1916, p. 25) nota que além de colocar Jesus e a fundação da 

Igreja no plano da ficção, Kalthoff investiu também contra a historicidade de São Pe-

dro, acatado como uma personificação da cristandade romana. A ficção ganha dimen-

são máxima quando ele decide enquadrar os Evangelhos no gênero apocalíptico, isto 

é, seu “papel é criar personalidades, a principal das quais seria Jesus”. 

Claude Fillion (1916, p. 29) observa que de pastor protestante Kalthoff “pas-

sou para adversário pessoal de Jesus, e ousa falar dEle com o ódio dos apóstatas 

e fanáticos”. Além desta postura partidária e sem fundamentos — absolutamente di-

ferente da convicção de um apologista que critica com argumentos consistentes —, 

“Kalthoff não demonstrou a sua tese” (p. 33).

Segundo Claude Fillion (1916, p. 33), outro militante que dissertou contra a 

historicidade de Jesus Cristo é o matemático Guilherme Benjanim Smith, que “quase 

pede desculpa por seu papel de patrono literário”. Indignado com a falta de precisão 

com a qual o crítico se dirige ao Evangelho, Claude Fillion (1916, p. 35) não crê que 

seja viável constatar qualquer lógica em suas argumentações teóricas. Afirma ele que 

suas teorias “abundam em extravagâncias exegéticas, críticas e históricas do mesmo 

gênero, e por isso”, diz o exegeta, “deixemo-las”. 

Por fim, Claude Fillion (1916, p. 36) aponta Jensens, professor de Assiriologia 
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na Universidade de Marburgo, um autor que discorreu contra a historicidade de Jesus 

Cristo, em 1030 páginas, cujas  verborragias teriam sido tão extensas que ele próprio 

confessou “que foi muito mal recebido pelos sábios a quem comunicara os resultados 

de suas investigações. Mas não desanimou, e continuou sua rotina”.

Jensens coloca Jesus e as lendas do Antigo Testamento no mesmo nível, 

acrescentando o fato de que a história dos patriarcas, a dos profetas israelitas, a dos 

reis judeus e a própria história de Jesus teriam sido tiradas da biografia antiga de 

Gilgamesch, a epopéia de um herói babilônico. A ousadia das conclusões é tanta que 

Claude Fillion (1916, p. 38) limita-se a dizer que “nem é preciso refutar uma teoria tão 

fantasiosa, contentar-nos-emos com citar a última página do professor de Maburgo”:

Sim, Jesus de Nazaré, em quem uma Cristandade inteira crê como no 
Filho de Deus e Redentor do mundo, pelo menos há dois mil anos, [...] 
não é mais do que um Gilgamesch israelita, um segundo Abraão, Moi-
sés e outras figuras idênticas. [...] Nós, filhos duma época consagrada 
pelas suas maravilhosas conquistas civilizadoras, nós que contempla-
mos com sorrisos desdenhosos a fé e costumes dos povos da anti-
guidade, honramos nas nossas catedrais e nas casas de oração, nas 
nossas igrejas e nas escolas, deuses babilônicos. (CLAUDE FILLION, 
1916, p. 38-39)

Claude Fillion (1916, p. 39) afirma que o próprio Jensens, no prefácio de sua 

obra, confessa ingenuamente possuir uma imaginação tão poderosíssima que, por 

vezes, “poderia tê-lo desviado dos limites da lógica rígida”. Com muito bom humor, 

Claude Fillion comenta que, isso, sim, “é que é modéstia excessiva”.

Após essa apresentação panorâmica a respeito da crítica negativa acerca 

da historicidade de Jesus Cristo, faz-se necessário demonstrar o que Claude Fillion 

(1916, p. 42) denomina por “provas irrefragáveis da existência pessoal de Jesus Cris-

to”. O exegeta julga as contestações a respeito da historicidade de Cristo como absur-

das, pois equivalem a dizer que Cesar nunca existiu.

No entanto, não basta afirmar, é necessário demonstrar quais são as fontes 

que credibilizam e autenticam a vida histórica de Jesus Cristo. Antes de apresentá-las, 

Claude Fillion (1916, p. 43) assegura que os próprios documentos do Evangelho já 

são mais que suficientes para tal intento, mas para sanar qualquer dúvida, podemos 

recorrer também a “outras fontes históricas, antiquíssimas e completamente indepen-

dentes, que falam de Jesus e da impressão que produziu”.

Claude Fillion (1916, p. 43) cita três testemunhos que remontam ao começo 

do século II: o de Plínio, o Moço; o de Tácito e o de Suetônio. Entretanto, ele ressalva 

que escritores desta natureza, imbuídos de muitos preconceitos contra os cristãos, 
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“estão muito longe de nos apresentar o Salvador sob o prisma de cores ideais; mas 

nós aqui apenas pretendemos saber deles o seguinte: conheceram Jesus? A sua exis-

tência era para eles um facto, ou não?”.

O primeiro testemunho é o de Plínio, o Moço. Os apologistas Justino e Tertu-

liano, dos séculos II e III, afirmam que existia nos arquivos de Roma um documento 

de Pilatos que atestava a condenação e a crucificação de Jesus Cristo. Claude Fillion 

(1916, p. 43) afirma que embora não tenhamos em mãos tal documento, temos um 

personagem político, encarregado por um imperador romano de proceder inquérito 

sobre os cristãos, e que presta contas da missão que lhe fora confiada. Pode-se, por 

ventura, exigir algo que seja “mais oficial” que isso?, pergunta-nos o exegeta.

Plínio o Moço nasceu por volta do ano 61 ou 62 da era cristã, isto é, poucos 

anos depois da crucificação de Jesus e em uma época em que os evangelistas e 

Seus discípulos ainda eram vivos. Funcionário imperial no tempo de Domiciano, ele 

foi cônsul no reinado de Trajano, que o enviou à Bitínia com o título de Legatus Cae-

saris. Segundo Claude Fillion (1916, p. 44), a difusão do Cristianismo havia sido muito 

rápida na Bitínia, de modo que “a religião de Jesus prejudicava em extremo o culto 

pagão, que todos os dias perdia adeptos”. Por essa razão, foi necessário a Plínio co-

lher informações seguras sobre os cristãos, os seus ritos religiosos e costumes, bem 

como redigir um relatório para o imperador Trajano. 

Os cristãos eram tão numerosos em Bitínia que os templos pagãos começa-

ram a ficar desertos, e as solenidades celebradas em honra dos falsos deuses haviam 

sido, em parte, já abandonadas. Alguns deles pertenciam ao Cristianismo há vinte 

anos ou mais. O exegeta frisa também as seguintes circunstâncias:

O seu culto achava-se perfeitamente organizado e reuniam-se pela 
manhã, em dias certos, para celebrarem. Cristo era o centro desse 
culto, e em sua honra entoavam cânticos que Lhe atribuiam a natureza 
divina. [...] Esta última circustância é, evidentemente, a mais importan-
te de todas, porque prova que nesta época, como, de resto, já na idade 
apostólica, e mesmo ainda hoje, os cristãos acreditavam na divindade 
de Jesus Cristo. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 44-45)

Meier (1993, p. 98) confirma os dados de Claude Fillion, e embora não sejam 

novidade na pesquisa histórica da atualidade, eles atestam a veracidade da existên-

cia de Cristo, fato fora de dúvida: “Entre as práticas dos cristãos, Plínio menciona seu 

costume de se reunirem regularmente antes do amanhecer, num dia determinado, 

para entoar cânticos a Cristo como a um Deus”.

Claude Fillion (1916, p. 45-46) afirma que alguns críticos racionalistas procu-
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raram invalidar o sentido da divindade de Jesus, entretanto, a carta de Plínio a Trajano 

tinha por intuito expor claramente ao imperador a natureza das práticas religiosas e 

morais daquele povo, “por consequência, são os sentimentos deles, e não os pró-

prios, que devia comunicar ao imperador, de modo que: 

O Cristo a quem os cristãos da Bitínia ofereciam as suas homenagens 
de adoração em princípios do século II, e mais de vinte anos antes, não 
difere em coisa alguma do mesmo Jesus que os Evangelhos nos apre-
sentam como resumindo em si a natureza divina e humana. (CLAUDE 
FILLION, 1916, p. 46)

Para se ter idéia da importância da carta de Plínio, Claude Fillion (1916, p.46) 

pondera que o próprio hegeliano Bauer passou, “em última análise, a considerar a 

carta como plenamente autêntica, e a aceitá-la na sua íntegra”, porque não descobriu 

nela, com efeito, sentença alguma de falsidade. 

O segundo testemunho a favor da historicidade de Cristo é o de Tácito, posto 

que alguns anos posteriores ao de Plínio, o Moço, refere-se aos cristãos da época de 

Jesus. Segundo Claude Fillion (1916, p. 47), este historiador, “que se serve sempre 

dos melhores documentos e dá provas duma crítica severa, nasceu no ano 55 da nos-

sa era e morreu em 120, depois de haver também exercido funções administrativas 

no reinado de Trajano”. Ele publicou o célebre volume dos seus Anais, onde narra os 

principais acontecimentos do reinado de quatro imperadores romanos: Tibério, Calí-

gula, Cláudio e Nero, isto é, entre 14 e 68 anos depois de Cristo. Para o exegeta: 

Nenhuma obra antiga descreve melhor este sinistro período do impé-
rio, e é nela que Tácito consagra algumas linhas a Jesus Cristo e ao 
Cristianismo, a propósito do terrível incêndio que consumiu uma parte 
importante de Roma, em 64. Nero foi o verdadeiro autor desta catás-
trofe, e a opinião pública não tardou a torná-lo dela responsável. Para 
se desculpar, ousou imputar aos cristãos este odioso crime. (CLAUDE 
FILLION, 1916, p. 47-48)

Claude Fillion (1916) afirma que depois de haver citado estes fatos, Tácito 

acrescenta as seguintes palavras para caracterizar os cristãos:

O seu nome deriva de Cristo, que foi executado no reinado de Tibério, 
por ordem do procurador Pôncio Pilatos. Esta seita detestável, repri-
mida a princípio, espalhou-se de novo, não só na Judéia, onde teve 
origem, mas até em Roma, onde aflue e tem aceitação quanto há de 
infame e criminoso em toda parte. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 48)

Para Claude Fillion (1916, p. 48), estas linhas têm grande importância, porque 
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atestam, claramente, a existência pessoal de Jesus Cristo, a sua condenação à morte 

por Pôncio Pilatos, e ainda o fato, dado como conhecido por todos, de que no tempo 

de Nero os cristãos, numerosíssimos na Judeia, em todo o império e até em Roma, 

relacionavam o nome de Jesus Cristo “como fundador da religião que seguiam”. Afir-

ma o exegeta: “aqui temos, pois, dados históricos seguríssimos”, além disto, muito 

próximos da época da morte de Cristo.

Outra observação importante, junto das que atestam a veracidade da Pessoa 

histórica de Jesus, é que Tácito não confunde cristãos com judeus. Segundo Claude 

Fillion (1996, p. 49), Tácito diz claramente que o Cristianismo começou na Judeia, que 

seu fundador “(auctor nominis, e ele considera Cristus como nome próprio) havia sido 

condenado à morte no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, e que [...] a 

nova seita se tinha propagado na Palestina e alastrado até em Roma”.  

Meier (1993, p. 96) também garante que a menção de Tácito é obviamente 

genuína, e “apesar de algumas débeis tentativas de mostrar que o texto é uma inter-

polação”, o argumento não se justifica, segundo ele, pois “o próprio tom anticristão do 

texto torna quase impossível que seja de origem cristã”. (p.96)

O terceiro testemunho a favor da historicidade de Cristo é o de Suetónio, 

historiador cuja juventude coincidiu com o reinado de Domiciano, de 81 a 96 depois 

de Cristo. Ele exerceu as funções de tribuno durante o governo de Trajano, e a de 

secretário particular do imperador, no tempo de Adriano. Este cargo lhe permitiu con-

sultar à vontade os arquivos imperiais para compor a sua obra sobre a vida dos doze 

primeiros imperadores, desde Augusto a Domiciano. 

Claude Fillion (1916, p. 50-51) nota que basta o seguinte fato para mostrar o 

caráter sério das suas investigações: “Suetónio também compôs uma biografia de Ho-

rácio, na qual cita fragmentos da correspondência trocada entre o seu herói, Augusto, 

e Mecenas”. Além disto, ao escrever sobre a vida de Cláudio, ele afirma que este 

expulsou os judeus de Roma, visto que promoviam tumultos constantes. “Esta pas-

sagem alude ao edito imperial do ano de 53, igualmente mencionado nos Actos dos 

Apóstolos (XVIII, 2)”. O exegeta nota ainda que Chresto, como Suetónio lhe chama, 

não era um judeu qualquer, mas um personagem bem conhecido no seu tempo. Ele 

afirma que muitos historiadores admitem que este nome só pode se atribuir a Jesus 

Cristo. Christos era nessa época uma expressão incompreensível para a maioria dos 

romanos, por isso mesmo se concebe que Suetónio lhe substituísse por erro ortográ-

fico a Chresto. Tertuliano, ao citar Tácito, também fez essa observação. E, segundo 

Meier (1993, p. 98), é opinião corrente entre os pesquisadores que o Chresto ou Cres-
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to, mencionado por Suetônio, “é na realidade Cristo”.

Para Claude Fillion (1916, p. 51), as informações históricas de Suetônio sobre 

a época do reinado de Cláudio, de 41-54 da nossa era, período muito próximo à morte 

de Jesus, dão demonstrações importantes referentes ao nome de Cristo, que tinha 

passado de Jerusalém a Roma, chegando até a suscitar uma efetiva efervecência en-

tre os judeus da metrópole imperial, “sem dúvida porque rejeitavam a verdade cristã e 

se revoltavam contra seus irmãos convertidos”.

Podemos recorrer ainda à fonte direta de Suetônio (2009, p. 82), sobre Nero, 

uma das biografias dos doze césares do Império Romano, para ilustrar as informações 

do exegeta. Não precisamos delongar sobre a crueldade do imperador  — parricida e 

assassino, segundo Suetónio —, mas ater-nos-emos a um trecho da narrativa que 

aponta para a historicidade absoluta do povo cristão, tão perseguido e oprimido, na 

época do apóstolo São Paulo. Afirma o historiador: “Aos cristãos, espécie de homens 

afeitos a uma espécie nova e maligna, inflingiram-se suplícios”. 

Claude Fillion (1916, p. 52) cita a frase em latim: affecti supliciis christiani, 

genus hominum superstitionis novae et maleficae — , referente à superstição nova e 

maléfica, e recorda que depois de incendiar Roma, Nero atribuiu a autoria do incêndio 

aos cristãos. Para o exegeta, os relatos de Suetónio provam “que havia em Roma, 

desde os tempos de Nero, fervorosos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo”.

Além destas fontes, Claude Fillion (1916, p. 52-53) cita em nota de rodapé 

Luciano, o famoso crítico epicuriano, do segundo século, que se refere a Jesus como 

“o grande legislador dos cristãos, a quem mandou renunciar o culto das divindades 

gregas, para ser adorado em seu lugar, que se amassem mutuamente como irmãos, 

e praticassem a perfeita caridade recíproca”.

Criterioso, Claude Fillion (1916, p. 52-53) não cita mais detalhes sobre outros 

escritores pagãos, como Galeno, da segunda metade do século II, que dissertaram 

a respeito de Cristo, visto que “são testemunhos posteriores, e por isso não têm para 

nós tanta importância, apesar do seu valor real”. Celso, por exemplo, escreve por 

volta do ano 200, mas seu discurso, também citado em nota de rodapé, é bastante 

relevante: “Conheço tudo, dizia ele, a respeito do Cristianismo”. O exegeta afirma que 

Bauer, Kalthoff e muitos outros ultra-críticos superficiais e anti-cristãos ficaram emba-

raçados diante de evidências históricas tão contundentes. 

Quanto aos escritores judeus do primeiro século, os mais célebres são: Filon 

de Alexandria, nascido entre 25 a.C e falecido no ano 50; e Flávio Josefo, que nasceu 

por volta do ano 37 e viveu até o ano 100. E se o primeiro não teceu nenhum comentá-
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rio relevante a respeito de Jesus Cristo, sua obra atesta ao menos os fatos históricos a 

respeito da violenta perseguição do Império Romano aos judeus. O segundo, porém, 

é uma fonte muito segura e seus comentários merecem destaque.

Filon é o representante do judaísmo alexandrino e seus escritos estão im-

pregnados de filosofia grega. Claude Fillion (1916, p. 58) afirma que ele acreditava no 

Messias, mas apenas num Messias Político, que viria libertar os judeus do jugo roma-

no e restituir-lhe gloriosa independência, por essa razão, “só podia considerá-lo como 

um homem exaltado, sem valor, e por conseguinte, deixar na sombra Jesus Cristo”.

O historiador Josefo, filiado ao partido farisaico e dedicado patriota, primeiro 

tomou parte ardente na revolta dos judeus contra os romanos em 66, e portou-se, 

segundo Claude Fillion (1916, p. 59), como um brilhante capitão. A sua obra principal, 

Antiguidades Judaicas, narram a história do povo judeu desde as origens até o fim 

da guerra com os romanos. Ele também narrou fatos relevantes sobre o Cristianismo, 

referentes à condenação de Tiago à morte, pelo sumo sacerdote Hananias.  

Registrou o historiador do primeiro século:

Por esta época apareceu Jesus, homem justo, se assim se pode cha-
mar um homem, porque realizava obras assombrosas. Foi um mestre 
para aqueles que recebem a verdade com alegria. Muitos judeus e 
também muitos gregos se afeiçoaram a ele. Este era o Cristo. Por de-
núncia dos principais do seu povo, Pilatos condenou-o ao suplício da 
cruz. Mas os que antes o haviam amado permaneceram-lhe fiéis; por-
que lhes apareceu vivo outra vez no terceiro dia, como o tinham predito 
os divinos profetas, que também disseram dele coisas maravilhosas. 
Ainda agora, a raça dos cristãos, que dele derivam o nome, não dei-
xam de existir. (apud CLAUDE FILLION, 1916, p. 47-48)

Este mesmo trecho é analisado por Meier (1993, p. 69), com poucas varia-

ções na tradução. Pergunta ele sobre o texto: “será que há razão suficiente para se 

afirmar que esse é de Josefo?” (p. 70). E ele mesmo responde: “A resposta é sim”.

É notável nesta citação de Josefo um indício da identidade de Jesus como 

Contador de Parábolas, pois, como disse o exegeta, ele foi um mestre, e não um qual-

quer, mas o que traz consigo um predicado determinante, isto é, um mestre que só 

encontra a sua ressonância naqueles que “recebem a verdade com alegria”. Eis o cri-

tério de interpretação dos ensinamentos de Jesus, postulado já nos relatos históricos.

Claude Fillion (1916, p. 61) afirma que Josefo pode ter considerado Jesus 

como o Messias, pois seu discurso tem mais a entonação de um cristão do que de um 

judeu, e se o patrístico Orígenes supôs, no século III, como afirma o exegeta, que Jo-

sefo não acreditava no caráter messiânico de Cristo, essa passagem o contradiz, pois 
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grande é a ênfase que ele dá ao discurso dos profetas. O que não equivale a dizer, no 

entanto, que Josefo fosse cristão, pois sabe-se que ele nunca se converteu ao Cris-

tianismo, mas tão somente narrava os fatos de sua época com a devida objetividade, 

até porque consta na própria história que a sua missão era narrar ao Império e não 

defender a Pessoa de Jesus Cristo. O exegeta afirma que Eusébio de Cesaréia, bispo 

do século IV, foi o primeiro a escrever sobre essa passagem de Flávio Josefo. Santo 

Ambrósio, São Jerônimo, Cassidoro e outros apologistas também teriam conhecido 

esse mesmo texto, que gerou cópias em muitos manuscritos gregos.

Na concepção de Claude Fillion (1916, p. 63), as críticas dos racionalistas de 

sua época são baseadas em argumentos frágeis, por exemplo, o fato de terem existi-

do outros homens com o nome de Jesus, e que podem ter aparecido nos escritos dos 

historiadores. Para ele, essa objeção é insignificante e carece de valor, pois nessa 

época houve apenas um indivíduo chamado, simultaneamente, “Jesus, o dos Evan-

gelhos, cognominado Cristo, e fundador de religião cristã”.

Outra fonte judia relevante sobre Cristo é o Talmude — famosa coleção de 

tradições seculares —, escrita depois do século III da nossa era. No entanto, os rela-

tos têm determinado valor histórico pelo fato de mencionarem Jesus, repetidas vezes, 

e não no sentido de exaltá-lo, mas de repudiá-lo. Claude Fillion (1916, p. 64) afirma 

que, no Talmude, há o “intuito de excitar o ódio mais fanático contra o fundador do 

Cristianismo”. Eis aqui, portanto, na concepção do exegeta, não apenas a veracidade 

histórica de Jesus Cristo, mas também a autêntica prova de que esse Profeta judeu 

foi também o fundador de uma religião própria. Afirma Claude Fillion:

isto demonstra, pelo menos, que os judeus desse tempo acreditavam 
na existência individual de Jesus e consideravam a religião cristã como 
obra Sua. Nas passagens em que se trata dEle, o Salvador é chamado 
às vezes de Iechou, e mais frequentemente o homem, o insensato, 
o que nem se deve nomear. Ao lado destes pormenores ridículos ou 
odiosos, também se encontram factos históricos, tais como o nome de 
Sua mãe, a Sua origem real, a Sua estada no Egito, os Seus milagres, 
o Seu antagonismo contra as tradições judaicas, o Seu suplício por 
ocasião da Páscoa etc. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 64)

Após essas demonstrações de Claude Fillion (1916, p. 65), acerca da histo-

ricidade de Jesus, o exegeta também cita documentos históricos que remontam ao 

período de formação da Igreja, dentre eles estão as Christi agraphas, escritos dos 

padres apostólicos, os Evangelhos apócrifos — esses, poucas informações diretas 

oferecem sobre Jesus — e os escritos sobre as catacumbas. 

As agraphas consistem num certo número de palavras atribuídas ao Salva-
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dor, por uma tradição. As palavras provêm de origens diversas, como por exemplo os 

papiros egípcios descobertos entre 1897 e 1904, e que emocionaram os estudiosos. 

Meier (1993, p. 117) não é otimista quanto aos agraphas e Evangelhos apó-

crifos, pois apesar do “interesse histórico para o estudo de Jesus”, há muitas citações 

nesses documentos que fluem para “criações lendárias recheadas de fantasias tipo 

contos de fadas”. Meier nega também o esforço de Joachim Jeremias neste quesito, 

pois considera vagas suas argumentações. No próximo capítulo, entraremos no méri-

to da ficção poética e da historicidade desses tipos de documentos.

Quanto aos discursos dos padres apostólicos, que conviveram até com tes-

temunhas oculares de Cristo, é válido ressaltar que viveram entre os fins do primeiro 

século e início do século II. Dentre os principais discursos, o exegeta cita trê autores: 

santo Inácio de Antioquia, nascido no ano 35, aluno de São João Evangelista e autor 

de sete epístolas, uma delas aos efésios e outra aos romanos — todas preservadas 

no Codex Hierosolymitanus; São Policarpo de Esmirna, nascido no ano 69, ordenado 

bispo pelo próprio São João Evangelista e autor de uma Espístola aos Filipenses; e o 

pontífice Clemente, quarto Papa da Igreja, nascido entre os anos 88 e 97, esse último, 

assim como São Paulo, também escreveu uma Epístola aos coríntios.

Por fim, Claude Fillion (1916, p. 69) cita as pinturas que remontam à época 

posterior à dinastia flaviana, entre 89 e 96 da era cristã, e de Trajano, entre 98 e 117, 

nas quais “Jesus é a cada passo representado nas pinturas da catacumbas, e até nem 

uma só deixa de referir-se, em última análise, a Ele”. O exegeta as detalha:

Vemo-lo ao colo de sua mãe, adorado pelos magos, sentado no meio 
dos doutores judeus, transformando a água em vinho em Caná, rece-
bendo o baptismo das mãos do Precursor, conversando com a Sama-
ritana, curando o fluxo de sangue ou outras doenças, ressuscitando 
Lázaro, levando às costas a ovelha desgarrada ou rodeado de nome-
rosas ovelhas, de pé no meio dos doze apóstolos, etc., etc. Mais ainda: 
encarnam-No em tipos do Antigo Testamento, e representam-No sob 
a figura de Isaac, de Jonas, de Daniel, etc. Sim, as pinturas das ca-
tacumbas são muitas vezes alegóricas; mas é para figurar, nos tipos 
mais variados e íntimos a vida e a grande obra de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vida e obra cuja longínqua preparação supõem estar na Antiga 
Aliança, e a concreta realidade na Nova. Não é possível admitir que 
uma lenda de formação mista tenha produzido tudo isto, e ainda a tão 
curta distância dos acontecimentos. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 69-70)

Claude Fillion (1916) nos deu um panorama crítico acerca do ceticismo cientí-

ficio e racionalista da era moderna, com suas inclinações hegelianas, bem como apre-

sentou testemunhos a partir de historiadores que são determinantes para a autentica-

ção da figura histórica de Jesus Cristo. Não se pode negar que essa base exegética 



38

contribuiu para os avanços do método histórico-crítico  — assunto que começamos a 

desenvolver neste capítulo e que será estendido ao próximo, acerca do ceticismo e do 

relativismo na interpretação bíblica.

O exegeta Bernardo Estrada-Barbier (1994, p. 85), estudioso da Parábola do 
Semeador junto à Universidade Pontifícia de Salamanca, afirma que, mediante uma 

análise estruturalista, “a investigación sobre el Jesús histórico se hace secundaria, del 

mismo modo como todos los estudios que buscan individuar el autor o el texto de un 

documento”. Entretanto, nossa análise não se restringe aos métodos literários, mas 

se volta também para o entendimento do pensamento tradicional da Igreja Católica 

— primeira instituição do mundo a fazer uma exegese sobre a vida e o ministério de 

Cristo, o Qual não se dissocia de Suas próprias narrativas, uma vez que muitas de 

Suas parábolas são cristocêntricas. 

1.2 A conjetura pontifícia e as interpretações bíblicas na contemporaneidade

Que cada um pela sua parte contribua 
para a comum utilidade, para o progresso das 

ciências sagradas e para defesa e honra da Igreja. 
(Divino Afflante Spiritu)

 Depois da época da Reforma Protestante e do último concílio da Idade Média, 

finalizado em Trento, de 1545 a 1563, passaram-se mais de trezentos anos até que 

veio a surgir o primeiro Concílio da Idade Contemporânea, o Vaticano I, convocado 

por Pio IX e realizado entre 1869 e 1870. A justificativa para este concílio do século 

XIX, além da discussão em torno da ex-cathedra, foi a necessidade de condenar as 

arbitrariedades do racionalismo, do materialismo e do ateísmo, em oposição à Igreja.

No ano de 1893, o pontífice Leão XIII passou a demonstrar determinadas 

preocupações com a interpretação bíblica católica, conforme a encíclica Providentis-

simus Deus, que faz ponderações não apenas sobre os argumentos dos adversários 

da Bíblia, mas sobretudo em relação aos métodos de interpretação da época. 

O zelo sobre a interpretação bíblica e a pureza da doutrina católica tornam-se 

ainda maior no pontificado posterior, com o Papa Pio X, responsável pela criação do 

Pontifício Instituto Bíblico (PIB)32 do Vaticano, em 1909. 

32 O PIB foi fundado com o objetivo de disseminar o “profundo conhecimento da excelência, com-
posição e doutrina da Bíblia [...], enfim, para que houvesse em Roma um centro de estudos superiores 
bíblicos que do modo mais eficaz possível fizesse progredir a ciência da Sagrada Escritura e das maté-
rias com ela relacionadas, segundo o espírito da Igreja Católica” (PIO XII, 1999, p. 205-206).
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O sucessor de Pio X, Papa Bento XV, demonstra também o mesmo cuidado 

para com a interpretação na encíclica Spiritus Paraclitus, de 1920. Para esse último 

pontífice, que governou a Igreja até 1922 — mesmo ano em que o Modernismo en-

controu o auge de sua expressão no Brasil —, alguns exegetas modernos da época, 

influenciados pelo academicismo cultural de seu tempo, extrapolaram os limites da 

interpretação bíblica. Na concepção de Bento XV (2005, p. 58), eles não se preocu-

param em nada com as “prescrições e limites; distinguindo na Sagrada Escritura um 

duplo elemento — um principal e religioso e outro secundário e profano”. Mais preo-

cupante, contudo, para o pontífice é o fato de tais escritores seculares pretenderem 

descobrir nos livros sagrados “procedimentos literários inconciliáveis com a absoluta 

e perfeita veracidade da palavra divina, e professam sobre a origem da Bíblia uma 

opinião que tende unicamente a abalar-lhe a autoridade ou até anulá-la” (p. 62). Esse 

ponto específico de sua encíclica serve-nos de parâmetro para dissertar, entre outras 

questões importantes, quais são os limites da interpretação secular ou artística diante 

do cânon sagrado.

Na esteira das mudanças do início do século XX está o Papa Pio XI, cujo 

pontificado estendeu-se até o ano de 1939. Não resta dúvida de que a mentalidade 

moderna influenciou o Catolicismo, pois esse papa conservador, que tanto condenou 

o capitalismo e o comunismo em suas encíclicas, abria as portas da Igreja para as 

inovações da época como, por exemplo, a instalação da Rádio Vaticana na cidade-

estado, com a presença do inventor do rádio, o físico Guglielmo Marconi. 

A abertura à era moderna se intensifica no pontificado de Pio XII, que vai até 

o ano de 1958. Dentre suas quarenta e três encíclicas, a que mais nos interessa é a 

Divino Afflante Spiritu, de 1943, que muito há de inspirar as mudanças expressivas 

ocorridas na segunda metade do século XX, por parte da Igreja. 

Nesta mesma época, surge um dos principais movimentos de vanguarda do 

Brasil, o Concretismo, precisamente no ano de 1953, e que contou com dois professo-

res e artistas subversivos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Haroldo 

de Campos e Décio Pignatari, fundadores da Revista Noigrandes, junto de Augusto 

de Campos. É necessário contextualizar esse movimento artístico, pois uma das dis-

cussões de nossa análise é a teoria da Poesia Concreta. É válido recordar ainda que, 

em 1964, o crítico literário Mário Pedrosa utiliza, pela primeira vez no Brasil, o termo 

pós-modernismo, que marca uma nova fase nos tempos modernos.

Esta época de extremas mudanças no território da arte é também a de expres-

sivas transformações na Igreja, por influência de novos olhares sobre as Sagradas 
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Escrituras, bem como em razão das mudanças sociais. João XXIII, o Papa que convo-

cou o Vaticano II, ocorrido entre 1962 e 1965, exerceu um pontificado de apenas cinco 

anos, mas que foram determinantes para se repensar sobre a hermenêutica bíblica. 

O documento que mais nos interessa deste concílio é a constituição dogmática da 

Dei Verbum, que também se refere à Bíblia como uma revelação divina, entre outras 

diretrizes que são traçadas para a exegese moderna33.

O Papa posterior, Paulo VI, marcou sua autonomia na Igreja, sobretudo, de-

vido ao seu apoio aos cultos mariológicos; mas essa é apenas uma das faces de seu 

pontificado, que é considerado polêmico. Segundo Orlando Fedeli (2010, s.p.), filóso-

fo de oposição ao modernismo religioso, a primavera34 dos estudos bíblicos esperada 

por ele “deu frutos podres”, em uma alusão ao Vaticano II e à frase de Jesus: Sic om-

nis arbor bona fructus bonos facit; mala autem arbor malus fructus facit (Mt 7, 17). Ou 

seja, Paulo VI se viu obrigado a reconhecer isso ao constatar uma tragédia: “a fumaça 

de Satanás se infiltrara no templo de Deus” — frase que marca o fim do seu pontifi-

cado. Fedeli apresenta um trecho do discurso do Papa Paulo VI sobre o assunto, ao 

Seminário de Lombardo, no dia 7 de dezembro de 1968:

A Igreja se acha numa hora inquieta de autocrítica, dir-se-ia melhor 
de autodemolição. É como um revolvimento agudo e complexo que 
ninguém teria esperado depois do Concílio. A Igreja quase como se 
golpeia a si mesma. (apud FEDELI, 2010, s.p.)

O Papa sucessor, João Paulo I, teve um pontificado curto, de apenas um mês; 

e o antepenúltimo Papa, João Paulo II, foi elogiado pela mídia e teólogos liberais por 

sua atitude diplomática ao dialogar com líderes de religiões diversas. Essa atitude foi 

erroneamente interpretada como um ato de tolerância excessiva — na perspectiva 

dos tradicionalistas —, como se o Papa tivesse concedido a aceitação de outros deu-

ses nos altares católicos, devido a alguns encontros ecumêmicos que acabaram por 

transmitir essa impressão. 

Um dos motivos pelos quais o apologista tradicionalista, Dom Lefebvre (1991, 

p. 78), condena a liberdade de cultos do pluralismo religioso é o fato de significar ne-

cessariamente o ateísmo do Estado, e “ao professar o reconhecimento ou favorecer 

33 No âmbito da Igreja Católica, a exegese moderna é o estudo de investigação das Sagradas Escritu-
ras pela aplicação de regras da hermenêutica, e que se processa sob a recorrência de outros métodos, 
a fim de encontrar o sentido do texto, valendo-se ainda dos critérios de sentidos: literal, espiritual e 
moral. Os pressupostos da interpretação moderna são estabelecidos, sobretudo, pelo Concílio Vati-
cano II, por intermédio da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Revelação Divina.
34 Metáfora utilizada por Pio XII (1999, p. 210), na Divino Afflante Spiritu. 
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a todos os deuses, o Estado de fato não reconhece a nenhum, especialmente não 

reconhece o verdadeiro Deus!”. Dom Lefebvre menciona também o Concílio:

Eis aí o que respondemos quando nos apresentam a liberdade reli-
giosa do Vaticano II como uma conquista, como um progresso, como 
um desenvolvimento da doutrina da Igreja! É o ateísmo por acaso um 
progresso? A “Teologia da morte de Deus” inscreve-se na linha da tradi-
ção? A morte legal de Deus! É inimaginável! (LEFEBVRE, 1991, p. 79)

Dom Fellay (2013), presidente da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e um 

dos mais argutos contestadores da falsidade interpretativa do ecumenismo, também 

faz uma frente de oposição ao modernismo advindo após o Concílio Vaticano II. Ele 

afirma que houve abusos crassos por parte de algumas Igrejas, sobretudo a de Assis, 

na Itália, evento que ele ilustra com uma parábola espirituosa. 

Outro exemplo de liberointerpretação do ecumenismo é a dança afro ou a 

dança litúrgica dentro dos templos católicos, a qual têm subvertido a missa tradicio-

nal, sob a concessão de padres excessivamente tolerantes ao pluralismo religioso. 

Subentende-se que o fato ocorra porque não há nenhum documento específico da 

Igreja sobre o assunto. Segundo o cardeal Arinze (2010), a Congregação para o Culto 

Divino não concebe a dança litúrgica como uma prática religiosa — embora muitos 

sacerdotes liberais não conheçam, claramente, a postura do Catolicismo e incorram 

na arbitrariedade de dessacralizar a missa.

No Sínodo dos Bispos (2005, p. 135), porém, há um alerta sobre a incultura-

ção litúrgica, para o fato de a tradição exprimir uma fé inalterada na Eucaristia. No en-

tanto, às vezes ocorrem “certos problemas resultantes das tentativas de inculturação 

litúrgica, que, embora feitas de boa-fé, podem projetar sombras sobre a Eucaristia”. 

O Sínodo (2005, p. 141) entende ainda que o ecumenismo é um dom do Espí-

rito Santo e tem o objetivo de fomentar os vínculos de unidade, prática que começou 

a ser estabelecida com as igrejas católicas de rito litúrgico oriental. E, no que diz res-

peito às outras religiões, “os encontros ecumênicos são uma ocasião privilegiada para 

melhor dar-se a conhecer a doutrina da Igreja sobre a Eucaristia e sobre a unidade 

dos cristãos” (p. 143). Contudo, não se pode perder de vista que “a Eucaristia é a meta 

final do empenho ecumênico em vista da unidade da fé” (p. 144). 

Segundo o Sínodo:

é errado não pertencer à comunidade eclesial e querer receber a co-
munhão eucarística, que é sinal de pertença; não aceitar os pastores 
(padres) e a sua doutrina e querer tomar parte nos sacramentos por 
eles celebrados. (SÍNODO..., 2005, p. 145)
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O Papa Emérito, Bento XVI (2011b), ostentou uma postura conservadora e 

tradicional no que se refere ao diálogo com o mundo contemporâneo, uma vez que 

para ele — independentemente das neointerpretações que foram dadas ao Vaticano 

II —, “la Chiesa non è una democrazia35” aberta nos moldes liberais do Iluminismo36, 

mas sim uma entidade universal apta a acolher os povos do mundo inteiro. Segundo 

Bento XVI (2012), a igreja missionária está no sinal mais evidente da vontade de Je-

sus, e os apóstolos são a garantia de que:

entre Cristo e Igreja não existe contraposição alguma: são insepará-
veis, apesar dos pecados dos seres humanos que a compõem. Por-
tanto, é totalmente incociliável com a intenção de Cristo um slogan 
que estava na moda há alguns anos: Jesus sim, Igreja não. A escolha 
desse Jesus individualista é um Jesus fruto de fantasia. Não podemos 
ter Jesus sem a realidade que ele criou e na qual se comunica. (BEN-
TO XVI, 2012, p. 10)

Atentamo-nos para essa visão tradicional da Igreja porque a Parábola do 
Semeador apresenta essa mesma unicidade temática em torno da “Verdade” única 

— a qual não é explícita, mas pode ser captada nas entrelinhas, conforme a relação 

alegórica feita em nosso terceiro capítulo. A verdade é uma palavra citada anteriore-

mente por Josefo, acerca dos ensinamentos do Mestre, a qual, na parábola, aponta 

para um centro ordenador, a considerar que o Cristo dos Evangelhos rompe com to-

dos os pressupostos religiosos de sua época para fundar uma religiosidade própria, 

absoluta e inegociável: o Reino celeste, que é refletido na missão do apóstolo Pedro37 

(Mt 16, 18-19), a quem Jesus confiou as chaves e a autoridade dos céus, segundo o 

Evangelho mateano.

O conceito de verdade para a Igreja, aprofundado no final deste capítulo, é 

uma  preocupação para os pontífices. Pio XII (1999, p. 202) afirma na Divino Afflante 

Spiritu que “o primeiro e maior cuidado de Leão XIII foi expor a doutrina relativa à ver-

dade dos Livros Sagrados e defendê-la dos ataques contrários”.

35 Trata-se de uma instituição religiosa, não de um cientificismo laico (BENTO XVI, 2011b).
36 Movimento cultural que surge na elite européia do século XVIII, caracteriza-se por sua ênfase na Movimento cultural que surge na elite européia do século XVIII, caracteriza-se por sua ênfase na 
razão que flui para o empirismo e ao materialismo, em detrimento das bases de conhecimento da 
tradição milenar do Cristianismo, o qual sistematizou as primeiras universidades européias.
37 Um dos autores que defende a tese da Igreja como obra e fundação de Jesus Cristo é Lúcio Navar-
ro (1958), alguns de seus argumentos giram em torno da palavra “o primeiro” (p. 205) dos apóstolos; 
da figura de Pedro como o líder que está sempre a responder “em nome dos demais apóstolos” (p. 
206); da sua condição de “chefe da Igreja” (p. 211); da etmologia da palavra “Rocha” (p. 215); além de 
explicações sobre o próprio Cristo como a Pedra angular e Cefas como o apóstolo que dEle recebe as 
chaves da Igreja ou as chaves do Reino. Outro autor que escreve sobre a autoridade absoluta de Pedro 
à frente da Igreja de Cristo é Joachim Gnilka (2006), exegeta estimado pelo Sumo Pontífice Bento XVI, 
bem como destacado nas referências bibliográficas de suas principais obras. 
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A Igreja, na sua visão tradicional, sempre entendeu claramente, até o papado 

de Pio XII, que o ecumenismo é apenas uma abertura das portas da Igreja a outras 

religiões e não o esfacelamente da doutrina para favorecer a inculturação. Entretanto, 

as lacunas abertas e as ambiguidades encontradas na redação do Concílio Vaticano 

II acabaram dando margem para interpretações deturpadas, que favorecem o plura-

lismo religioso e sacrificam a unicidade da Igreja, segundo os críticos tradicionalistas.

O Decreto Unitatis Redintegratio do Vaticano II (KLOPPENBURG O.F.M, 

1982, p. 321) postula que não pode haver obstáculo no diálogo ecumênico, contudo, 

na concepção do Concílio, “é absolutamente necessário que a doutrina inteira seja 

lucidamente exposta. Nada é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo, 

pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno e certo 

é obscurecido”.

O Vaticano II é, de todos os concílios realizados pela Igreja, o mais polêmico, 

devido à ênfase que foi dada ao seu caráter ecumêmico. Entretanto, esse afã em 

torno do diálogo inter-religioso tem seus limites, na concepção tradicional do Catoli-

cismo, visto que Bento XVI, por exemplo, lançou uma advertência sobre a expansão 

do Islamismo no Ocidente, em 2007, por intermédio de seu porta-voz, o secretário Pe. 

Georg Gaenswein, que foi rechaçado na época por parte dos extremistas islâmicos e 

de muitos comentaristas da própria mídia internacional — a ponto de a Igreja ter sido 

induzida a se retratar, para não parecer intolerante.

A expansão do diálogo e suas variadas interfaces cognitivas é uma inegável 

inovação epistemológica, sobretudo na teoria literária do século XX, a exemplo das 

teses dialógicas e polifônicas de Mikhail Bakhtin (2005), mas não podemos descon-

siderar, no entanto, os limites das respectivas áreas de nossa abordagem, pois se a 

Teoria da Literatura abre os horizontes para a pluralidade e a diversidade cultural em 

todas as instâncias possíveis de interação; a ala conservadora da religião católica 

— assegurada pela Congregação para a Doutrina da Fé —, ao contrário, não está 

interessada em sacrificar sua tradição milenar para se adaptar às tendências e práti-

cas multireligiosas do mundo moderno. Entretanto, o diálogo não é impossível, pois a 

própria Igreja aponta alguns caminhos que tendem a dar uma certa abertura para as 

metodologias modernas, conforme veremosa partir do próximo capítulo.
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1.3 Critérios de literalidade e de espiritualidade no sentido do texto sagrado

As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, 
porque inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus.

(Dei Verbum)

A literalidade, na perspectiva tradicional da Igreja, é uma discussão que surge 

a partir da releitura do Antigo Testamento, pois após a vinda de Jesus ele só pode ser 

lido tendo o Novo como chave interpretativa. Segundo os apologistas modernos, se 

pegarmos o Antigo Testamento para interpretá-lo literalmente, podem ocorrer confu-

sões. Azevedo Jr. (2010b, p. 7) explica que “Jesus é a chave interpretativa da Bíblia 

inteira, por isso também do Antigo Testamento”.

A Pontifícia Comissão Bíblica (1994, p. 93) estabelece uma discussão meto-

dológica no âmbito da literalidade: “o sentido da Escritura inspirada”. A exegese antiga 

distinguia os sentidos do texto sagrado entre: literal e espiritual. Segundo Daniel Rops 

(1958, p. 98), o sentido literal e o espiritual se complementam e o último não se so-

brepõe ao primeiro, como tentaram fazer alguns poetas e até mesmo autores “geniais 

como Orígenes, que relegava o sentido literal para somente apegar-se ao alegórico”. 

Na Divino Afflante Spiritu, Pio XII (1999, p. 215) entende que o sentido literal 

deve ser procurado  “com toda diligência, valendo-se da ciência das línguas, do exa-

me do contexto, da comparação” etc. Ou seja, deve ser investigado do mesmo modo 

como o fazem os escritores profanos em suas interpretações, mas “tendo presente 

que se trata de um texto divinamente inspirado, cuja conservação e interpretação fo-

ram pelo mesmo Deus confiadas à Igreja”. 

O sentido literal é interpretado, portanto, segundo a exegese tradicional da 

Igreja, mas não é tido como uma regra fixa e sim como princípios que norteiam a inter-

pretação. A PCB (1994, p. 94) alerta que o sentido literal não deve ser confundido com 

o fundamentalista, ou seja: “não é suficiente traduzir um texto palavra por palavra para 

obter seu sentido literal. É preciso compreendê-lo segundo as convenções literárias 

da época”, visto que o texto pode ser metafórico. E ele pode ainda ser um relato, por 

exemplo uma parábola de Jesus, nesse caso:

O sentido literal não comporta necessariamente a afirmação de que os 
fatos contados tenham efetivamente acontecido, pois um relato pode 
não pertencer ao gênero histórico, mas ser uma obra da imaginação. 
(PCB, 1994, p. 94)

O sentido literal é entendido ainda como a expressão de autores humanos ins-
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pirados por Deus, e o discernimento do sentido ocorre graças a uma análise exegética 

precisa do texto, situado em seu contexto literário e histórico, sem prescindir o estudo 

dos gêneros literários antigos. Podemos perguntar então se o sentido de um texto 

literal é único e a resposta é: “geralmente sim; mas não se trata aqui de um princípio 

absoluto” (PCB, 1994, p. 95). A flexibilidade da literalidade ocorre por duas razões:

De um lado, um autor humano pode querer se referir ao mesmo tempo 
a vários níveis de realidade. O caso é comum em poesia. [...] De ou-
tro lado, mesmo quando uma expressão humana parece ter um único 
significado, a inspiração divina pode guiar a expressão de maneira a 
produzir uma ambivalência. (PCB, 1994, p. 95)

A possibilidade de ambivalência do texto, nesse caso, ocorre quando o perso-

nagem diz uma frase como a de Caifás (cf. João 11, 50), por exemplo, que exprime um 

cálculo político imoral e uma reflexão divina que ultrapassa a referência circunstancial. 

O texto não perde sua característica literal, mas essa não deixa de ser uma abertura 

ao pensamento transcendente, espiritual. Segundo a PCB (1994, p. 95), “estes dois 

aspectos pertencem um e outro ao sentido literal, pois eles são, os dois, colocados 

em evidência pelo contexto”. 

É válido ressaltar que a regra não vale para todos os gêneros, pois é preciso 

levar em consideração o sentido “dinâmico do texto”. O sentido dos Salmos reais, por 

exemplo, não deve estar limitado estritamente às circunstâncias históricas de sua pro-

dução, visto que o salmista pode estar falando tanto de uma situação de época, que 

remete ao rei, quanto pode estar falando de uma visão ideal da realeza que aponta 

para Deus. Logo, seu texto ultrapassa a instituição real tal como ela tinha se mani-

festado na história. Com efeito, a Igreja tradicional não quer fixar sentidos, necessa-

riamente, como já o fez a própria exegese histórico-crítica. A exegese tradicional, ao 

contrário, norteia o olhar do crítico à direção do pensamento expresso pelo texto, a fim 

de que ele, em vez de fixar sentidos, perceba o seu desenvolvimento correto.

Segundo a PCB (1994, p. 96), a hermenêutica moderna percebeu que “um 

texto escrito pode ser colocado em circunstâncias novas, que o iluminam de maneiras 

diferentes, acrescentando ao seu sentido novas determinações”. Para a PCB:

Esta capacidade do texto escrito é especialmente efetiva no caso dos 
textos bíblicos, reconhecidos como Palavra de Deus. Efetivamente, o 
que levou a comunidade de fiéis a conservá-los foi a convicção que 
eles continuariam a ser portadores de luz e de vida para as gerações 
vindouras. O sentido literal é, desde o início, aberto a desenvolvimen-
tos ulteriores, que se produzem graças a “releituras” em contextos no-
vos. (PCB, 1994, p. 97)
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A PCB (1994, p. 97) ressalva, porém, que não se deve atribuir a um texto bíbli-

co qualquer sentido, intepretando-o de “maneira subjetiva”. Ou seja, admitir sentidos 

heterogêneos ou de liberointerpretações que neguem ou contradigam o sentido literal 

equivaleria a “cortar a mensagem bíblica de sua raiz”, a Palavra que a Igreja acata 

como a que Deus comunicou historicamente. 

O subjetivismo na conclusão de sentido do texto bíblico é, portanto, tão rejei-

tado pela Igreja quanto o rejeita René Wellek (1962, p. 21) na intepretação literária. 

Desse modo, o texto bíblico e o literário requerem determinados critérios objetivos 

de interpretação, ainda que a conclusão possa abrir possibilidades para um sentido 

transcendente. Com efeito, o texto bíblico e o literário nos levam a compreender que 

a metodologia precede qualquer presunção literária ou religiosa por parte do exegeta 

ou do crítico literário.

Ainda não entramos nos limites do literal e do literário, em uma perspectiva 

mais pragmática, como exemplificaremos no próximo capítulo, pois é necessário elu-

cidar que a literalidade está com suas raízes cravadas na história diacrônica do tempo 

corrente, e que remete a diversas etapas de evolução exegética, como estabelece 

ainda critérios que remontam ao método histórico clássico, que por sua vez dá suporte 

ao histórico-crítico.

Quanto ao sentido espiritual do texto, Pio XII (1999, p. 217) assegura que “só 

Deus o pode conhecer e revelar”. Ele afirma ainda que esse sentido foi utilizado pe-

los apóstolos, quando seguiam o exemplo do Divino Mestre, “falando e escrevendo; 

apontando-o à constante tradição da Igreja”. 

Segundo a PCB (1994, p. 93), no que diz respeito ao sentido espiritual, a exe-

gese medieval distinguiu três aspectos diferentes que se relacionam “à verdade reve-

lada, à conduta a ser mantida e à realização final”. Isto é: o sentido alegórico, o moral 

e o anagógico. O sentido alegórico sugere uma abordagem mais profunda dos acon-

tecimentos, como por exemplo uma leitura da travessia do Mar Vermelho pelo viés da 

vitória de Cristo. O moral visa conduzir o exegeta ao senso de justiça na interpretação. 

O anagógico promove o diálogo de um evento circunstancial com o transcendente, 

por exemplo, a Igreja terrestre como sinal de Jerusalém celeste.

Na concepção da PCB (1994, p. 98), em regra geral, pode-se definir o sentido 

espiritual, entendido segundo a fé católica, como o sentido expresso pelos textos bíbli-

cos, logo que são lidos sob influência do Espírito Santo no contexto do mistério pascal 

do Cristo e da vida nova que dEle resulta. Ou seja, “é normal reler as Escrituras à luz 

desse novo contexto, que é aquele da vida no Espírito”. 
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A PCB (1994, p. 99) alerta, porém, que além de o sentido espiritual de um 

texto não poder ser privado de relações diretas com o sentido literal, ele “não pode ser 

confundido com as intepretações subjetivas ditadas pela imaginação ou a especula-

ção intelectual”. Isto é, o sentido deve resultar da relação do texto com dados reais, 

pois ainda que a perspectiva do exegeta seja inovadora e suas ferramentas metodo-

lógicas eficazes, suas interpretações devem ser criteriosas. 

A abertura da exegese tradicional católica às metodologias modernas é muito 

mais limitada do que a da crítica literária, pois essa última não estabelece dogmas. 

Por outro lado, a exegese liberal ou liberointerpretação não é uma garantia ou de-

terminação de ganho intelectual para nenhuma das áreas, visto que a qualidade da 

erudição resulta da eficácia das diretrizes das análises em questão.

Nos critérios de exegese da PCB (1994, p. 99), “o acontecimento pascal e 

sua fecundidade inesgotável” é imprescindível para se fazer uma abordagem autên-

tica do sentido espiritual do texto sagrado, que implica ainda: “o mistério pascal e as 

circunstâncias presentes de vida no Espírito”, seja a leitura feita em comunidade ou 

individualmente. Com efeito, a Igreja entende que “o mistério de Cristo dá a chave de 

interpretação a todas as Escrituras”.

Citamos o sentido literal e o espiritual da esfera da “Escritura Inspirada”, na 

perspectiva da Igreja Católica, e resta ainda o sentido pleno, como uma terceira pos-

siblidade de leitura. Relativamente recente, ele suscita discussões acerca de “um sen-

tido mais profundo do texto, desejado por Deus, mas não claramente expresso pelo 

autor humano” das Escrituras Sagradas. O sentido pleno surge quando é estudado “à 

luz de outros textos bíblicos que o utilizam ou em sua relação com o desenvolvimento 

interno da revelação”. Segundo os exegetas:

Trata-se, então, ou do significado que um autor bíblico atribui a um 
texto bíblico que lhe é anterior, quando ele o retoma em um contexto 
que lhe confere um sentido literal novo, ou ainda do significado que a 
tradição doutrinal autêntica ou uma definição conciliar dão a um texto 
da Bíblia. Por exemplo, o contexto de Mt 1, 23 dá um sentido pleno ao 
oráculo de Is 7, 14. (PCB, 1994, p. 101)

A Igreja acredita que o sentido pleno remete ao Espírito Santo, tido como o 

autor principal da Bíblia, apto a guiar o autor humano na escolha de suas expressões 

de tal forma que estas últimas expressem uma verdade da qual ele não percebe toda 

a profundidade. 

É válido ressaltar que todos os métodos traçados pela Igreja e as suas possi-
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bilidades de leituras para se chegar ao sentido exato do texto, por mais que ofereçam 

matizes espirituais inaferíveis, são sempre respaldados pela pesquisa histórica, que 

supõe e condiciona a racionalidade interpretativa, em oposição à ambiguidade38. E 

essa racionalidade não é algo que possamos simplesmente descartar, pelo fato de 

não ser totalmente voltada para o empirismo. Ao contrário, se quisermos compreen-

der, de fato, os critérios de exatidão interpretativa por parte da Igreja, é necessário 

que olhemos também para os seus critérios de aprofundamento exegético, bem como 

para o seu conceito de “Verdade”, que não se reduz a dogmas.

1.4 Razão e Verdade no pensamento tradicional da Igreja Católica

O homem já não está convencido de que só
na Verdade pode encontrar a salvação.

(Veritatis Splendor)

A ambiguidade, na acepção da Igreja, flui sempre para a sua eliminação e 

para a primazia do conceito de verdade39 religiosa, a qual está em crise, para o pensa-

mento moderno, devido à queda da discussão metafísica a partir do advento do Ilumi-

nismo. O resultado deste duelo entre os fundamentos históricos do Cristianismo e os 

métodos históricos modernos, na concepção de Bento XVI (2009, p. 12), é a redução 

do Cristianismo à esfera do simbólico, em uma mesma escala de valores em que se 

encontram os mitos da história das religiões. 

Bento XVI (2009, p. 12), em sua discussão sobre “A pretensão da verdade 

posta em dúvida”, demonstra que o pensamento tradicional da Igreja não é apenas 

dogmático, mas abarca também a discussão filosófica a respeito do existencialismo, 

da ontologia, da ciências naturais e da própria história. Interessa-nos em suas obser-

vações a postura do apologista Santo Agostinho, visto que ele atribui ao Cristianismo 

“um posto no âmbito da teologia física, do racionalismo filosófico”. Ou seja,

o Cristianismo tem seus precursores e sua preparação interna no racio-
nalismo filosófico, não nas religiões. Segundo Agostinho e a tradição 
bíblica, para ele decisiva, o Cristianismo não se baseia nas imagens e 

38 Segundo Campos (1977, p. 146), “se a ambiguidade existe na comunicação referencial cotidiana, 
nas relações interpessoais mais elementares via língua [...], na poesia, com o exercício predominante 
da função poética, ela domina”.
39 Para os padres da patrística e para Santo Agostinho (2011, p. 116), “a Verdade, em qualquer parte 
onde se encontre, é propriedade do Senhor”. O Santo postula ainda que não se cria verdades — pois 
nesse caso não seriam verdades —, mas é possível constatá-las, pois elas se fundamentam de modo 
permanente na “razão” (p. 135) das coisas.
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ideias míticas, cuja justificação se encontra, afinal, em sua utilidade po-
lítica, mas faz referência a esse aspecto divino que a análise racional 
da realidade pode perceber. Em outras palavras: Agostinho identifica 
o monoteísmo bíblico com as ideias filosóficas sobre o fundamento do 
mundo formadas em suas diversas variantes na filosofia antiga. (BEN-
TO XVI, 2009, p. 13)

À luz de Santo Agostinho, o Papa Emérito constata que

o Cristianismo foi entendido como um triunfo da desmitologização, 
como um triunfo do conhecimento e, como isso, da verdade, devia ser 
considerado universal e levado a todos os povos; não como uma reli-
gião específica que ocupa o lugar de outras, não como uma espécie 
de imperialismo religioso, mas como verdade que torna a aparência 
supérflua. (BENTO XVI, 2009, p. 13)

O efeito deste pendor à racionalidade triunfante, ao invés de ser concebido 

como fator positivo, teve consequências negativas, na ótica da Igreja tradicional. Papa 

Bento XVI (2009, p. 13) explica que o Cristianismo, “justamente por isso, na ampla 

tolerância dos politeísmos, deve ser considerado incompatível, até mesmo inimigo da 

religião”. O motivo é que ele não pretende ser, democraticamente, apenas uma das 

religiões do mundo, mas a única religião verdadeira, fundada pelo próprio Cristo.

A união de racionalidade e fé, na construção da teologia cristã, introduziu 

mudanças decisivas na interpretação religiosa, visto que a física se separa da meta-

física, tal qual se separam Deus e natureza. E justamente pelo fato de Deus não ser 

mais mero fenômeno de manifestação na natureza, como era para diversas religiões 

pagãs, é que se torna uma autonomia histórica. Segundo Bento XVI (2009), Deus “en-

trou na história e foi ao encontro do homem” (p. 15). Assim, a racionalidade se trans-

forma em religião porque o mesmo Deus da razão entrou na religião, com efeito, a 

palavra histórica de Deus “é a condição prévia para que a religião possa se voltar, por 

fim, para o Deus filosófico” (p. 15). E esse Deus filosófico não rejeita o conhecimento 

filosófico, mas o assume. Funda-se assim, segundo ele, a apologia do Cristianismo 

como uma religio vera.

Iniciamos essa discussão, ancorada nos pilares da patrística, para entrar no 

mérito daquilo que Bento XVI (2009, p. 17) chamou de “a palavra histórica de Deus”, 

pois se houve um triunfo do Cristianismo sobre as religiões pagãs, como observa o 

Papa Emérito, ele não ocorre apenas pela reivindicação de sua racionalidade, mas 

antes pelo seu rigor moral. Logo, esse critério ético e racional no interior da teologia 

cristã vieram a se estender ao âmbito da exegese bíblica, sobretudo, como uma ferra-

menta para a resolução da ambiguidade no interior de um texto sagrado. E o que não 
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perdemos de vista em nossa articulação é a temática do artigo do Papa Emérito: “A 

pretensão da verdade posta em dúvida40”, visto que essa última é um elemento chave 

para se fomentar a ambiguidade, na perspectiva da Literatura.

A razão tem seus parâmetros: a demonstração e a verificação, ao passo que 

o paradigma da religião é a fé. As verdades de fé não são racionalmente demonstrá-

veis, ainda assim, a Igreja não prescinde de lançar mão da razão para fortalecer seus 

argumentos, por mais que os dogmas da fé não estejam em negociação.

Bento XVI (2009, p. 17) observa que se a simbiose da fé e da razão — sis-

tematizada posteriormente por Tomás de Aquino — encontra hoje dificuldades para 

convencer, é tida como contraditória e seus elementos são até excludentes, deve-se 

ao neoplatonismo de alguns pensadores como Porfírio (séc. IV), por exemplo, que 

opôs a síntese cristã a uma interpretação diferente: “a verdade está oculta” — preceito 

que coincide com o do budismo. A partir dessa consideração adversa, passou-se a 

subentender que sobre a verdade ou sobre Deus só existem opiniões, não existe cer-

teza. Ou seja, não importa se o Nosso Contador de parábolas existiu historicamente 

nem está em questão julgar se ele é realmente o Caminho para a Verdade, visto que o 

neoplatonismo cancelou tais questões, bem como a verdade transcendente, ao fundar 

a sua resposta verdadeira sobre a inexistência de uma resposta verdadeira.

O senador Símaco (séc. IV) foi mais longe com o neoplatonismo, segundo 

Bento XVI (2009, p. 17), em defesa do paganismo e da restauração da deusa Vitória 

no Senado romano. Assim, ele postulou as primeiras bases para o pluralismo religio-

so ao proferir esta frase: “que importa por meio de que forma de sabedoria cada um 

busque a verdade?” Isto é, se a verdade ou Deus são mistérios tão grandes, importa, 

pois, não o critério histórico de uma religião concisa que não condiz com seus interes-

ses políticos, mas sim a investigação aberta a todos os caminhos, visto que em sua 

opinião: “Não se pode chegar por um único caminho a um mistério tão grande”. Desse 

modo, se quisermos saber quais são as raízes do racionalismo moderno, precisamos 

conhecer seus antecedentes históricos. Para Bento XVI:

É justamente isso que diz o racionalismo hoje: não conhecemos a 
verdade como tal; temos a mesma opinião de formas diferentes. Um 
mistério tão grande, o divino, não pode se refletir em uma só figura 
que exclui todas as outras, em um caminho que todos são obrigados 
a seguir. Muitos são os caminhos, muitas as imagens, todas refletem 

40 Kafka é um artista moderno que explora a dúvida, com o objetivo de fomentar a ambiguidade, evi-
dente em sua obra. Os personagens kafkanianos estão sempre trazendo à luz a temática da verdade 
posta em dúvida e, diferentemente da narrativa bíblica, sem a possibilidade da redenção explícita, pois 
ele não narra o triunfo do bem, como ocorre no desfecho da Parábola do Semeador.
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algo do todo e nenhuma é, por si mesma, o todo. Isto abriga o éthos 
da tolerância, que reconhece em tudo um pouco de verdade, não põe 
o próprio acima do desconhecido e integra-se pacificamente à sinfonia 
polifônica do eternamente insuficiente que se oculta nos símbolos, que 
parecem ser nossa única possibilidade de alcançar o divino de algum 
modo. (BENTO XVI, 2009, p. 17-18)

A reflexão agostiniana que inspirou Bento XVI (2009) a dissertar sobre a ver-

dade e a racionalidade desemboca na dicotomia tradição e modernidade. Pergunta 

o Papa Emérito se terá sido superada a pretensão do Cristianismo de ser a única 

religião verdadeira, fundamentada em sua exegese patrística e posteriormente na 

escolástica. Questiona ele se o Cristianismo deve abandonar de fato essa pretensão 

e aderir à visão neoplatônica, ou budista ou hinduísta da verdade e dos símbolos  — 

que hoje encontra a sua ressonância no pluralismo religioso. Na concepção do Papa 

Emérito: “Esta é a verdadeira questão que a Igreja e a teologia devem levantar na 

atualidade. [...] Esse é o desafio fundamental no início do terceiro milênio” (p. 18).

A questão sobre a supremacia religiosa e triunfo da desmitologização, apre-

sentada pelo Papa Emérito, é imprescindível em nossa análise, visto que Jesus é tan-

to um destruidor de mitos quanto almejou ser a Igreja Primitiva, e o motivo é que existe 

unicidade temática em suas mensagens religiosas, sobretudo nas parábolas, que são 

todas voltadas para a existência de um Reino absoluto e transcendente. Desse modo, 

a Igreja primitiva está para Jesus como ela está para a hegemonia do Reino.

Bento XVI (2009, p. 18) afirma que a questão por ele apresentada não pode 

receber uma resposta meramente teórica, do mesmo modo que a religião, no seu en-

tender, não é só teoria, pois “precisa dessa combinação de conhecimento e ação em 

que se baseou a força de convicção do Cristianismo dos Pais da Igreja”. Ele alerta, 

porém, que sua interrogação fundamental não prescinde o aspecto intelectual do pro-

blema, remetendo-o à necessidade da praxis.

Após a sistemática de São Tomás de Aquino, sobre racionalismo e fé, econ-

tramos como etapas dessa evolução Descartes, Espinosa e Kant. Houve ainda uma 

tentativa de uma nova síntese integradora por parte de Hegel, contudo, ele não devol-

veu a fé ao seu lugar filosófico, mas tentou transformá-la em razão e suprimi-la como 

fé. Em seguida, Marx opõe a sumpremacia da matéria ao caráter absoluto do espírito, 

de modo que a filosofia passa a ser reduzida por completo a uma ciência exata, afinal, 

para esse filósofo, “só o conhecimento exato é realmente conhecimento”, conforme 

observa Bento XVI (2009, p. 18-19). Com efeito, suprime-se a idéia cristã de Verdade 

e a sua lógica do divino. O Papa Emérito nota ainda que a radicalização do positi-
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vismo comteano e ascensão da teoria da evolução são caminhos que promovem o 

desaparecimento da metafísica, por completo, com o objetivo de parecer supérflua ou 

até mesmo um retrocesso a necessidade da verdade religiosa ou a hipótese de Deus. 

A partir das reflexões do Papa Emérito, interessa-nos olhar para o Cristianis-

mo não apenas como um repositório de dogmas, mas antes como a religião que foi di-

fundida por uma instituição cuja base exegética é milenar. Não vamos incorrer no erro 

argumentativo de legar o mérito da exegese católica unicamente ao tradicionalismo 

inaugurado pelas bases da patrística, pois ainda que a Igreja detenha consigo deter-

minadas diretrizes de interpretação inegociáveis e tidas como meramente teológicas 

pela modernidade; por outro lado, ela não só dialoga com as metodologias modernas 

como também serviu de sustentação teórica para muitas delas.

Podemos questionar ainda: até que ponto a patrística traz na sua diretriz de 

trabalho a racionalidade? A resposta, segundo Bento XVI (2009, p. 20), é que: “A fé 

cristã é, hoje como ontem, a opção da prioridade da razão e do racional”. Ele afirma 

ainda que “a razão não pode fazer outra coisa a não ser pensar sobre o irracional, es-

tabelecendo, assim, implicitamente de novo a questionada primazia da razão” — por 

esse motivo, o Cristianismo continua sendo, também hoje, racionalidade.

1.4.1 A racionalidade da patrística em oposição à ambiguidade

Procura familiarizar-te com o sentido oculto
e penetra a fundo no mistério de Deus. 

(Spiritus Paraclitus)

Entramos no mérito das bases da patrística e do conceito de racionalidade da 

Igreja para que possamos nos aprofundar sobre a ambiguidade na literalidade, visto 

que não se faz exegese sem o critério científico da razão. E embora a razão cristã 

não seja a mesma das metodologias modernas, a parábola cristã apresenta uma uni-

cidade concisa que pode ser analisada, inclusive, do ponto de vista da literariedade41, 

conforme a discussão de nosso segundo capítulo. Contudo, para se compreender 

os parâmetros de análise de um texto artístico de ficção, é necessário compreender 

esse mesmo texto sob os critérios da tradição primitiva. E não se pode falar em Igreja 

primitiva sem considerar também seus conceitos de natureza, homem, Deus, ethos e 

religião, que estão indissoluvelmente associados entre si. Segundo Bento XVI (2009, 

41 “O modo especial de elaboração da linguagem inerente às composições literárias, caracterizado por 
um desvio em relação as ocorrências mais comuns da linguagem” (ACÍZELO, 2007, p. 52). 
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p. 21), “toda explicação do real que não possa se apoiar também em um ethos com 

razões claras é necessariamente insuficiente”. 

A Parábola do Semeador não envolve diretamente a explicação do real nos 

termos das ciências naturais, evidentemente, pois é um relato metafórico, contudo, 

ela aponta para uma realidade transcendente. Não podemos nos esquecer ainda que 

a parábola de Jesus é um texto ilustrativo dentro de um contexto real. Logo, ainda 

que possamos intepretar as parábolas segundo os critérios da literariedade42, sob a 

vertente da ambiguidade, nos próximos capítulos, elas passam antes pelo crivo da 

literalidade. 

Leão XIII (1957) assegura que “o sentido não desfigurado das Santas Letras 

em parte alguma se acha fora da igreja” (p. 23). Para esse papa, o intérprete até pode 

transcender “e ir mais longe nas suas pesquisas e explicações” (p. 21) acerca da Sa-

grada Escritura, mas isso só lhe é permitido, do ponto de vista da Igreja, desde que 

ele esteja disposto a seguir o preceito dado por Santo Agostinho, e procurar não se 

afastar do sentido literal das Escrituras.

A complexidade de um texto evangélico se dá por suas matizes de obscurida-

de, mas essa obscuridade não fada o texto à impossibilidade de conhecimento. Santo 

Agostinho (2011, p. 89) reconhece que muitos dos que leem a Escritura “enganam-se 

com as múltiplas obscuridades e ambiguidades, tomando um sentido por outro. Nem 

chegam a encontrar, em algumas passagens, alguma interpretação”. Logo, a dificul-

dade do acesso à verdade não se aloja necessariamente no fatal ocultamento da ver-

dade que culminaria em meras opiniões, como afirmam os neoplatonistas do século 

IV, que anulavam a possibilidade de uma certeza religiosa.

Santo Agostinho (2011, p. 90) bebeu da fonte platônica, como se sabe, mas 

suas diretrizes não se fundamentam no ceticismo neoplatônico, pois ele admite o in-

telecto como fonte de conhecimento, validando razão e fé. Na concepção do bispo de 

Hipona — que acata o método alegórico na intepretação de determinadas passagens 

bíblicas —, a obscuridade dos textos sagrados ocorre “por disposição particular da 

Providência divina, para vencer o orgulho do homem pelo esforço”. A temática da obs-

curidade é também abordada nas correntes modernas de arte, sob o mesmo critério 

do esforço do pensamento, porém, não como justificativa de vencer o orgulho, como 

na religião, mas para fomentar a dialogia da narrativa.

42 “A literariedade (a desfamiliarização) não resulta da utilização de elementos linguísticos próprios, 
mas de uma organização diferente (por exemplo, mais densa, mais coerente, mais complexa) dos mes-
mos materiais linguísticos cotidianos” (COMPAGNON, 2006, p. 43).
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Um dos aspectos da ambiguidade nas Escrituras é a tradução, mas de acordo 

com Santo Agostinho (2011, p. 101),  “o exame de muitos códices, com frequência, es-

clarece certas frases obscuras”. Essa é uma discussão na qual nos aprofundaremos 

no próximo capítulo, com Luc Grollenberg (1970), ela condiz também com algumas 

interpretações modernas a respeito da tradução de manuscritos.

Marques Rolo (1990, p. 145) pesquisou a ambiguidade em línguas distintas 

e concluiu que: “Não há nenhuma relação entre a percepção de ambiguidade e a 

percepção da não ambiguidade dos textos em uma língua ou outra”. A autora afirma 

também que: “o sujeito, se percebe a ambiguidade ou a não ambiguidade de um texto 

em uma língua, tenderá a percebê-las na outra. O inverso também é verdadeiro, pois 

se não as perceber em uma das línguas, não as perceberá na outra”.

Logo, é de se supor que a obscuridade, a contradição paradoxal ou o mistério 

que implicam a ambiguidade dos Evangelhos tenham outras razões que vão além do 

idioma. É evidente que um manuscrito traduzido pode apresentar sua carga de ambi-

guidade lexical, mas essa não é uma regra. Para Rolo (1990), não é a tradução lexical 

que sacrifica ou promove a ambiguidade de um texto, necessariamente, pois ela pode 

ser percebida em línguas distintas, de maneira muito semelhante. Afirma ela:

Os resultados mostram que a percepção de ambiguidade independe 
do nível de proficiência que os sujeitos têm em uma dada língua. Os 
resultados mostram, também, que sujeitos que percebem ambiguidade 
em uma língua também a percebem na outra. Sujeitos que não obtêm 
sucesso em uma língua, também falham na outra. Este fato só vem 
confirmar nossa hipótese de que proficiência em uma língua não é o 
principal elemento que possibilita a percepção da ambiguidade, mas 
sim, que devam existir outros aspectos atuantes no processamento 
de textos ambíguos, independente da língua na qual se encontram. 
(ROLO, 1990, p. 149)

Santo Agostinho (2011, p. 102) afirma ser pouco provável que “dois tradutores 

se diferenciem entre si a ponto de não se aproximarem por alguma semelhança”. Con-

tudo, não nega que o tradutor possa se enganar também, na maior parte das vezes, 

“pela ambiguidade do texto original. Por não conhecer bem uma expressão, ele a tra-

duz dando-lhe sentido inteiramente estranho ao que foi desejado pelo autor”. Nesse 

caso, ele adverte que a ambiguidade do texto original não flui para a obscuridade, mas 

para a falsidade. Segundo ele, “o falso consiste em dar a uma coisa sentido que não 

é o seu ou sentido bem diferente que não corresponde à própria natureza das coisas”.

A observação de Santo Agostinho (2011, p. 138) é útil à nossa análise das pa-

rábolas, uma vez que ele entra no mérito da verossimilhança da análise textual — as-
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sunto no qual nos aprofundaremos mais adiante — e coloca em discussão a falsidade, 

que a nosso ver se estende à persepectiva da arte. Assim, ele distingue duas espécies 

de falso: “Uma corresponde às coisas que absolutamente não podem existir; outra às 

coisas que não existem, mas entretanto poderiam existir”. 

Note-se, portanto, que a verdade é uma característica fundamental nos crité-

rios de literalidade exegética, e embora Rolo (1990, p. 149) tenha constatado que a 

ambiguidade não é inverossímil em outro idioma, por outro lado, afirma Santo Agosti-

nho (2011, p. 134) que o grau de erudição do exegeta ou tradutor pode comprometer 

a veracidade e o sentido do texto. 

E não existe apenas o aspecto da tradução dos textos sagrados, pois na opi-

nião de Meschonnic (2010, p. 241), traduzir a Bíblia, mais ainda do que qualquer outro 

texto, “é um retraduzir”. Ele reconhece também a importância do aspecto histórico 

da Escritura Sagrada, pois ela “nunca nos é acessível, mesmo em hebraico, senão 

através da história do olhar ocidental sobre a Bíblia” (p. 243). E esse olhar ocidental, 

na ótica tradicional da Igreja, passa pelo crivo dos santos da Igreja Católica, que não 

são meros copistas, escribas ou tradutores, mas pessoas que doaram suas vidas pela 

compreensão e difusão da mensagem de Jesus Cristo.

Na concepção de Leão XIII,  (1957, p. 21), os Padres da Igreja explicavam 

as Escrituras “não segundo a sua própria opinião, porém segundo os escritos e a au-

toridade dos seus predecessores, porque era evidente haverem estes recebido por 

sucessão dos apóstolos as regras para a intepretação dos Livros Sagrados”.

O critério da tradução não é o ônus da prova de nossa pesquisa, mas a con-

textualiação nos ajuda a compreender os aspectos da ambiguidade, da obscuridade 

e da falsidade em uma narrativa bíblica ou secular que envolva manuscritos. E mais 

importante do que os aspectos da tradução, do ponto de vista da Igreja, é a resolução 

da ambiguidade nos textos sagrados, tomados em sentido próprio.

João Paulo II (In PCB, 1994, p. 22) afirma que no constante processo de 

atualização da Sagrada Escritura, adapta-se a interpretação bíblica à mentalidade e 

à linguagem contemporâneas. Ele alerta, porém, que esta tradução deve ser fiel ao 

original, “e não pode forçar os textos para os adaptar a uma leitura ou a uma tendência 

em voga em um dado momento”.

Santo Agostinho (2011, p. 151) pondera que após se apoiar na exatidão do 

texto obtido por trabalho consciencioso de correção, ele deve estar preparado para 

que se possa “dissipar e resolver as ambiguidades da Escritura”. E para evitar “en-

ganos com signos ambíguos”, ele estabelece métodos de desambiguação e afirma 
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que “toda ambiguidade da Escritura provém seja dos termos tomados em seu sentido 

próprio, seja de termos tomados em sentido figurado”.

A recomendação que Santo Agostinho (2011, p. 152) faz para evitar a ambi-

guidade nas Escrituras é se consultar a Regula fidei — regras de fé — da Igreja, para 

se esclarecer as passagens, “ou então que recorra à autoridade da Igreja”. 

O Santo da patrística recomenta ainda que:

No caso de dois sentidos, ou todos eles, caso forem muitos, resultarem 
ambíguos, sem nos afastarmos da fé, resta-nos consultar o contexto 
anterior, e o seguinte à passagem onde está a ambiguidade. Veremos 
por aí, entre os diversos sentidos que se oferecem, qual o melhor ou 
com qual o texto mais se harmoniza. (AGOSTINHO, 2011, p. 152)

Outros casos que podem favorecer a ambiguidade e até conduzir o texto à 

heresia é a pontuação falsa; duvidosa; facultativa; além de outros aspectos que en-

volvem entoação; pronúncia ou modos de expressão. 

As diretrizes para a resolução da ambiguidade nos textos tomados em senti-

do próprio são muitas, e interessa-nos ainda compreender o processo da solução da 

ambiguidade em textos tomados em sentido figurado. 

Santo Agostinho (2011, p. 159)  afirma que tomar expressões simbólicas ao 

pé da letra, isto é, no seu sentido literal, favorece também a ambiguidade. Ele ad-

verte que “é preciso precaver-se de tomar em sentido literal uma expressão figurada 

ou metafórica. A respeito disso, recorremos à palavra do Apóstolo: “A letra mata e o 

espírito vivifica (2 Cor 3, 6)”. Na opinião do Santo, “entender um termo figurado como 

se fosse dito em sentido próprio é pensar de modo carnal”. E se ler no sentido literal 

uma expressão metafórica é um lapso interpretativo, a recíproca é verdadeira quanto 

à expressão literal, de sentido próprio, que também não seve ser lida como figurada. 

Por conseguinte, para evitar ou resolver a ambiguidade nas Escrituras, Santo 

Agostinho (2011, p. 164) assegura que “a primeira coisa a ser feita é demonstrar o 

modo de descobrirmos se a expressão é própria ou figurada”. A resposta, segundo 

ele, pode ser resumida em poucas palavras, isto é: “tudo o que na palavra divina não 

puder se referir ao sentido próprio, nem à honestidade dos costumes, nem à verdade 

da fé, está dito que devemos tomar em sentido figurado”, metafórico.

Um critério fundamental para a análise do texto sagrado, banido de uma pos-

sível ambiguidade, é o resguardo do ethos da Escrita Sagrada, que prescreve a cari-

dade e a condenação da concupiscência. Segundo Agostinho (2011, p. 164), quando 

o espírito do intéprete já possui “preconceitos e opiniões errôneas, qualquer outra 
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opinião afirmada pela Escritura é considerada pelos homens como expressão figura-

da”. Aqui está, pois, uma das origens da resistência da Igreja Católica em relação as 

interpretações seculares, uma vez que ignorado o ethos da mensagem cristã, perde-

se a essência da palavra sagrada. De acordo com o Santo da patrística: “é preciso 

examinar o que se lê com minuciosa atenção, até que a intepretação seja conduzida 

a esse fim: o reino da caridade” (p. 172).

Outro importante aspecto da metodologia agostiniana, para uma intepretação 

exata, literal e sem ambiguidades, é diferenciar as ações na narrativa, priorizando 

a intenção do agir de cada personagem, discernindo ainda o que é conveniente em 

relação a lugar, tempo, pessoas e costumes da sociedade, para que não haja um jul-

gamento errado das situações.

Averiguamos ainda em sua metodologia que é necessário distinguir os termos 

idênticos dos seus vários sentidos, pois um termo pode ter um significado em uma 

passagem e outro diferenciado em outra. Elucidar as passagens obscuras pelas cla-

ras e observar a pluralidade de sentidos literais nas Escrituras são também recomen-

dações válidas, além da observação minuciosa das passagens e da necessidade do 

conhecimento das figuras de pensamento ou “tropos”. Afirma ele:

Ora, encontram-se nos Livros santos não somente exempos desse tro-
pos, como de todas as outras coisas, como ainda o nome declarado de 
alguns deles, tais como: alegoria, enigma, parábola. [...] O reconheci-
mento deles é necessário para resolver as ambiguidades da Escritura. 
Isso porque se — ao tomar as palavras no sentido próprio — o sentido 
se torna absurdo, deve-se investigar se acaso o que não entendermos 
não foi expresso sob a forma de tal ou tal tropo. Por esse meio foram 
esclarecidas muitas passagens que eram obscuras. (AGOSTINHO, 
2011, p. 186-287)

Constatamos, pois, com Santo Agostinho (2011), que o critério mais impor-

tante na análise de um texto bíblico literal — rigoroso, exato — é a resolução ou a 

eliminação da ambiguidade. Na concepção de Leão XIII (1957, p. 34), fiel seguidor da 

patrística de Santo Agostinho, caso o intéprete encontre nas Sagradas Escrituras

alguma contradição sobre um ponto, cumpre aplicar-se a fazê-la desa-
parecer, ora recorrendo ao juízo prudente dos teólogos e dos intépre-
tes, para mostrar o que de verdade e de verossímil tem o trecho sobre 
o qual se discute, ora pesando os argumentos que a ele são opostos. 
(LEÃO XIII, 1957, p. 34)

A preocupação de Leão XIII (1957, p. 34-35) se dá porque numerosas expli-

cações foram “propostas a respeito de certas passagens das Escrituras que não con-
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cernem nem à fé nem aos costumes”, muito embora tais hipóteses científicas tenham 

sido depois descartadas. Para o consolo da Igreja, ele afirma que “o tempo destrói as 

opiniões e as invenções novas, mas a Verdade permanece para sempre”.

E se a Igreja está preocupada em descartar completamente os critérios de 

ambiguidade nos escritos sagrados; na perspectiva da literariedade, porém, ocorre 

um movimento inverso, visto que o texto ganha uma dimensão dialógica maior quanto 

mais complexa for a narrativa. Desse modo, não cabe ao crítico literário eliminar a 

ambiguidade, como faz o exegeta, mas jogar luzes sobre essa complexidade com o 

objetivo de transcender as possibilidades históricas que o texto oferece e demonstrar, 

sob esse viés, a sua poeticidade.
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CAPÍTULO II

As fronteiras entre a leitura tradicional do Evangelho e a literariedade

Evangelho significa Boa Notícia.
 (M. J. Lagrange)

O propósito primordial deste capítulo é trazer à luz as fronteiras de diálogo 

entre hermenêutica moderna e exegese católica tradicional, a partir de reflexões so-

bre os Evangelhos canônicos, que fomentam a interpretação do caráter artístico das 

parábolas de Jesus, sobretudo, a Parábola do Semeador.
Iniciamos uma discussão a respeito dos métodos modernos na Literatura, a 

fim de estendê-la ao conceito de obscuridade43, identificado na Parábola do Seme-
ador, tendo em vista a perspectiva da literariedade recorrente à crítica estruturalista. 

Apontamos os limites e a abertura da Igreja à filosofia e aos métodos modernos; o 

sentido da Boa Nova no Evangelho, sua autonomia como gênero; bem como discu-

timos o trabalho da crítica das formas, visto que uma de suas vertentes é a análise 

literária estrutural das narrativas sagradas. 

O estilo44 das narrativas, caracteres e marcas polifônicas dos Evangelhos 

também são objetos de nosso interesse, uma vez que os evangelistas são narradores 

que promovem a polifonia e a dialogia nos Evangelhos sinóticos.

Bakhtin teoriza “sobre o conceito de polifonia e dialogia, essencialmente ne-

cessários para o entendimento da multiplicidade de vozes que há na Literatura mo-

derna” (ARAUJO, 2012, p. 28), e muito embora essa teoria tenha sido efetuada para o 

estudo do romance, podemos refleti-la também a partir da ontologia discursiva45.

43 Vício de linguagem, do ponto de vista da gramática, mas no plano da literariedade promove a poeti-
cidade. Segundo Cegalla (1996, p. 561), é o sentido “duvidoso decorrente do emaranhado da frase” ou 
do contexto das palavras, a falta de clareza pode ocorrer também pelo estilo escolhido.
44 Segundo Compagnon (2006, p. 170), o estilo é inseparável da ambiguidade, em seu emprego con-
temporâneo, e tem duas vertentes: “ele é objetivo, como código de expressão, e subjetivo, como reflexo 
de uma singularidade”. Tornou-se conceito fundamental da história da arte no decorrer do século XIX.
45 “Fernando Pessoa é, sem dúvida, o inventor da polifonia ontológica, que precede a polifonia discur-
siva” (ARAUJO, 2012, p. 45). Há no discurso de Soares — máscara mestra da cadeia heteronímica, 
inclinada à transcendência — um diálogo com os três demais heterônimos: Reis, Campos e Caeiro, 
inclinados à imanência. Todos eles são autores de uma poética singular e independente. O Livro do De-
sassossego propõe um cruzamento de vozes que destrói toda possibilidade de narrativa monológica e 
preconiza assim o modernismo dialógico, a partir daí, os discursos heteronímicos se inter-relacionam. A 
polifonia ocorre como um diálogo entre cada poeta, o que nos inspira a conceber os quatro narradores 
do Evangelho canônico como personalidades que também dialogam entre si, polifonicamente, a partir 
de um ponto discursivo, que nesse caso pode ser uma parábola — a Parábola do Semeador, por meio 
da qual mostramos as diferenças e semelhanças que ocorrem nos respectivos discursos.
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Finalmente, destacamos a linguagem poética de Jesus, repleta de ambiguida-

des, paradoxos, dialogia e imagens metafóricas. Rastreamos ainda alguns caracteres 

paradoxais dos Evangelhos, a fim de elucidar o seu apontamento à literariedade; bem 

como discutimos a verossimilhança e a ambiguidade na leitura da identidade crística, 

que abrange a caracterização da Personagem, na perspectiva literária.

2.1 A hermenêutica na tradição e na modernidade

A Bíblia é a palavra de Deus para todas as épocas 
que se sucedem. Consequentemente, não se poderia 

dispensar uma teoria hermenêutica.
(Documentos da Igreja)

As questões que refletimos de início, acerca da tradição e da modernidade, 

são essas: o laicismo e o ceticismo da hermenêutica moderna estão acima dos pos-

tulados da exegese tradicional dos primeiros séculos? Até que ponto esses polos se 

aproximam ou se dissociam? Um intérprete deve investigar um texto completamente 

“zerado de suas crenças”, conforme a expressão de Marco Antonio Casanova (In GA-

DAMER, 2012, p. 6); ou  ele tem o direito de desafiar os dogmas do “projeto iluminista” 

e sua exigência de autonomia radical da razão? Este último problema se introduz em 

“Hermenêutica da Obra de Arte”, de Gadamer (2010).

A exegese tradicional e a hermenêutica moderna são repensadas por críticos 

como Gadamer (2010), filósofo moderno cujas discussões acerca da verdade e do 

método nos abrem caminhos para que possamos compreender as diversidades das 

teorias da interpretação na era contemporânea. 

Segundo Schmidt (2012), Gadamer tem um pensamento diferente de Hegel, 

em relação ao “movimento especulativo na história46” (p. 177), muito embora se ins-

pire nos conceitos do filósofo para interpretar “a história da hermenêutica moderna” 

(p. 141). Isto se dá porque Hegel não prioriza a intenção do autor, como faz “Schleir-

macher” (p. 142), mas prefere perscrutar a verdade do texto em vez de enfatizar a 

interpretação psicológica.

Antes de entrarmos na discussão sobre a postura da Igreja acerca das inter-

pretações bíblicas da Idade Contemporânea, é necessário elucidar o que significa 

46 “A filosofia hegeliana tem como princípios fundamentais os conceitos de liberdade e razão. Para 
Hegel, é possível que a liberdade e a razão se realizem. Mas essa possibilidade só é efetiva a partir da 
perspectiva do pensamento especulativo” (FRANÇA, 2012, p. 1).
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hermenêutica, essa palavra complexa e polissêmica. O termo foi cunhado por Conrad 

Dannhauer no livro Hermenêutica Sacra, de 1654. 

A hermenêutica, no sentido geral da interpretação, existe desde que os seres 

humanos começaram a falar, mas é na Antiguidade que as teorias foram desenvolvi-

das para cada disciplina específica. Aristóteles, por exemplo, diz-nos como interpretar 

a tragédia grega. Logo, a hermenêutica é uma técnica interpretativa, em sua definição 

clássica, e é voltada também à compreensão de textos bíblicos e jurídicos, graças aos 

padres da Igreja primitiva e ao advento do Direito Canônico.

Schmidt (2012, p. 141) afirma que “a hermenêutica moderna se desenvolveu 

na interpretação bíblica e nas interpretações filosóficas dos clássicos”. Segundo o au-

tor (2012, p. 240), os filósofos nunca alcançaram um acordo universal que não tenha 

sido questionado e “é improvável que eles concordem quanto a uma hermenêutica 

específica”. O filósofo afirma que na atualidade há várias teorias hermenêuticas que 

competem entre si e a única área onde há um consenso geral se refere às regras de 

interpretação gramatical. Entretanto, a palavra que tem merecido maior credibilidade 

no universo da hermenêutica moderna é a de Gadamer (2010), que foi aluno do filó-

sofo Martin Heiddeger47.

 Schmidt (2012) nos convida a filosofar sobre as diferenças que existem em  

cada metodologia interpretativa de um texto ou objeto, a partir da diversidade das teo-

rias disponíveis na era moderna. Sabemos, por exemplo, que há intérpretes religiosos 

e/ou laicos para livros variados como a Bíblia, a Torá, o Alcorão, o Tao Te Ching; do 

mesmo modo como há um olhar interpretativo sobre a Constituição Brasileira, por 

juristas; uma partitura de música, por um compositor; uma peça teatral, por um ator; 

um poema, conto, romance, novela ou filme, por um crítico literário etc. Interpretar, 

contudo, nem sempre é uma atividade exata como na matemática, pois pode envolver 

dualidades ou ambiguidades passíveis de descrições, de decomposições e de recom-

posições lógicas.

Quando olhamos criticamente para uma escultura clássica como a Pietà de 

Michelangelo, por exemplo, é certeza que a obra renascentista exprima e inspire por 

si própria a piedade religiosa do Cristianismo e de seu Divino Salvador morto; mas 

47 Heidegger tem seu mérito no universo da teologia fundamental, tem seu mérito no universo da teologia fundamental, mas só até certo ponto, pois o filó-
sofo destitui a categoria cristã do “ser”. Para Heidegger, o ser é hermenêutico e só se filia na imanência, 
ao passo que para a Igreja o “ser” é analógico, não unívoco, e sua ampla definição está associada às 
definições de Jesus, “totalmente Deus e totalmente homem” (BENTO XVI, 2005, p. 203). Para a Igreja, 
a definição do ser é ainda conjugada com o Antigo Testamento, em relação à origem do homem e ao 
significado de sua vida temporal, bem como com o Novo, no que diz respeito e à sua continuidade 
atemporal, evidente no Evangelho de São Lucas (23, 43).



62

nada impede, em uma segunda possibilidade, que um poeta impressionista48 tenha 

um primeiro olhar sobre a escultura e veja este Deus vivo, apenas dormindo; as-

sim como em uma terceira instância um psicanalista moderno pode encontrar nesta 

mesma imagem um sentido profano, sensual, com o objetivo de adaptar as teorias 

edipianas ao objeto sacro. Com base em Schmidt (2012, p. 241), podemos afirmar 

que esse último caso é discutível na concepção de Gadamer, uma vez que ele critica 

a negligência filosófica de Habermas e Ricoeur, pois ambos não teriam se atentado 

para o fato de que a psicanálise49 não pode ser imposta “como um modelo para a 

compreensão” interpretativa.

Gadamer (2010) não é a favor da aplicação ou do encaixe de teorias na lei-

tura de um objeto, tanto é que a sua metodologia em Hermenêutica da Obra de Arte 

se abre à própria estética, como uma proposta de diálogo entre o leitor e obra, a qual 

lhe fala convidando-o a trazer suas expectativas para o ato interpretativo — liberdade 

essa que não ocorre em todas as teorias da Literatura, visto que a arbitrariedade tem 

o seu limite, a fim de evitar que a análise se restrinja à superficialidade do impressio-

nismo, isto é, ao não aprofundamento da crítica.

Bagolin (2012) faz um estudo sobre a obra de Gadamer e afirma que a her-

menêutica aplicada à obra de arte dispensa a compreensão histórica e arqueológica, 

uma vez que a historicidade é remetida ao plano da duração. Ele afirma ainda que:

as expectativas sobre o algo a ser dito pela obra acabam por inven-
tar os sentidos que vêm à tona incessantemente no ato interpretativo, 
deslocando-nos do habitual em direção ao universal, não o do saber 
teórico que o propõe nalgum inteligível superior, mas o da arte como 
fenômeno aberto à indagação. (BAGOLIN, 2012, p. 1)

A metodologia de Gadamer (2010) pode ser entendida, ao primeiro olhar, 

como um confronto direto à hermenêutica católica, mas não chega a ser uma incom-

patibilidade se analisarmos a proposta do ponto de vista da arte, pois um hermeneuta 

tem a liberdade de olhar para o objeto literário pelo viés de sua expectativa pessoal, e 

embora ela não deva ser uma teoria dogmática, nada impede que o crítico transcenda 

preceitos religiosos em sua análise, sem necessariamente afrontá-los. E ainda que a 

48 Baseia-se em sensações próprias, sem suporte estético ou científico.
49 A Literatura tampouco concebe modelos de interpretação, salvo as próprias técnicas literárias acei- A Literatura tampouco concebe modelos de interpretação, salvo as próprias técnicas literárias acei-
tas como parâmetros para a literariedade. Quanto aos escritores, alguns endossam metodologias psi-
canalíticas, sociológicas ou historicistas, diferentemente do Formalismo que não as concebe. Dificil-
mente um artista irá impedir que sua obra seja interpretada segundo metodologias diferenciadas ou 
até mesmo adversas à sua proposta, ao contrário, quanto mais leituras forem feitas, mais público terá 
a obra. Cortázar (In BERMEJO, 2002, p. 30), por exemplo, afirma que muitas vezes os pesquisadores 
vêem coisas que ele nem viu, como a “recorrência de certos temas, a presença de certas constantes”. 



63

interpretação artística não dependa de uma crença mística, o crítico pode indagar e 

interagir com a obra de arte segundo suas convicções pessoais e artísticas.

 Um dos pontos cruciais da hermenêutica filosófica de Gadamer (1997) é a 

dicotomia Verdade e Método, tema de uma de suas principais obras. A crítica do filó-

sofo não equivale a dizer, necessariamente, que ele queira sobrepor a tradição aos 

métodos modernos; por outro lado, Schmidt (2012) afirma que “a primeira tarefa de 

Gadamer é reabilitar a autoridade da tradição” (p. 148). E embora as tradições não 

sejam absolutas, podem ser vistas como pontes para o conhecimento, pois é evidente 

que “podemos aprender alguma coisa interpretando textos tradicionais” (p. 165).

Segundo Schmidt (2012, p. 146), o critério de Gadamer para legitimar a auto-

ridade é repensá-la sob um ângulo diferente do Iluminismo, que “valorizava o uso de 

nossa própria razão contra a aceitação de uma autoridade, a autoridade era conside-

rada um preconceito negativo”. Ele também contesta a reação do Romantismo e sua 

valorização do passado contra o presente, visto que nenhum deles têm uma “compre-

ensão correta das coisas em si”, conforme a proposta da sua hermenêutica filosófica.

Schmidt (2012, p. 247) afirma que Gadamer emprega o termo “preconcei-

to” como um papel central na hermenêutica filosófica, contudo, de um modo neutro, 

visto que ele propõe que todas as estruturas prévias da compreensão herdadas de 

nosso passado envolvem conceitos previamente concebidos (p. 147). Logo, reabilitar 

a autoridade da tradição equivale a demonstrar que podemos encontrar nela concei-

tos legítimos, no sentido de uma pré-concepção ou de idéias prévias. Na perspec-

tiva teológica, cristã ou dogmática, e até mesmo do ponto de vista do Iluminismo, 

reconhece-se uma autoridade, seja para afirmá-la ou para negá-la. Gadamer, porém, 

afirma Schmidt (2012), não está interessado nesse tipo de razão, inclusive sustenta 

que “o reconhecimento de uma autoridade é um ato de razão” (148). Ele rejeita ainda 

a antítese dicotômica do Iluminismo: “razão e tradição” (p. 149), e o motivo é que a 

tradição é “essencialmente preservação [...] A preservação é um ato de razão, ainda 

que inconspícuo”. Complementa Schmidt:

O fato de alguma coisa ter sobrevivido numa tradição implica que ela 
provavelmente foi considerada digna por aqueles que a acolheram. 
[...] A razão de estudarmos o passado é que pensamos que pode-
mos aprender alguma coisa com ele. Gadamer discute o exemplo dos 
clássicos para demonstrar a autoridade da tradição. [...] para ele, o 
“clássico” pretende indicar um modo de ser histórico: “o processo de 
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preservação que, através de seu teste constante, permite que algo ver-
dadeiro venha a ser”. (SCHMIDT, 2012, p. 149)

Segundo Schmidt (2012, p. 149), Gadamer não afirma que o futuro fará este 

mesmo juízo, pois um texto pode perder a credibilidade ou o estatuto de clássico50.

Logo, a tarefa da hermenêutica em relação aos conceitos previamente recebidos e/ou 

herdados da tradição é diferenciar os legítimos dos ilegítimos. Um exemplo de desle-

gitimação que podemos citar é o “pré-conceito” de Bauer, discutido anteriormente, o 

qual nem precisou de um juízo futuro tão remoto para ser desmistificado, pois na sua 

própria época já foi considerado ilegítimo, ao passo que os pressupostos transmitidos 

pela tradição católica sobre a figura histórica de Jesus ainda permanecem intocáveis 

e ninguém conseguiu derrubar seus argumentos históricos — tão rechaçados pelo 

secularismo na época da escola hegeliana. 

Gadamer afirma, pondera Schmidt (2012), que devemos pensar a “compreen-

são” não como um ato subjetivo, mas como “a participação num evento de tradição, 

um processo de transmissão em que o passado e o presente são mediados constan-

temente” (p. 149). Ou seja, “a tradição, enquanto linguagem herdada, oferece a ante-

cipação do significado, enquanto o intérprete, através de seu juízo crítico, continua a 

formar a tradição” (p. 150). Mas é importante que o intérprete pressuponha que o texto 

tem uma unidade imanente de significado — o que equivale a dizer que ele é coerente 

quando diz que aquilo é verdade. 

Schmidt (2012) estimula-nos a indagar: “A hermenêutica é uma habilidade, 

uma arte, uma metodologia ou uma ciência?” (p. 15). A resposta vai depender do 

caso, isto é, do objeto de análise conjugado com o objetivo do intérprete. Ele afirma 

que Gadamer é contra a interpretação de cunho social ou psicológico, focado na indi-

vidualidade do autor, como já introduzimos, pois isso “implica que o assunto é ignora-

do na compreensão de um texto” (p. 142). 

Schmidt (2012, p. 16) questiona: “Qual é o objetivo da hermenêutica?”. Muitos 

afirmarão que a intenção do autor é o critério para a compreensão correta. Esta tese, 

porém, foi repensada não apenas na filosofia de Gadamer como também pelas cor-

rentes modernas da Literatura. A antiga idéia corrente, segundo Compagnon,

identificava o sentido da obra à intenção do autor; circulava habitual-
mente no tempo da filologia, do positivismo, do historicismo. A idéia 

49 Segundo Pound (2005, p. 21-22), “um clássico é clássico não porque esteja conforme a certas re-
gras estruturais ou se ajuste a certas definições (das quais o autor clássico provavelmente jamais teve 
conhecimento). Ele é clássico devido a uma certa ‘juventude eterna’ e irreprimível”.
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corrente moderna (e ademais muito nova) denuncia a pertinência da 
intenção do autor para determinar ou descrever a obra; o formalismo 
russo, os New Critics americanos, o estruturalismo francês divulgaram-
na. [...] Assim, a importância atribuída às qualidades especiais do texto 
literário (a literariedade) é inversamente proporcional à ação atribuída 
a intenção do autor. (COMPAGNON, 2006, p. 47-48)

Compagnon (2006, p. 48) afirma, portanto, que na leitura da obra literária, os 

formalistas e os críticos americanos eliminaram o autor empírico como o objetivo de 

“assegurar a independência dos estudos literários em relação à história e à psicolo-

gia”, o que significa dizer que do ponto de vista da arte o objeto vale por si mesmo e 

não depende de quem o escreveu. Podemos questionar então se essa teoria é abso-

luta no âmbito da crítica literária, e a resposta é não. 

Antonio Candido (2000, p. 33-34), por exemplo, não reivindica aspectos psi-

cológicos na interpretação do objeto, mas também não dispensa completamente os 

caracteres sociais ou históricos no contexto da interpretação literária, os quais podem 

ou não estar relacionados à vida do autor, na medida em que a obra “vincula o autor 

ao público”, e o interesse deste é inicialmente por ela, estendendo-se depois à perso-

nalidade que a produziu. A obra de arte é para Candido uma expressão da sociedade, 

pois a Literatura, além de se configurar como um produto estético, é também um pro-

duto social. Segundo o crítico, o autor é “intermediário entre a obra, que criou, e o pú-

blico, a que se dirige; é o agente que desencadeia o processo, definindo uma terceira 

série interativa: obra-autor-público”, como o ato completo da linguagem.

Outro motivo para o não absolutismo é que a interpretação artística implica 

exceções que remetem ao contexto e ao autor da obra de arte, quando se trata de 

uma vida conjugada à obra. Logo, o critério hermenêutico em crítica literária é relativo, 

no que diz respeito à intencionalidade da obra.

Fernando Pessoa51, por exemplo, é um poeta cuja vida não se dissocia da 

obra, e embora não possamos compará-lo com Jesus Cristo, visto que ambas perso-

nalidades são completamente diferenciadas e o vinho do último inspira uma sobrie-

dade tal que não é encontrada na embriaguez boêmia do primeiro; por outro lado, 

suas atividades poéticas, como contadores de histórias, oferecem-nos um ponto de 

confluência que é o ideal ascético e a renúncia aos padrões sociais do mundo profa-

no. Logo, do ponto de vista da arte, a lógica hermenêutica da morte do autor52 não se 

51 Fernando Pessoa, poeta moderno, é criador de uma estética heteronímica cujo mestre de todos os 
seus personagens é Alberto Caeiro, o qual funda uma ruptura no interior da cadeia heteronímica, visto 
que sua Verdade é Absoluta e está acima de todos os outros heterônimos; Verdade essa que foi adqui-
rida com o Menino Jesus inocente, que “tudo” lhe ensinou (ARAUJO, 2012).
52 A unidade de texto não se produz mais na sua origem. Segundo Compagnon (2006, p. 51), a queda 
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configura em uma análise da obra do artista português, do mesmo modo como não 

pode ser aplicada a Jesus enquanto Autor de um discurso, Personagem, Narrador e 

Poeta — assunto desenvolvido no próximo capítulo, no qual identificaremos os carac-

teres estéticos da linguagem de Jesus, junto das instâncias poéticas do Evangelho.

Se há uma margem para o relativismo nos métodos literários, como é de fato a 

tendência moderna, com sua multiplicidade de metodologias, faz-se necessário ques-

tionar se o método hermenêutico de Gadamer supera o científico ou até que ponto 

ambos se complementam. 

Schmidt (2012, p. 22) observa que, para Gadamer, “a compreensão herme-

nêutica pode revelar e garantir verdades que o método científico não consegue”. Ou 

seja, as ciências naturais coletam dados de experiência e constatam verdades, mas a 

indagação hermenêutica pode ir além, no sentido de mostrar matizes que não pode-

riam ser vistas senão pelo olhar crítico que transcende a neutralidade e o distancia-

mento dos critérios de objetividade. 

Citamos um exemplo científico para ilustrar o conceito: o fenômeno da gra-

vidade não é uma interpretação da natureza e sim uma lei, de modo que não requer 

uma leitura contestadora, ao contrário da interpretação hermenêutica, que pode fazer 

perguntas embaraçosas e complicadas no âmbito da obra de arte, com o objetivo de 

culminar em uma experiência estética, passível de descrição crítica.

Habermas, Ricoeur e Derrida contestam Gadamer, observa Schmidt (2012, 

p. 22-23); o primeiro afirma que ele “subestima o poder do pensamento racional”; o 

segundo crê que “Gadamer está apenas parcialmente correto”, pois inclina-se ao re-

lativismo; e o último considera que ele “ainda está preso na linguagem e na teoria da 

metafísica”, já que afirma que a intepretação correta de um texto é experimentada no 

evento hermenêutico da verdade. Derrida, filósofo pós-estruturalista e pós-modernista, 

defende que a linguagem se refere apenas à linguagem e não a algo transcendental.

A despeito de tais incompatibilidades, o significado filosófico da hermenêuti-

ca é voltado hoje, sobretudo, para preocupações em torno de palavras-chave como 

verdade e método, a partir das pesquisas de Gadamer (2010). Na concepção do her-

meneuta, todo caso de compreensão de qualquer coisa envolve necessariamente 

interpretação. Ele afirma que a obra de arte não é um como os “documentos históricos 

que fixam algo” (p. 5). Continua:

A obra de arte diz algo a alguém, e isso não apenas como um docu-
mento histórico diz algo ao historiador — ela diz algo a cada um como 

do autor “assinala a passagem do estruturalismo sistemático ao pós-estruturalismo desconstrutor”.
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se isso fosse dito expressamente a ele, enquanto algo atual e simul-
tâneo. Desse modo, vem à tona a tarefa de compreender o sentido 
daquilo que ela diz e de torná-lo compreensível — para si e para os 
outros. (GADAMER, 2010, p. 6)

Na concepção de Gadamer (2010, p. 6), é importante reconhecer que a “her-

menêutica inclui estética”, vence a distância entre os espíritos e não se restringe ape-

nas à reconstrução histórica do mundo, mas visa também à apreensão do que é dito.   

Para o hermeneuta, o que é dito em um texto é sempre mais do que o seu sentido 

indicável é captado. Isto é, “a experiência da arte jamais compreende apenas um sen-

tido cognoscível, tal como acontece na questão da hermenêutica histórica e em sua 

lida com os textos” (p. 7). Segundo o autor:

A obra de arte que diz algo confronta-nos com nós mesmos. Isso quer 
dizer: ela anuncia algo que, de acordo com o modo como esse algo é 
dito, se mostra como uma descoberta, isto é, como o descobrimento de 
algo encoberto. Nisso repousa aquele encantamento. Nada que conhe-
cemos é tão verdadeiro, tão essente. Tudo o que conhecemos é aqui 
excedido. Portanto, compreender o que a obra de arte diz a alguém é 
certamente um encontro consigo mesmo. (GADAMER, 2010, p.7)

Enunciamos aqui alguns dos parâmetros hermenêuticos para se compreen-

der uma obra de arte, os quais norteiam a nossa análise, junto de outros autores mo-

dernos. E o que mais nos interessa em Gadamer (2010, p. 7) é esse anúncio do dizer 

algo a alguém, pois esse é também um dos temas da Parábola do Semeador, que 

anuncia a Boa Nova através da semeadura — um palavrar que é extremamente poéti-

co, não apenas por trazer signos encobertos, mas pelo fato de eles serem ambíguos, 

isto é, permitirem mais de um sentido possível no ato interpretativo.

A enunciação53 da Parábola do Semeador propõe o entrelaçamento de luz e 

trevas, de vida e morte presentes no ato de semear, bem como a simultaneidade de 

passado e o presente, além de outros fatores paradoxais. Vale ressaltar que na expe-

riência da arte de Gadamer, Bagolin (2012) nota que “há uma simultaneidade do pas-

sado e do presente”. Esses elementos encontrados na Parábola do Semeador são 

constatados em nossa análise a partir do recurso da dialogia54 ou da intertextualidade, 

isto é, do diálogo com outros textos do Evangelho pertinentes ao tema explorado, os 

quais nos ajudam a trazer à luz o fenômeno da ambiguidade.

53 Processo que supõe a interação entre o locutor (sujeito falante) e alocutário (ouvinte). Segundo 
Fiorin (2007, p. 80) “Ato por meio do qual o falante produz enunciados”, estes últimos, referem-se à 
“combinatória de elementos linguísticos, provida de sentido”.
54 O dialogismo foi proposto por Bakhtin e concentra-se no dicurso (fala), posteriormente, Kristeva 
propôs o termo “intertextualidade”, como substituto do “dialogismo” (PROENÇA, 1992, p. 70).
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2.2 Os métodos modernos e a obscuridade que flui para a ambiguidade

Decodificar supõe interpretação, enquanto 
decifrar supõe uma hermenêutica55.

(Lucrécia Ferrara)

A Poética56, Segundo Militz (2006, p. 7), começou a ser divulgada na Europa 

no início do “século XVI, quando humanistas italianos do Renascimento traduziram, 

comentaram e interpretaram o texto, praticamente estabelecendo a doutrina aristo-

télica”. Segundo Brait (2004, p. 37), após a segunda metade do século XVIII, a con-

cepção de personagem herdada de Aristóteles e Horácio entra em declínio e passa 

a ser “substituída por uma visão psicologizante que entende a personagem como a 

representação do universo psicológico de seu criador”. Essa mudança de perspectiva 

se dá entre o final do século XVIII e praticamente todo o século XIX. Nesse ínterim, o 

sistema de valores da estética clássica começa a decair e o romance se desenvolve a 

gosto do público burguês, de cunho artístico particular. Comenta a autora:

No século XVIII, o romance entrega-se à análise das paixões e dos 
sentimentos humanos, à sátira social e política e também às narrati-
vas de intenções filosóficas. Com o advento do romantismo, chega a 
vez do romance psicológico, da confissão e da “análise de almas”, do 
romance histórico, romance de crítica e análise da realidade social. 
(BRAIT, 2004, p. 37-38)

Na segunda metade do século XIX, o romantismo encontra seu apogeu, e na 

esteira de todas essas forças transformadoras, realistas e naturalistas se interessam 

pelos estudos científicos dos temperamentos e dos meios sociais. 

Nas primeiras décadas do século XX, ocorre a “sistematização da crítica li-

terária, em suas diversas tendências, e com a reabertura do diálogo acerca das es-

pecificificidades da narrativa e de seus componentes” (BRAIT, 2004, p. 38). A partir 

deste novo contexto, afirma Schnaiderman et al. (1978, p. 9), “a filosofia, a sociologia, 

a psicologia etc., não poderiam servir de ponto de partida para a abordagem da obra 

literária”. Ou seja, ainda que ela contenha esta ou aquela filosofia e manifeste algum 

pendor político, o que interessa é o processo, “a organização da obra como produto 

55 Segundo Ferrara (2007, p. 27), “decodificar supõe situar referencialmente o objeto da leitura, iden-
tificar seu tempo e espaço; decifrar supõe encontrar um sentido [...]. A própria tradição de estudos de 
textos, caracteristicamente verbais, como a Bíblia ou antigos textos medievais, deixa claro o sentido da 
leitura como hermenêutica: decifração de um sentido oculto e/ou metafórico”. Segundo a PCB (2008, 
P. 15), Deus não revela um código, “mas a Si mesmo no Seu mistério e o mistério de sua vontade”.
56 A arte poética trata da “poesia em si mesma” (MILITZ, 2006, p. 10), sem fatores extrínsecos.
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estético, jamais um fator externo”. O crítico recorre a Jakobson para afirmar que: “A 

poesia é linguagem em sua função estética. Deste modo, o objeto do estudo literário 

não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo que torna determinada obra uma 

obra literária”. O processo é, portanto, o termo que caracteriza os métodos formais da 

crítica e está ligado à autonomia da arte pela arte.

Ferrara (1978, p. 24) afirma que, para os formalistas russos e os estrutura-

listas contemporâneos — escolas modernistas —, a obra de arte literária é algo que 

existe por si mesma, com todos os seus elementos distribuídos harmonicamente, for-

mando parte integral de um único conjunto. Continua ela:

devemos convir que essa estrutura é uma realidade-síntese que trans-
forma os elementos que a compõem e, portanto, diferente da simples 
soma das partes que, adicionadas, ainda permaneceriam estanques. 
A obra assume o aspecto de um complexo de partes equilibradas e 
nenhuma das quais é mais importante do que as restantes. É diante 
desse complexo que se situa o leitor quando entra em contato com 
a narrativa, é esse sistema que precisa ser descrito a fim de que se 
possa apreender o princípio que o estrutura. (FERRARA, 1978, p. 24)

Os métodos formais, como observamos, surgem exatamente no contexto do 

Modernismo57, a arte experimental do início do século XX, cujo papel, segundo Cader-

matori‚ (2004, p. 60), não é reproduzir a realidade ou copiar o real, mas interpretá-lo. 

“O Modernismo não é um estilo, no rigor do termo, mas um complexo de estilos de 

época que apresentam alguns pontos coincidentes”. É valido considerar, porém, se-

gundo a autora, suas bases teóricas e filosóficas como:

— teoria da relatividade de Einstein
— teoria psicanalítica de Freud
— filosofia de Nietzsche
— teoria econômica de Marx

A teoria da relatividade de Einstein nos interessa no que diz respeito aos as-

pectos sincrônicos da Literatura, referentes ao seu diálogo com a teoria do cronoto-

po58, bem como a sua tendência sobre as demais linhas de pensamento moderno, as-

sunto em que nos aprofundaremos mais adiante, acerca dos limites de diálogo entre 

o racionalismo científico e a religião.

A psicanálise, segundo Fiorin (2005, p. 64), “diz que a escritura contém pro-

57 Uma de suas principais características é cultivar o “experimentalismo” (TRINGALE, 2002, p. 245).
58 “O conceito bakhtiniano de cronotopo, ou relação entre as categorias de espaço e tempo, é amplo 
e está intimamente ligado ao olhar do outro, pela relação dialógica ou polifônica. Entretanto, a própria 
física ou a filosofia podem ampliá-lo” (ARAUJO, 2012, p. 52).
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jeções inconscientes do autor real; logo, o autor implícito59 seria a imagem construída 

pelo texto, que revelaria, de maneira involuntária, a personalidade inconsciente do 

autor”. Entretanto, a análise psicológica não se sustenta do ponto de vista da teoria 

literária, conforme discorreu Schnaiderman, e não interessa à nossa análise — exceto 

por sua influência no desconstrucionismo de Derrida, crítico que se inspirou em Freud 

— o pai da psicanálise, para o qual a religião é uma ilusão infantil. Segundo Bauman 

(1999, p. 200), “ele lê Freud como Freud leu a si mesmo e a outros — com um olho 

voltado para o contingente, o acaso, e evento fortuito e o lapso”. 

O contingente é o território das incertezas, desse modo, do ponto de vista da 

Igreja, a psicanálise desconstruiu as verdades do mundo seguro, dotado de uma base 

sólida, inclusive a Verdade do Cristianismo. Segundo o cardeal Fulton Sheen (1955, 

p.196), “nada afastou mais a geração moderna do bom caminho do que a populari-

zação da psicologia de Freud, em que o homem é interpretado em termos sexuais”. 

Bauman (1999, p. 186) afirma que a psicanálise desconstruiu o mundo está-

vel: “ao fazer perguntas, ela sabotava a estrutura”. Para ela: “as coisas não são o que 

nos disseram que são ou o que fomos forçados a acreditar que devam ser”. 

Derrida não acredita em lógicas de perfeição nem mesmo em determinações 

transparentes ou em clareza de diretrizes religiosas, princípios ou valores, conforme 

observam muitos de seus críticos. E assim como os sofistas e Protágoras, o pai do 

relativismo teológico, o filósofo desconstrucionista não está interessado na verdade 

do mesmo modo como estão Platão, Aristóteles, bem como a teologia cristã — com 

o seu Sermão da Montanha (Mt 5, 48). O motivo é que Derrida prefere questionar o 

logocentrismo e a razão, com efeito, a verdade é posta em crise.

Bauman (1999, p. 200-201) afirma que Derrida questiona a tendência ociden-

tal, restaura o indeterminismo e “expõe a impostura das longas tentativas de eliminá-lo 

de sua posição ou desvirtuar a sua presença”, desse modo, “todo esforço para deter-

minar resulta mais em indeterminação”, e toda tentativa de codificar é inútil. Logo, na 

concepção de Derrida, a verdade do discurso é relativa e não oferece nenhuma possi-

bilidade de fixação, em termos de estabilidade ou chegada a um sentido. A religião e a 

crítica formalista ou estruturalista, ao contrário, tendem a conceber os fenômenos que 

se lhe apresentam como uma tentativa de ordenação e busca de sentido. Com efeito, 

a religião e o formalismo russo não prescindem do logos, isto é, da razão.

59 De acordo com a teoria de Booth (1980), o autor implícito não é o autor real, mas uma espécie de 
alter ego do mesmo. “O autor implícito é produto (da leitura) do texto. Ele provém da leitura da obra 
toda e não das intervenções explícitas do narrador, pois está fundado numa rede de índices pontuais e 
localizados que se espalham pelo discurso inteiro” (FIORIN, 2005, p. 63).
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Segundo Ogliari (2012, p. 30), “o pensamento desconstrutivista ou pós-estru-

turalista de Derrida é, antes de qualquer coisa, um antissistema, uma antiestrutura, 

uma crítica aos sistemas impregnados pelo pensamento da ciência moderna”. 

Derrida discorre sobre o centro e a origem fixa e ele próprio reconhece que:

Este centro tinha por função não somente orientar e equilibar, orga-
nizar a estrutura inorganizada — não se pode, com efeito, pensar em 
uma estrutura inorganizada —, mas sobretudo fazer que o princípio de 
organização da estrutura limitasse o que nós poderíamos denominar o 
jogo da estrutura. Sem dúvida que o centro de uma estrutura, dado que 
orienta e organiza a coerência do sistema, permite o jogo dos elemen-
tos no interior da forma total. E ainda hoje uma estrutura privada de 
todo o centro representa o impensável. (DERRIDA et al, 1965, p. 102)

Esta constatação de Derrida et al (1965, p. 102), refere-se ao “pensamento 

clássico da estrutura”, ele afirma ainda que “o conceito de estrutura centrada é, com 

efeito, o conceito de um jogo fundado, constituído de uma imobilidade fundadora e 

de uma certeza tranquilizadora”. O crítico não concebe a postura clássica do pensa-

mento ocidental, questiona classificações estruturalistas ou qualquer tipo de verdade 

pré-estabelecida, pois mais lhe interessa a indagação contínua, sem chegada a um 

porto seguro que aponte a algum tipo de ordenação — ao contrário do que propõe o 

formalismo literário, que dá abertura à ordem e à classificação.

Apesar das diferenças, o pós-estruturalismo pode ou não estar interligado e 

apresentar pontos de intersecção com escolas modernas. Contudo, a flutuação de 

Derrida é colocada em cheque por críticos da atualidade. E se Barthes é considerado 

pós-estruturalista por alguns, essa classificação é feita de “modo superficial”, na con-

cepção de Perrone-Moisés (2000, p. 348), desse modo, ela questiona as denomina-

ções como um efeito da própria falta de precisão da era contemporânea, bem como o 

conceito de desconstrução de Derrida, na medida em que pode se resvalar, por exem-

plo, “numa demolição grosseira e generalizada dos saberes anteriores, a serviço de 

posições politicamente corretas e de apoio às chamadas minorias”. A consequência 

desta popularização ideológica, segundo ela, é que as obras literárias foram afogadas 

na enxurrada de estudos culturais pouco consistentes60. A crítica considera que essa 

foi uma perda para os estudos literários, que foram banidos de sua densidade poética. 

Espirituosa, Perrone-Moisés (2000) satiriza algumas correntes modernas, por 

meio de uma paródia à obra O Ateneu, dentre elas, a crítica desconstrucionista — jus-

60 Para Pignatari (2004, p.48), hoje, importa pouco “saber muito, pois este saber muito é pouco mais 
do que nada em face da explosão da informação. O que importa é saber relacionar as coisas”.
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tamente, por seu caráter verborrágico e empolado. O desconstrucionismo caracteriza-

se pela “ausência de centro ou origem”, bem como de um “sujeito essencial”. Conclui:

Assim sendo, nunca chegaremos à análise da segunda frase do roman-
ce e nosso estudo do mesmo permanecerá indefinidamente diferido. 
Felizmente, essa diferência pode ocupar as duzentas páginas neces-
sárias para compor a nossa tese. (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 357)

Isto é, graças à impossibilidade de dedução ou de qualquer conclusão preci-

sa, resta aos filósofos desconstrucionistas uma tese inteiramente sistematizada sobre 

o nada que têm a dizer — pois não se pode concluir verdade alguma — muito embora 

seja possível fundar um discurso peremptório e erudito sobre o assunto.

A nossa análise da Parábola do Semeador, ao contrário, não supõe ausência 

de razão, sentido, centro e origem, até porque, é cristocêntrica, e Jesus é analisado, 

na perspectiva da crítica literária, como o Centro de Seu proprio Sistema que é Ele 

mesmo, na medida em que Sua personalidade está diretamente associada ao relato 

que Ele próprio faz do Semeador. Eis a razão de rastrearmos suas peculiaridades no 

Evangelho. Desse modo, no quesito do logocentrismo61 e da impossibilidade de se 

constatar a Verdade fixa, Derrida serve-nos de exemplo como um polo oposto às nos-

sas metodologias para a análise literária, que mais voltadas estão para a ordenação, 

à classificação, ao estruturalismo e ao formalismo.

Segundo Bloom (2003, p. 60-61), “o conceito de logos é: falar, considerar, 

pensar. Logos organiza e torna racional o contexto da fala”. O crítico recorre a  Sócra-

tes para elucidar a importância da palavra no pensamento ocidental:

Sócrates, louvando a dialética de Fedro, exaltou as “palavras fundadas 
no conhecimento, palavras que possam defender tanto a si mesmas 
como aquele que as planta, palavras que, em vez de se manterem 
estéreis, contêm uma semente que gera novas palavras em novos 
caracteres, pelas quais a semente tem garantida a sua imortalidade”. 
(BLOOM, 2003, p. 61)

Na esteira de todos os relativismos desestruturantes aqui apresentados para 

caracterizar algumas das tendências da contemporaneidade, é válido recordar que 

nas escolas modernas são típicas as retomadas de temas nietzscheanos que rejeitam 

61 Na teoria de Derrida, essa é a tendência do pensamento ocidental: colocar o logos (termo grego 
que significa palavra ou razão) como o centro de todo e qualquer texto ou discurso. É de Nietzsche 
que descende a tradição que culmina em Derrida, cujo desconstrutivismo questiona o logocentrismo. 
Segundo Lima Vaz (1998, p. 85), “Nietzsche dizia que enquanto não nos desfizermos da gramática não 
nos desfaremos de Deus. Para Nietzsche, a gramática é senão a razão grega — ou a razão socrática 
— que encontra sua expressão nas estruturas da língua grega”.
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toda e qualquer metafísica, abolem sentidos, estruturas, sistemas ou a própria verda-

de, em sua objetividade tradicional. 

Finalmente, quanto à perspectiva marxista da arte moderna, proposta anterio-

remente na classificação de Cadermatori (2004, p. 60), é necessário considerarmos 

até que ponto é possível olhar para o Narrador da Parábola do Semeador como um 

Personagem idealista, mais precisamente no sentido ideológico.

Quanto à arte contemporânea, Cadermatore (2004, p. 71) destaca a caracte-

rística da “complexidade — gerada pela ausência de unidade62 e pela ruptura com a 

tradição acadêmica — e a diversidade”, muito embora essa diversidade não propicie 

enquadramento, uma vez que a descontinuidade, característica da contemporanei-

dade, não permite rótulos. Apesar disto, destacam-se na arte contemporânea dois 

fatores de relevância, a indústria cultural e a sociedade de massa.

Pode-se dizer, segundo Ogliari (2012), que “o homem foi um dos grandes 

objetos de discurso da modernidade, e por isso o temos como o centro do romance 

moderno” (p. 49). Em termos de progresso, a modernidade é o local da segurança, 

“presenteou o homem com uma voz segura, sempre com um caminho a seguir” (p. 

53). O mundo pós-moderno, ao contrário, é o lugar da incerteza, pois elimina a idéia 

de futuro e prospecção, com efeito, “tudo pode ser relativizado, problematizado, des-

construído e ironizado” (p. 53).

Bauman (1999, p. 11) sustenta que o termo modernidade é uma questão dis-

cutível. “Não há acordo sobre datas nem consenso sobre o que deve ser datado”. O 

Sociólogo entende que esse termo está eivado de ambiguidade:

E uma vez que se inicie a sério o esforço de datação, o próprio objeto 
começa a desaparecer. A modernidade, como todas as outras quase 
totalidades que queremos retirar do fluxo contínuo do ser, torna-se es-
quiva: descobrimos que o conceito é carregado de ambiguidade [...]. 
De modo que é improvável que se resolva a discussão. (BAUMAN, 
1999, p. 11-12)

O que nos interessa na perspectiva pós-moderna é o fato de ela instigar a 

reflexão e instaurar dúvidas ao pensamento, pois ainda que Jesus — o Narrador da 
Parábola do Semeador — ofereça uma Verdade única e pré-estabelecida, que vem 

à luz pela alegoria, Ele também propõe enigmas ao auditório e instiga o pensamento 

62 Na perspectiva formalista, a ausência de unidade representa uma ruptura com determinada tendên-
cia. Para Chklovski, afirma Eikhenbaum et al. (1978, 34), “cada época literária não contém apenas uma, 
mas várias escolas literárias. Elas existem simultaneamente na literatura e uma entre elas domina e se 
acha canonizada”. 
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à dialogia, de modo que essa Verdade pode ser concebida por outros ângulos, sem 

deixar de ser, porém, a mesma e única Verdade. 

Pergunta Ogliari (2012, p. 57): “Por que se olha? Para que se olha?” Estas são 

questões também trazidas pelo Narrador Sacro da Parábola do Semeador. Afinal, 

nesta parábola, Jesus desperta a dúvida do interlocutor a respeito da relação sígnica 

que há entre ouvinte e parábola, a qual se define pelo olhar e pela escuta.

Na narrativa pós-moderna, afirma Ogliari (2012), relativiza-se a estrutura mo-

derna de conto, não se volta às origens do gênero, nega-se a relação com a palavra 

em si, fazendo com que existam contos que nada contam, afinal, “a partir de agora re-

almente conto é aquilo que o autor desejar chamar de conto” (p. 107). O crítico afirma 

que, muitas vezes, o intuito é levar o leitor a refletir, muito mais do que contar determi-

nada história. O não contar desestrutura a ideia de estrutura ou a teoria daquilo que 

deveria ser o conto, “desestabiliza sua possibilidade logocêntrica, mostrando que não 

é algo naturalmente fixo entre a palavra e a coisa, algo inabalável, perfeito ou modelar, 

que nunca pudesse ser ressignificado” (p. 108).

Ogliari (2012, p. 15) sustenta que a idéia de modernidade, que abre alas para 

as artes modernas, surgiu no século XVIII. A pós-modernidade63, que se caracteriza 

na segunda metade do século XX, por sua vez, deve ser entendida como o “trans-

bordar da modernidade” (p. 9), na medida em que implica discurso social, filosófico, 

político e igualmente estético, decorrente das articulações do saber contemporâneo, 

vinculado às tecnologias de comunicação globalizante e cultural da atualidade. Desse 

modo, a pós-modernidade64, que alude a um período histórico específico, difere do 

termo pós-modernismo, que se refere a uma forma de cultura contemporânea. 

As terminologias aqui apresentadas oferecem pontos de confluência e outros 

de dispersão entre o pensamento tradicional da Igreja e a literariedade. E para que 

possamos esclarecer na Parábola do Semeador a lógica da obscuridade, a qual é 

tida como recurso artístico nas tendências modernas, faz-se necessário recorrer ao 

conceito de hermetismo religioso, a partir de uma reflexão estético-literária.

Dante Tringali (2002, p. 239) afirma que o hermetismo religioso surge durante 

63 A discussão acerca da pós-modernidade ainda não é um consenso absoluto, uma vez que para 
alguns filósofos esse termo não é um conceito, mas se configura como um clichê, pois entendem que 
os pilares do Iluminismo ainda estão em pé e continuam sendo o principal sustentáculo da contempora-
neidade. Afirma Queiroz (2006, p. 2): “Segundo Habermas (1985), o projeto da Modernidade não está 
terminado, o que torna inverídico atribuir o ‘pós’ a uma realidade ainda em construção”. 
64 O período da pós-modernidade caracteriza-se, segund Plaza (2003, p. 206) “por uma imensa infl a- O período da pós-modernidade caracteriza-se, segund Plaza (2003, p. 206) “por uma imensa infla-
ção babélica de linguagens, códigos e hibridização dos meios tecnológicos que terminam por homoge-
neizar, pasteurizar e rasurar as diferenças: tempo de mistura”. Ele afirma ainda que “a contemporanei-
dade, assumindo o esgotamento das formas artísticas, declara a história como Museu de Tudo”.
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o Helenismo (323 a.C), em Alexandria, e é recorrente ao deus grego Hermes Trime-

gisto — ou Thoth, do Egito. Não se tratava de uma religião aberta, mas esotérica e que 

exigia ritos de iniciação. A partir de então, o hermético passou a significar, na lingua-

gem corrente, uma exposição obscura, fechada, que exige interpretação.

Se pensarmos na linguagem dos profetas bíblicos, ela também se caracteriza 

pela obscuridade e exige interpretação. No entanto, afirma Tringali (2002, p. 240), 

diferentemente da religião, “o hermetismo, em literatura, institucionaliza-se, efetiva-

mente, nos tempos modernos. Antes disso, há apenas manifestações esporádicas”.

Apesar de a obscuridade não ser um critério de valor absoluto à obra de arte, 

não se pode ignorar que essa é uma característica de destaque na arte moderna, e 

para se compreender o conceito, é necessário contrapô-lo ao abstracionismo.

Tringale (2002, p. 241) afirma que o abstrato não exige compreensão e inter-

pretação, pois basta ao receptor apreciar ou não a mensagem estética, uma vez que 

ele “não precisa desvendar nenhum problema” diante de uma obra de arte. E na medi-

da em que a arte é abstrata, supõe-se que o sentido seja indevassável, caso contrário, 

“seria uma alegoria mais ou menos hermética” — como ocorre nos textos bíblicos. O 

hermético, obscuro, diferentemente do abstrato, oferece dificuldade de compreensão 

e só se interpreta com muito esforço, pois normalmente oculta um enigma — termo 

que exploraremos mais à frente.

Podemos questionar em que medida a ambiguidade está associada à obs-

curidade. Segundo Tringali (2002, p. 241), “o homem possui duas linguagens, uma 

prática, utilitária e, pois clara, e uma linguagem da sabedoria que se revela através 

de ambiguidades e tateios”. Esta última é também a linguagem literária, além de sua 

característica religiosa.

No Modernismo, afirma Tringali (2002, p. 245-246), há uma violenta ruptura 

com o passado e a concepção de arte subjetiva, dando lugar à deformação e a desco-

nexão, abolindo normas e modelos. Em meio a essa transgressão, “a arte se faz difícil, 

flutuando entre o hermetismo e o abstracionismo”. No Pós-modernismo, a diacronia 

se converte em sincronia65 e todos os estilos se tornam possíveis. Insatisfeito com a 

falta de precisão do termo, o crítico se aventura a apresentar designações substitutas 

para melhor expressar a idéia de pós-moderno: obra de arte aberta, era semiótica da 

65 “Os estudos literários, como a Poética como sua parte focal, consistem, como a Linguística, de dois 
grupos de problemas: sincronia e diacronia.[...] A escolha de clássicos e sua reinterpretação à luz de 
uma nova tendência é um dos problemas essenciais dos estudos literários sincrônicos”. (JAKOBSON, 
2005, p. 121).
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arte e era da função poética66 da linguagem.

2.2.1 A obscuridade na interpretação da Parábola do Semeador

Qual é o verdadeiro mistério de Jesus?
(Gianfranco Ravasi)

Abordamos a temática da obscuridade nos textos sagrados, no capítulo an-

terior, a partir de uma concepção agostiniana, a qual sustenta que o obscuro não é 

sinônimo de falsidade, mas está intimamente ligado à Providência Divina, que instiga 

o ser humano ao esforço por uma interpretação correta e adequada. 

Na lógica da Literatura, esse esforço também pode ser concebido como pro-

posital, na medida em que o gênero literário, o texto, os narradores ou personagens 

apresentam signos67 ou relações de obscuridade passíveis de decodificação, essa, 

como já foi dito, só não é requerida se a obra de arte se oferecer completamente abs-

trata. Se o texto apresentar, porém, tendência estrutural, relação de causa e efeito, 

com início, meio e fim, pode-se inferir que a obscuridade identificada é passível de de-

codificação. Afirma Ferrara (1978, p. 25): “toda descrição supõe uma decodificação”. 

E não importa quando o texto tenha sido escrito, hoje ou dois mil anos atrás, ele sem-

pre pode ser inferido como cálculo, “versão criada, literária” (BOOTH, 1980, p. 92).

Um pouco mais adiante, aprofundar-nos-emos na lógica da linguagem meta-

fórica de Jesus, repleta de imagens poéticas, paradoxos e ambiguidades, sobretudo 

nas parábolas, cujo gênero é apresentado detalhadamente no terceiro capítulo. Entre-

tanto, é justamente na Parábola do Semeador (Mt 13, 10) que a relação de clareza 

e obscuridade se plenifica como um problema a ser resolvido. Nesta parábola, há 

uma manifestação de luz e trevas que pode ser lida do ponto de vista da literariedade. 

A sentença proposta no Evangelho — Eis porque lhes falo em parábolas: para que, 

vendo, não vejam e, ouvindo, não ouçam nem compreendam (Mt 13, 13) —, instaura 

uma dificuldade interpretativa, por intermédio dos verbos: ver e ouvir, os quais fundam 

a ambiguidade no relato, pois a Palavra de Jesus é oferecida, simultaneamente, como 

66 “Na função poética, a mensagem se volta sobre si mesma, para o seu aspecto sensível, para a sua 
configuração” (CAMPOS, 1977, p. 141).
67 “Os signos são denominados ícones, índices ou símbolos tendo em vista a relação que mantêm com 
o objeto que representam: um ícone é sempre o signo de uma qualidade do objeto, e sua representa-
ção é sempre possível e não necessária, porém única, intransitiva e intraduzível; um índice é realmente 
afetado pelo objeto que representa e tem, portanto, com ele uma relação direta; o símbolo liga-se ao 
objeto que representa com a força de uma convenção, de uma lei, uma associação de idéias” (FER-
RARA, 2007, p. 10).
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claridade e obscuridade. Afirma Jakobson, sobre a função poética68:

Repitamos com Empson: “As maquinações da ambiguidade estão nas 
raízes mesmas da poesia”. Não somente a própria mensagem, mas 
igualmente seu destinatário e seu remetente se tornam ambíguos. [...] 
Qualquer mensagem poética é, virtualmente, como que um discurso 
citado, com todos os problemas peculiares e intricados que o “discurso 
dentro do discurso” oferece ao linguista. (JAKOBSON, 2005, p. 150)

E a crítica literária que nos dá a chave de interpretação para essa passagem 

da parábola é a própria reflexão metalinguística69 de Jesus, que recorre à palavra do 

profeta Isaías e estabelece, assim, uma relação intertextual, cuja lógica religiosa é o 

cumprimento de sua profecia.

A Parábola do Semeador, no Evangelho de São Mateus (13, 1-23), por 

exemplo, está inserida em um contexto bíblico narrativo todo pertinente a ela própria, 

e que é dividido em quatro partes, na primeira (Mt 13, 1-3), encontra-se a introdução 

do evangelista; na segunda (13, 4-9), a narrativa integral da parábola é feita pelo 

próprio Cristo; na terceira (Mt 13, 10-17), Ele discute, metalinguisticamente, sobre a 

finalidade da parábola; na quarta (Mt 13, 18-23), desvenda a apresentação feita por 

alegorias70, isto é, a alegorização da história71 contada. Na tradução dos originais gre-

gos, de Murilo Dias (2011), esta divisão se torna mais clara. A base desta divisão que 

norteia a nossa análise é estruturalista. 

Segundo Barthes:

O fim de toda actividade estruturalista, quer reflexiva, quer poética, é 
reconstruir um “objecto” de maneira a manifestar nesta reconstituição 
as regras de funcionamento (as funções) desse objeto. [...] O homem 
estrutural toma o real, decompõe-no e depois recompõe-no. (BAR-
THES et al, 1965, p. 21)

As quatro partes aqui apresentadas podem ser decompostas, portanto, de 

modo estrutural, e como é a terceira que remete ao problema da obscuridade da Pa-
rábola do Semeador, iniciamos nossa análise a partir desta instância de reflexão. E 

68 “O que caracteriza a função poética é, assim, um uso inovador, imprevisto, inusitado das possibili-
dades do código da língua. [...] justamente pelo fato de que a língua desborda desse sentido restrito, 
técnico, da palavra código é que nela se instala a ambiguidade” (CAMPOS, 1977, p. 145).
69 Segundo Campos (1977, p. 140), “no exercício da função metalinguística, a mensagem se dirige 
para uma outra mensagem, tomada como linguagem-objeto”. Para Jakobson (2005, p. 127), “sempre 
que o remetente ou o destinatário têm necessidade de verificar se estão usando o mesmo código, 
desempenha-se uma função metalinguística”.
70 “A intepretação alegórica procura compreender a intenção oculta de um texto pelo deciframento de 
suas figuras” (COMPAGNON, 2006, p. 56).
71 Ou estória, já que a parábola pode ser ou não um fato verídico. 
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essa obscuridade não está só na metalinguagem do Cristo, mas também na imagem 

da Semente, conforme veremos adiante.

 Notamos que até a terceira fração do relato, a narrativa se encontra em uma 

esfera de total complexidade72 e é absolutamente hermética, enigmática, voltada para 

o nível significante73, aparentemente impossível de ser desvendado. 

Na quarta, porém, quando o Próprio Narrador Sacro resolve o enigma da pa-

rábola, entregando ao leitor a resposta sobre o mistério do relato, soluciona-se então 

o núcleo problemático do significante, em uma primeira camada de leitura. Entra-se 

então na esfera do significado, isto é, da referencialidade74, da resposta decodificada. 

É válido considerar que se esta parábola for lida isoladamente, sem o contexto didáti-

co da última instância narrativa e sem a sua dimensão histórica, as palavras tendem a 

permanecer na esfera do significante, isto é, da forma. E para que a forma seja assimi-

lada, desvelada, resta ao hermeneuta fazer suas inferências ao interagir com o texto.

No entanto, apesar de Jesus mesmo resolver o mistério da parábola, na últi-

ma parte, trazendo à luz o seu significado denotativo ao leitor — aparentemente des-

provido de grandes segredos — deve-se considerar que a Literatura, com seu pendor 

de literariedade, é feita de dois polos indissociáveis, conteúdo e forma, de modo que 

o nível significante ainda pode ser aprofundado, a partir de uma segunda perspectiva 

crítica, pois esta parábola contém mais informação do que aparenta. Convém consi-

derar também que a obra de arte literária comporta várias camadas de leitura.

Conforme o que foi teorizado, anteriormente, sobre a hermenêutica da obra 

de arte de Gadamer (2010), a verdade estética transcende as lentes objetivas da ci-

ência, pois a experiência artística comporta mais de um sentido cognoscível e o que é 

dito em um texto vai sempre além do que pode ser indicado referencialmente. 

Segundo Gadamer (2010, p. 26), Jesus Cristo é para os fiéis “promessa viva 

e encarnada”. Desse modo, é necessário levar em conta que a palavra vive entre os 

homens e possui uma existência própria confiável e constante em todas as formas 

de manifestação nas quais ela é totalmente aquilo que é. Com efeito, podemos inferir 

que, independentemente de como o Protestantismo tenha abordado a palavra — de 

modo divergente ou confluente ao Catolicismo —, do ponto de vista da tradição ca-

71 Não no sentido de falta de unidade, mas de ausência de referência. 
72 “Plano da expressão” (BARTHES, 2006, p. 69). Segundo Perrone-Moisés (2003, p. 153), aponta 
para a novidade da linguagem da obra em seu tempo e a permanência dessa novidade no presente.
73 Segundo Compagnon (2006, p. 121), “a linguagem poética é significante porque a literatura não é 
referencial e vice-versa”. Ele nota que Riffaterre é um tanto dogmático ao postular que “a referenciali-
dade efetiva não é nunca pertinente à significância poética”. Por outro lado, o texto poético sempre 
transcende a referencialidade, de um modo ou de outro, e neste quesito nenhum crítico discorda. Afinal, 
a Literatura é sempre conotativa, nunca denotativa, como são os textos científicos.
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tólica, ela sempre age para abençoar ou banir o mal. De acordo com o hermeneuta 

da obra de arte, a palavra pode ainda ter sua conotação “como oração — ou mesmo 

como ordem, lei e juízo pronunciado, ou ainda como o dizer dos poetas e o princípio 

dos filósofos”. Continua ele:

Em vistas desses modos de ser da palavra que, segundo o seu próprio 
sentido de validade, “faz coisas” e não quer apenas comunicar algo 
verdadeiro, precisamos formular a questão sobre o que pode significar 
o fato de eles serem verdadeiros e de sererm verdadeiros enquanto 
palavra. (GADAMER, 2010, p. 26)

Na perspectiva ideogramática75 de Pound (2005), poeta é quem tem palavra 

e faz o que diz. Por essa razão, a palavra não é simplesmente um dizer, mas também 

esse “fazer” de Gadamer (2010), que podemos identificar na Parábola do Semeador, 
por intermédio do dinamismo que existe entre as relações76 imagéticas. 

Na concepção de Pound (2005), é necessário ainda ao hermeneuta se valer 

de um olhar ousado para que a poética se revele no texto como novidade. E novo não 

é o que o poeta diz, pois nada é novo77 no mundo, senão o modo de se olhar para ele, 

recriando-o através do olhar. Afirma o poeta: 

O crítico que não tira suas próprias conclusões, a propósito das me-
dições que ele mesmo fez, não é digno de confiança. Ele não é um 
medidor mas um repetidor de conclusões de outros homens. (POUND, 
2005, p. 33)

É evidente que esse não é o papel do sacerdote, pois sua preocupação está 

voltada para a preservação dos ritos e da tradição, de modo que ele sempre há de re-

petir o Evangelho, incessantemente — ficando ao seu critério valer-se ou não de uma 

75 Campos et al (2006, p. 137) afirma que “o ideograma permite o máximo de economia e contenção, 
uma comunicação direta de formas verbais”. Pode ser entendido como “o princípio de estrutura pre-
sidindo à interação de blocos de idéias, que se criticam, reiteram e iluminam mutuamente”.
76 Segundo Campos et al (2006, p. 39), diz Fenollosa: “duas coisas reunidas não produzem uma tercei-
ra coisa, mas sugerem alguma relação fundamental entre elas”. Eis o enunciado básico do ideograma.
77 Nada é novo, na medida em que o ser humano não é capaz de criar matéria nenhuma, senão 
transformá-la ou manipulá-la, como postulou Lavoisier. Afinal, os átomos se rearranjam, denotam sub-
stâncias novas, mas continuam sendo os mesmos átomos. A matéria prima nunca mudará. Parte dela 
poderá até se dispersar no ar, mas o produto final são sempre os mesmos átomos, ainda que as 
subs-tâncias produzidas sejam outras. Ninguém cria matéria do nada, mas o cristão, ao contrário do 
cientista, sustenta que Deus é capaz de criar matéria a partir do nada. E por mais que um poeta afirme 
que criou matéria em seu poema concreto, por exemplo, para o cientista esta afirmação será sempre 
delirante; do mesmo modo como a ciência nega que o Verbo possa se encarnar, pois em sua ótica essa 
hipótese não passa de aporia, uma vez que, do ponto de vista lógico, o Verbo remete à linguagem; e 
o Logos, em seu contexto grego, ao discurso. Do ponto de vista do pensamento tradicional da Igreja e 
da arte, porém, a verdade assume uma potência transcendente que não cabe nas lentes dos cientistas. 
Assim, Deus cria; quanto ao poeta, este cria recriando, rearranjando.
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homilia mais criativa, a exemplo de Padre Vieira78 (2008), literato que faz jus à poesia 

e à arte da palavra em seus escritos sobre as Sagradas Escrituras.

O hermeneuta da arte, porém, está condicionado a ver sempre um algo a mais 

na dimensão sígnica do texto, pois ele transcende a leitura tradicional, por intermédio 

da valorização de outros aspectos da linguagem. Desse modo, a Parábola do Seme-
ador se apresenta como uma possibilidade artística de desvelamento. E o repositório 

de palavras do Narrador Sacro não abarca simplesmente alegorias portadoras de 

significado, mas também coisas concretas79, como sementes lançadas à terra, signos 

que expressam materialidade, bem como ação por intermédio da relação de figuras 

abreviadas que apontam para a ambiguidade. Com efeito, o fazer da Semente é muito 

mais que dizer, é um mostrar que traz em si a revelação em seu estado de potência. 

Essa simbiose estático-dinâmica, porém, só se desvela por intermédio do trabalho da 

interpretação do Evangelho sinótico, em diálogo com as instâncias poéticas pertinen-

tes ao texto, isto é, à parábola.

São João (1, 14) afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto 

de Deus e o Verbo era Deus (Jo 1, 1)” [...] “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” 

(Jo 1, 14). Esses postulados transcendem a aporia80, na medida em que, do ponto de 

vista da literariedade, o Verbo se relaciona em cadeia com outras figuras bíblicas que 

dialogam entre si e ampliam o sentido81 da figura cristocêntrica do Semeador. Desse 

modo, a simbiose82 da semente-palavra do discurso83 adquire uma conotação ambí-

gua que ultrapassa o seu sentido referencial, na medida em que ela se compõe de 

dois elementos equivalentes entre si: Logos e Verbo. Dimensão ambígua, do ponto de 

vista da física, já que duas unidades não ocupam o mesmo corpo e o mesmo lugar. 

Aqui, no entanto, os dois elementos não são impassíveis de ser decompostos, pois 

ambos desdobram-se na personalidade de Cristo. O primeiro enquanto Evangelho 

revelado; o segundo como Verdade encarnada.

78 Pe. Vieira foi condenado por heresia, pelo Papa Clemente IX, e embora tenha sido absolvido pelo 
Papa Clemente X, nem todos os seus dicursos são tradicionalistas como o Sermão da Sexagésima.
79 “O concreto é o não-abstrato. Todo abstrato tem como pressuposto algo, de que foram abstraídas 
determinadas características. Todo concreto é, ao contrário, somente ele próprio. Uma palavra para ser 
compreendida de maneira concreta, deve ser tomada como tal, literalmente” (BENSE, 2003, p. 194).
80 Impossibilidade filosófica que impede a determinação do sentido; contradição sem solução.
81 Em Semiótica, o sentido torna-se sinônimo de matéria, o que permite distinguir a “substância do 
conteúdo da substância da expressão”, dois planos diferentes (GREIMAS, 2008, p. 457). Assim, se até 
o limiar da modernidade o Verbo bíblico foi analisado apenas do ponto de vista religioso, os métodos 
modernos ampliam o seu sentido, uma vez que a forma também pode revelar significados — novos.
82 A simbiose implica uma inter-relação ou associação.
83 Entendido aqui como “narrativa enriquecida” (LUZ PESSOA, 2005, p. 53), fruto de uma série de 
escolhas do Sujeito da enunciação, a qual envolve: pessoa, tempo, espaço, figuras etc. “O discurso 
constrói a sua verdade” (p. 64), e parte do “plano do conteúdo” (p. 85).
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Na concepção da Igreja, ao mesmo tempo em que o Verbo é Deus (Jo 1, 1) e 

se encarna na Pessoa do Cristo, estabelecendo duas significações simultâneas, Cris-

to é o Verbo, mas é também, segundo Santo Atanásio (2010), “o Verbo do Pai” (p. 79), 

desse modo, tem com Ele “a plenitude da divindade” (p. 120). E ainda que o Filho seja 

gerado, “consubstancial ao Pai”, segundo o Catecismo, “Pai e Filho são dois, mas têm 

a mesma natureza” (p. 120). E se Cristo é o próprio Verbo, pela designação de São 

João (1, 14), podemos questionar em que medida Ele se associa ao Logos recorrente 

ao discurso grego, e a explicação é que, já em 165, a apologética de São Justino de 

Roma (VERITATIS..., 2012) procura demonstrar que Jesus Cristo é o Logos, e graças 

à semente do logos no interior do ser humano ele pode se dizer cristão. Além desta 

associação analógica, que visa dar uma identidade ao Cristo, podemos recorrer tam-

bém ao paralelismo da lgreja primitiva que opta pelo Logos.

Segundo o Sumo Pontífice Bento XVI (2005, p. 103-104), a Igreja primitiva 

vivia em um ambiente saturado de deuses, assim, foi necessário esclarecer qual era 

o Deus da fé cristã. Portanto, o Cristianismo primitivo “realizou a sua escolha e a sua 

purificação com determinação e audácia, optando pelo Deus dos filósofos e contra os 

deuses das religiões”. O Papa esclarece que a “Igreja primitiva pôs de lado todo aque-

le cosmo das religiões antigas, pois via nele apenas ilusão e engano; em seu lugar 

colocou a sua própria fé”. Ou seja, a Igreja primitiva fez a “opção pelo logos, contra 

todo e qualquer mito”, pois o que lhe importava de fato era a verdade:

A pesquisa atual chega à conclusão de que havia um paralelismo sur-
preendente, no tempo e na temática, entre a crítica filosófica dos mitos, 
na Grécia, e a crítica profética dos deuses, em Israel. Ambas partiram, 
naturalmente, de pressupostos completamente diversos [...]. Mas o mo-
vimento do logos contra o mito que ocorreu no espírito grego, nessa 
fase do esclarecimento filosófico, e que havia de levar inevitavelmente 
à queda dos deuses, mostra um paralelismo interno com o esclareci-
mento levado a termo pela literatura profética e sapiencial em seu es-
forço de desmitologizar o poder das divindades e insistir no Deus único. 
Apesar de todos os antagonismos, ambos os movimentos convergem 
em sua propensão para o logos. (BENTO XVI, 2005, p. 104)

O que está em voga nesta reflexão do Papa Emérito, efetivamente, é a lógica 

proposta pela Igreja primitiva, uma vez que o Logos se configura aqui como verdade, 

em oposição ao mito, enquanto ficção. A verdade, por sua vez, também pode ser atri-

buída à figura de Cristo no Evangelho de João (14, 6): “Eu sou o Caminho, a Verdade 

e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por mim”.
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A Verdade, na perspectiva da oração feita por Jesus, volta aqui a remeter 

à Palavra, em uma relação de equivalência, pois diz Ele, dirigindo-se ao Pai: “A tua 

palavra é a Verdade” (Jo 17, 17). Palavra que na tradição milenar da Igreja desdobra-

se em Boa Nova, com base no Evangelho de São Marcos (1, 1-3), cujo portador da 

mensagem é João Batista.

J. M. Lagrange (1929, p. 7) afirma que a Boa Nova — Evangelho significa Boa 

Notícia84 — foi proclamada por João Batista: “o reino de Deus está próximo”, e quando 

os discípulos compreenderam que esta Boa Notícia se tornou realidade, na pessoa de 

Jesus Cristo, ela se tornou também mais precisa como doutrina cristã.

A Boa Nova é uma expressão polissêmica, pois tanto se refere à boa notícia 

ou ao Evangelho dados pelos mensageiros de Jesus, quanto pode significar a Pessoa 

do próprio Messias veterotestamentário revelado na Pessoa do Cristo. Rops (1958, p. 

81) confirma que “a Boa Nova é o próprio Jesus, e que Ele a trouxe ao mundo, ei-la 

perfeitamente transmitida de forma definitiva”.

Na concepção de Joachim Gnilka (2006, p. 57), a saudação de paz dos discí-

pulos significa felicidade e “comporta a Boa-Nova que devem anunciar”. Ele diz ainda 

que o caráter escatológico definitivo da Boa Nova desafia as pessoas a tomarem uma 

decisão, e “a decisão não é arbitrária; é que questão de vida ou morte”. A morte é 

também outra palavra que remete à Boa Nova e ao próprio Cristo lançado à terra, re-

ferência que encontramos em São João (12, 24): “Em verdade, em verdade vos digo: 

se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, fica só, se morre, produz muito fruto”.

O signo da morte é associável à figura de Cristo, segundo Santo Atanásio 

(2010), na medida em que “a morte do Senhor é redenção” (p. 159), muito embora não 

o defina, pois Ele triunfa sobre a morte ressuscitando “ao terceiro dia” (p. 161).

Na perspectiva da literariedade, nossas analogias85 não estariam completas 

e nem fariam o menor sentido86 se não houvesse uma decodificação para a imagem 

do Cristo associado à terra, pois se sabe, pela lógica da fé Igreja e da tradição, que 

além de Ele não ter sido enterrado na terra, tampouco ficou sepultado, mas ressusci-

tou, como postulou o Santo. Assim, é necessário um argumento que ilumine a figura 

do Cristo na semente que morre, e esta iluminação está, justamente, na Parábola 
do Semeador, que volta a remeter à Palavra-Semente, em uma ambiguidade cujos 

84 Évangile signife bonne nouvelle.
85 “Pela analogia, o discurso recupera, no corpo da fala, o sabor da imagem. [...] A analogia não é 
fusão, mas enriquecimento de percepção” (BOSI, 2008, p. 38-39).
86 Na concepção de Barthes (2006, p. 68), “o sentido só pode nascer de uma articulação”.
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elementos flutuam de maneira ambivalente, condensando87 o signo do trigo. Pode-se 

perguntar, no entanto: como inferir o trigo na parábola, se o Narrador Sacro não es-

pecifica a semente?

Um dos célebres críticos da Parábola do Semeador, que associa a semente 

da mesma ao trigo, é Pe. Vieira (2008, p. 10), no Sermão da Sexagésima. Segundo 

Dom Estevão Bettencourt (2012, p. 5), a semente da parábola é, possivelmente, a do 

trigo, e a sua conclusão é tirada a partir da tradição das plantações feitas em Israel, 

em suas respectivas épocas. Afirma ele:

“O Semeador saiu a semear...” Não um semeador, mas o Semeador; 
não qualquer um, mas o próprio Jesus apresentado como o portador da 
Semente (não de uma semente), Semente que, no caso, é a imagem 
da Palavra de Deus. A Semente deve ter sido a do Trigo. É lançada à 
terra em novembro, após as primeiras chuvas, das quais depende a 
germinação. Cinco ou seis meses depois, o grão está bem desenvolvi-
do; quando caem as últimas chuvas em março-abril, já está quase em 
condições de ceifa (que se dá no começo de abril ou no fim de maio). 
(BETTENCOURT, 2012, p. 5)

As imagens inferidas por Bettencourt (2012) são as mesmas que apresenta-

mos, com a diferença que em nossa análise estamos ampliando os sentidos propostos 

pelo filósofo, acrescentando a ótica da ambiguidade88, por intermédio de analogias.

Pound (2005, p. 79) esclarece que o poeta não pretende desenvolver postu-

lados científicos e postula que “não se prova nada por analogia” — concepção polê-

mica, pois há controvérsias por parte da teologia89. Por outro lado, também não se faz 

poesia sem associação analógica, que aponta para a transcendência do real.

A verdade transcendente da religião, bem como a verdade artística da Litera-

tura, não prescindem ainda da construção do sentido para que a palavra seja desvela-

da de sua obscuridade sígnica. A Palavra, o Verbo e o Logos, em nossa análise, apon-

tam tanto para a identidade plural90 de Cristo quanto para as suas relações poéticas.

A identidade de Jesus tem muitos outros desdobramentos, no entanto, o re-

corte que fizemos tem o propósito de demonstrar em que medida a palavra literária é 

87 A condensação não significa fusão, mas plurissignificação. Para Ezra Pound, poesia é linguagem 
condensada, carregada se significado, até o máximo grau possível, seja pelo aspecto imagético (fano-
péia), sonoro (melopéia) ou ideológico (logopéia) (POUND, 2005).
88 Nesse caso, entendida como plurissignificação e acção da mensagem “simultaneamente em vários 
níveis de emissão, transmissão e recepção. Uma mensagem unívoca é muito menos informativa que 
uma mensagem plurissignificativa ou ambígua” (CASTRO, 1981, p. 122).
88 A Função da Analogia em Teologia Dogmática (PENIDO, 1946).
89 A Identidade de Cristo já é plural por si própria, sem qualquer necessidade de analogia, uma vez que 
Ele é Uno e Trino, no mistério da Santíssima Trindade. Na Parábola do Semeador, essa Identidade se 
complexifica ainda mais, convidando o leitor para o exercício reflexivo, dialógico.
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obscura, misteriosa, enigmática e oculta significados múltiplos, condensados em uma 

única imagem que traz em si mesma várias outras, transcendendo assim a monologia. 

A semente que aparece na Parábola do Semeador tem, portanto, um histórico crava-

do na tradição da Igreja e não é vazia feito uma folha em branco.

Segundo Pound (2005, p. 32), “literatura é linguagem carregada de significa-

do. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máxi-

mo grau possível”. Desse modo, podemos considerar que uma palavra, sentença ou 

texto tem o seu grau de poeticidade se o objeto apontar para a polissemia91.

Retomemos, pois, as imagens crísticas da Parábola do Semeador, com base 

nas considerações anteriores de Gadamer (2010), sobre o dinamismo da palavra que 

vive entre os homens, bem como na teoria de Pound (2005). Inferimos, de início, sete 

imagens que dialogam em uma cadeia cíclica, através da Semente do discurso do 

Narrador Sacro, Semeador e Poeta. A Semente se desdobra no Verbo (1) e no Logos 

(2), este último se configura como a Verdade (3), que equivale à Palavra (4) que se 

desdobra na Boa Nova (5), que é o Cristo (6), plenificado na imagem do Trigo (7) — e 

esse mesmo Cristo é também o Protagonista do relato, que aponta para o Reino92, 

que por sua vez é a própria Boa Notícia a ser espalhada, tal como as sementes. O re-

sultado dessa relação ideogramática, a partir da Semente, é a condensação poética. 

Segundo Barthes (2004, p. 268), o texto pode ser  um fragmento de lingua-

gem — uma palavra. Ele observa que é possível “atribuir a um texto uma significação 

única e de algum modo canônica” (p. 272), como faz a filologia ou a própria crítica 

da interpretação, que procuram demonstar que o texto tem um significado global e 

secreto. No entanto, quando o texto é concebido como produção (arte) e não produto 

(histórico), a significação já não é entendida desse mesmo modo, pois é necessário 

emancipar seu status monológico e pluralizá-la. “Foi para essa liberação que serviu 

o conceito de conotação93” (p. 273). Nesse processo de significância, quando o texto 

não é lido como monológico, o sujeito escapa à lógica denotativa e tende a enveredar-

se por outras lógicas (a do significante e a da contradição), debate-se com o sentido 

e desconstrói-se (perde-se). Sem dúvida, nesse processo proposto pelo crítico há 

uma tendência à ambiguidade, pela via da plurissignificação simultânea, bem como 

da contradição. 

91 Do grego poli: “muitos”; sema:”significados”.
92 “Este Reino se manifesta lucidamente aos homens na Palavra, nas obras e na presença de Cristo. 
Acolher a Palavra de Jesus é acolher o próprio Reino” (CATECISMO..., 2000, p. 219).
93 “Conotativa é a linguagem figurada, para comunicar efeitos estéticos da mensagem. A conotação, 
evidentemente, possui resíduos metafóricos” (CHALHUB, 1988, p. 82).
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No caso da Semente, porém, mantém-se a conotação da palavra, mas o Su-

jeito Sacro não se desconstrói, muito embora também não se rarefaça, pois continua 

plural, dialógico, denso e carregado de sentido, pela via da condensação poética.

Segundo Perrone Moisés (2003), a concisão é um preceito da Retórica Clás-

sica, desde Aristóteles, Horácio e Cícero, até Boileau. Assim, ser capaz de dizer muito 

em poucas palavras é algo louvado desde a Antiguidade, pois o excesso de palavras 

era visto como puro ornamento, afastamento da verdade, além de, no caso da ora-

tória, ser cansativo. Logo, dizer muito com poucas palavras não se trata de um valor 

novo, “mas de um valor reciclado pelos modernos” (p. 156). Segundo a crítica, esse 

engenho artístico, mais do que um simples traço estilístico, é um “aspecto estrutural, 

que os modernos preferem chamar de condensação; a condensação não é resumo ou 

síntese da idéia, é uma espécie de redução fenomenologógica”. Continua:

Esse gosto pela condensação explica, nos modernos, a admiração pe-
las poesias chinesa e japonesa. O ideograma oriental permite a reunião 
de muitos sentidos num único ícone, produzindo “claras imagens visu-
ais” no próprio nível do significante, e por isso fascinou Pound e outros. 
(PERRONE-MOISÉS, 2003, p. 157)

O ícone pode ser refletido ainda a partir da lógica do diagrama94, representa-

ção visual que também condensa idéias. Segundo Campos:

Para Peirce, o diagrama é um ícone “ainda que não exista qualquer 
relação sensível entre ele e seu objeto, mas apenas uma analogia entre 
relações das partes de cada qual”; o “diagrama” é um “ícone de rela-
ções”. (CAMPOS, 2000, p. 91)

A construção de sentido apresentada, a partir da Semente da Parábola do 
Semeador, ainda que imbuída de lógica, ultrapassa os limites da ciência e transcen-

de os postulados da aporia, pelo fato de acoplar múltiplos significados a partir de um 

único elemento. E a ambiguidade se configura, aqui, na medida em que “se constitui 

em característica intrínseca, inalienável, de toda mensagem voltada para si própria, 

em suma, num corolário obrigatório da poesia” (JAKOBSON, 2005, p. 150).

Conotativamente, portanto, o texto tem mais a revelar, a partir da lógica da 

sincronia dos elementos implícitos na Semente da parábola, bem como da polifonia 

presente nos quatro Evangelhos canônicos, uma vez que a voz de cada evangelista, 

embora seja acatada historicamente, é ainda provida de identidade e caracteres que 

94 “A imagem diagramática é um sistema de relações inteligíveis, como uma fi gura geométrica. “A imagem diagramática é um sistema de relações inteligíveis, como uma figura geométrica. É uma 
evidência intelectual, ainda que sensível, e serve para explicar, analiticamente, um pensamento novo” 
(SARAIVA, 1980, p. 42).
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são inferidos como literários ou dramáticos. Assim, a Parábola do Semeador é pas-

sível também de dialogia95 e intertextualidade, antes de ser um conto autônomo com 

suas unidades narrativas e literárias — abordagem que faremos neste e no próximo 

capítulo, junto de outros fatores da análise religiosa e da literariedade. 

Interessa-nos, antes, entrar no mérito da ambiguidade na terceira parte da 

Parábola do Semeador, a fim de esclarecer a razão de sua obscuridade. Em São 

Mateus, os discípulos se aproximam de Jesus para Lhe perguntar: “Por que lhes falas 

em Parábolas?” E o Mestre responde sobre a finalidade de Suas histórias:

Porque a vós é dado compreender os mistérios do Reino dos céus, 
mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas 
ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis por que lhes falo 
em parábolas: para que vendo, não vejam e, ouvindo, não ouçam nem 
compreendam. (Mt, 13, 11-16)

Ainda na terceira instância do relato, Jesus recorre ao Antigo Testamento:

Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: “Ouvireis 
com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e 
não vereis, porque o coração deste povo se endureceu: taparam seus 
ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus 
ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda; para que não se 
convertam e eu os sare” (Is 6,9). Mas, quanto a vós, bem aventurados 
os vossos olhos, porque vêem! Ditosos os vossos ouvidos, porque ou-
vem. (MT, 13, 11-16)

A resposta de Jesus é parcialmente didática mas continua ambígua96, na me-

dida em que não oferece total clareza a respeito de suas intenções. Afinal, se Ele veio 

para ser o Salvador de todos e se Deus não faz “distinção de pessoas, mas em toda 

nação Lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo”, conforme afirma Pe-

dro em Atos (10, 34-35), podemos questionar, portanto: como se explica a afirmação 

de Jesus? Afinal, entre os que O admiravam e escutavam-No pregar, havia pessoas 

de todos os tipos e níveis sociais: camponeses, escribas, fariseus, doutores da lei, 

soldados romanos, e muitos deles eram tementes a Deus e considerados justos.

J. M. Lagrange (1929, p. 164-165) observa que São Mateus dedica o capítu-

95 Conforme demonstramos, a palavra pode apresentar sua dimensão dialógica, uma vez que não é 
mero objeto, “mas um meio constantemente ativo, constantemente mutável de comunicação dialógica. 
Ela nunca basta a uma consciência, a uma voz. Sua vida está na passagem de boca em boca, de um 
contexto para outro, de uma geração para outra. Nesse processo ela não perde o seu caminho nem 
pode se libertar até o fim do poder daqueles contextos concretos que integrou”. (BAKHTIN, 2003, p. 203)
96 Segundo Empson (2006), ambiguidade significa, entre outras coisas, “una indecisión respecto de 
lo que se quiere decir” (p. 32), ou ainda, “consideramos ambíguo, creo, cuando detectamos un enigma 
respecto de lo que quiere decir un autor” (p. 15).
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lo 13 inteiro a uma série de parábolas e que os três evangelistas expressam o tema 

do Reino de Deus. Nessa unicidade do capítulo mateano, identificada na análise do 

exegeta, consideramos ainda que no final não passa por despecebido o encanto da 

multidão pelas parábolas do Mestre. Diz São Mateus:

Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e 
ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: “Donde 
lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do 
carpinteiro? (Mt 13, 53-55)

A multidão questiona ainda sobre a família de Jesus e menciona até mesmo 

Seus primos e parentes, designações que em Sua época e na dos antigos povos he-

breus equivalem a irmãos97. O espanto surge, justamente, pelo fato de Jesus ser um 

homem do povo, de vida humilde, e não um doutor da lei, escriba ou fariseu letrado. 

Ora, se há aqui, nessa instância da vida de Jesus, esplendorosos elogios ao Mestre 

do povo, há também clareza, entendimento, e não obscuridade que truncaria o relato. 

O motivo é que algumas parábolas de Jesus suscitam ruptura com o ocultamento no 

relato, como afirma o narrador do Evangelho mateano, após a Parábola do Fermento:

Tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo 
não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: “Abrirei a boca para 
ensinar em parábolas; revelarei coisas ocultas desde a criação”, Sal 
77, 2”. (Mt 13, 33-34)

No entanto, nem todas as parábolas que Jesus contava eram facilmente com-

preensíveis a todos, e essa não é uma opinião crítico-literária, mas um problema his-

tórico muito polêmico, como observa J. M. Lagrange:

Jesus teria, a partir de uma certa época, envolvido seu pensamento 
de uma forma menos clara? Teria ele, na verdade, escolhido o gênero 
da parábola para velar seu pensamento e punir desta forma um povo 
que teve má vontade em segui-Lo? Pergunta célebre, que divide as 
melhores mentes, e que nos obriga a falar, antes de mais nada deste 
gênero literário que é a parábola.98 (J. M. LAGRANGE, 1929, p. 165).

Sem dúvida, a expressão de Jesus requer uma reflexão sobre as diferenças 

entre parábola e alegoria, assunto do interesse de J. M. Lagrange (1929) e que de-

97 Na língua hebraica, o vocábulo irmão pode significar parentes próximos ou primos. Abraão, por ex-
emplo, tio de Lot, dirige-se a ele designando-o como irmão.
98 Jesus aurait-il, à partir d’une certaine époque, enveloppé sa pensée sous une forme moins claire? 
Aurait-il choisi pour cela le genre de la parabole afin de voiler sa pensée et de punir ainsi un peuple qui 
avait mis de la mauvaise volonté à le suivre? Question célèbre, que divise les meilleurs esprits, et qui 
nous oblige à parler avant tout de ce genre littéraire qu’est la parabole.



88

senvolveremos mais adiante, apoiando-nos na crítica contemporânea, mas o discurso 

metalinguístico de Jesus, em voga, não se limita ao gênero parábola, pois o questio-

namento apresentado pelos discípulos irá desencadear outros fatores. 

Quando Jesus fala em “mistérios do Reino dos céus”, aqui também há dois 

níveis na narrativa, o histórico e o literário. No primeiro, a mensagem de Jesus “não 

é uma declaração vaga sobre a vida eterna. É a proclamação de um profeta de que 

Deus está prestes a cumprir suas promessas a Israel [...]. O Reino de Deus é, do início 

ao fim, uma mensagem centrada no povo” (MEIER, 2003, p. 263). Jesus é, portanto, 

o Rei esperado que responde à espectativa messiânica.

No nível estético, os mistérios do Reino fundam uma atmosfera temática vol-

tada para o próprio Reino inserido no texto, não para os espectadores empíricos da 

realidade histórica. Logo, cabe à crítica perscrutar o mistério da “Palavra”, do “Verbo”, 

e sempre do ponto de vista da literariedade.

A análise estrutural, segundo Barthes (2004, p. 76), “tende a criar artificial-

mente sincronias”, e ainda que o “estruturalismo diacrônico” também seja possível 

em uma análise literária, interessa antes à crítica os aspectos formais e as relações 

analógicas imanentes ao próprio texto, conforme demonstramos por intermédio das 

imagens que se relacionam em cadeia, a partir do signo da Semente.

Diante desta ótica estrutural, “mistérios do Reino dos céus” torna-se então 

uma expressão que supõe um hermetismo religioso que aparenta privilegiar apenas 

alguns iniciados. Afinal, ao que tem potencial para ver, a revelação lhe será dada em 

abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem — isto é, o pou-

co que tem ou pensa ter. Esse trecho da frase de Jesus é aparentemente ilógico do 

ponto de vista da gramática, e é também uma sentença ambígua, que instaura um 

contrasenso, pois ao mesmo tempo que ele afirma que uma pessoa não tem algo, 

esse algo lhe será tirado. Ora, mas se a pessoa não tem, como é possível então que 

seja privada do que é inexistente? 

Na Bíblia Sagrada (2004) tradicional, essa sentença não se apresenta como 

clara, e por mais que outras versões modernas, como a Novíssima Tradução dos Ori-

ginais, de Murilo Dias (2011, p. 77), melhorem sintaticamente a estrutura das frases e 

acrescentem o pronome “isso”, ainda assim, a mensagem continua oferecendo dificul-

dades que obscurecem a compreensão — a qual só se resolve com o auxílio de outro 

Evangelho. Esclarece São Lucas (8, 18): “até aquilo que julga ter lhe será tirado”.

E quanto ao motivo de Jesus falar em parábolas, no nível estético, presume-

se que é para que as pessoas que estiverem vendo ou imaginando as imagens me-
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tafóricas que Ele propõe, não entendam claramente o seu significado, e para que o 

auditório que estiver ouvindo Suas palavras não ouça nem compreenda o que Ele diz.

A primeira impressão que essa reflexão nos causa é o estranhamento99, sen-

sação de não entendimento, de incompreensão, a qual no plano da teoria literária, 

desenvolvida de maneira aguda por Chklovski et al. (1978), está intimamente ligada 

à singularização, procedimento que, segundo Eikhenbaum et (1978, p. 14), “aumenta 

da dificuldade e a duração da percepção”. Continua o formalista:

O procedimento da percepção em arte é um fim em si mesmo e deve 
ser prolongado. A arte é compreendida como um meio de destruir o au-
tomatismo perceptivo, a imagem não procura facilitar a compreensão 
de seu sentido, mas criar uma percepção particular do objeto, busca 
a criação de sua visão e não de seu reconhecimento. Daqui deriva a 
ligação habitual da imagem com a singularização. (EIKHENBAUM et 
al. 1978, p. 14-15)

Após a explicação metalinguística dada por Jesus, a respeito de sua própria 

obscuridade narrativa, Ele entra no mérito da profecia de Isaías (6, 9), para melhor 

esclarecer o motivo do seu hermetismo e resistência aos povos duros de coração. 

A profecia nos dá acesso então ao entendimento da postura de Jesus e torna Suas 

palavras totalmente passíveis de decodificação no nível histórico — sem prescindir, 

porém, das instâncias enigmáticas e poéticas de interpretação.

Segundo Bettencourt (2012, p. 2), teólogo tradicionalista, a conjunção causal 

“porque” (o coração deste povo se endureceu) indica em São Mateus, que “o povo 

estava mal disposto e nutria preconceitos que o impediriam de compreender outro tipo 

de catequese”. Por essa razão, o estilo semita da passagem de Isaías (6, 9), citada 

por Jesus, terá concorrido para dar à afirmação do Senhor essa característica. Ele ex-

plica ainda que Jesus falava ao povo rude, em parábolas, pois esse método simples e 

vivaz poderia lhe chamar a atenção e despertar-lhe o interesse. Com efeito, continua:

os judeus, imbuídos de falsas expectativas, não teriam entendido o 
plano de Deus se este lhes tivesse sido revelado imediatamente em 
toda a sua realidade grandiosa e misteriosa: o paradoxo da cruz ou 
um Messias padecente era bem alheio às concepções farisaicas que 
norteavam a maioria dos israelitas. (BETTENCOURT, 2012, p. 3)

E agora ele oferece uma explicação referente ao não ocultamento da verdade:

99 Para Chklovski (1978, p. 45), o papel da arte é justamente o estranhamento, que deve ser entendido 
como um procedimento de percepção que libera o objeto e desautomatiza o olhar. 
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Por conseguinte, as imagens das parábolas ilustravam a doutrina do 
Salvador de maneira atraente; eram escolhidas para ajudar o enten-
dimento e manifestar a verdade, não para ocultá-la; Jesus não terá 
procedido diversamente do que Ele ensinava em Mt 5,15: não veio 
acender uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas a fim 
de que a luz e a verdade, postas em evidência, iluminassem e alegras-
sem a todos os que quisessem entrar na casa, isto é, no círculo dos 
seus discípulos dóceis. (BETTENCOURT, 2012, p. 3)

Note-se como a narrativa de Jesus, sobretudo na Parábola do Semeador, 
tem um duplo papel, um de revelação e outro de ocultamento. No nível histórico, tudo 

depende apenas e tão somente das circunstâncias, afinal, aos discípulos humildes, o 

entendimento está aberto (Mt 13, 16-17), há de ser fácil e compreensível. Aos demais, 

porém, que resistem aos mistérios do Reino vinculados às promessas messiânicas, a 

compreensão se fecha, torna-se hermética, inacessível.

São Marcos é o Evangelista do mistério, das epifanias secretas e do oculta-

mento, segundo Gianfranco Ravasi (1999, p. 49). No entanto, ele também expressa 

instâncias didáticas em sua narrativa, acerca da metodologia parabólica de Jesus. 

Observa Bettencourt, a respeito da Parábola do Grão de Mostarda:

Era por numerosas parábolas desse gênero que Ele lhes anunciava a 
palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a 
não ser em parábolas; a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos 
(Mc 4, 33-34). (BETTENCOURT, 2012, p. 3)

Bettencourt (2012, p. 3) afirma que, às vezes, a verdade de ordem superior 

contida nas parábolas era por si evidente, mesmo aos ouvintes mais infensos; tal foi 

o caso dos fariseus que compreenderam bem as imagens dos vinhateiros homicidas 

e da pedra angular rejeitada pelos construtores, sem que o Senhor tivesse que as 

elucidar (cf. Mc 12, 12). Continua:

Em geral, porém, as parábolas apenas esboçavam uma doutrina mais 
elevada. Este ensinamento inicial devia excitar os ouvintes a pedir ul-
teriores explicações. Contudo, o povo permanecia indiferente; pouco 
desejoso de aprender a verdade, não interrogava o Mestre. Ao con-
trário, os discípulos de Jesus, animados por boa vontade, pediam a 
interpretação autêntica das parábolas (cf. Mt 13, 36; 15, 15; Mc 4, 10); 
o Senhor então lhas explicava (Mc 4, 34), pois estavam abertos para 
receber a doutrina. (BETTENCOURT, 2012, p. 3)

Bettencourt (2012, p. 3) explica que aos corações indispostos, o objeto de 

cura  — a Boa Nova do Reino, por meio de parábolas — se tornava veneno. Por essa 

razão, diante de muitas pessoas, Jesus opta pela técnica do ocultamento, uma vez 

que “não elucidava todo o sentido das figuras, pois é consoante à sabedoria divina 
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não salvar os homens sem que o queiram e sem que para isto cooperem livremente”. 

Desse modo, quase contra as intenções do Salvador, as parábolas permaneciam es-

téreis, e o ensinamento concebido, por sua vez, tornava-se “ocasião de ruína”. 

Um outro fator que o exegeta considera é que os judeus não distinguiam ex-

plicitamente entre ação direta e mera permissão ou causalidade indireta de Deus; por 

essa razão, atribuíam todos os efeitos igualmente à intervenção do Criador. Assim se 

justifica a passagem de Isaías (6, 9) na Parábola do Semeador.
As parábolas de Jesus, como foi dito, ostentavam um caráter mêssiânico que 

apontavam para o Reino, mas nem por isso deixavam de estar, segundo Bettencourt 

(2012, p. 3), “a serviço do ensinamento de ordem superior a ser transmitido”, desse 

modo, seus “traços estranhos ou inverossíveis” nas vidas dos homens só podem ser 

entendidos à luz da realidade transcendente. Realidade esta que é possível também 

ser aventada em nossa análise literária, de âmbito artístico, no próximo capítulo.

No plano estético, o estranhamento, a dificuldade de compreensão, isto é, a 

obscuridade, adquirem uma possibilidade de desvelamento que se oferece apenas 

pelo viés da epifania, a qual pode ser explicada por intermédio da teoria literária, bem 

como identificada sob o auxílio das metodologias modernas. Pode-se dizer que, por 

intermédio destas ferramentas de interpretação, abrem-se novas oportunidades de 

análises críticas à Parábola do Semeador, a qual aponta para a Boa Nova.

2.3 Limites e abertura da Igreja à filosofia e aos métodos modernos

Perguntar “Por que a Igreja?” é, então, 
o mesmo que perguntar: “Por que Cristo?” 

(Felipe Aquino)

Os critérios milenares do Catolicismo marcam a sua ruptura com o mundo, em 

todas as suas formas de manifestações profanas. Esta sempre foi a posição da Igreja 

tradicional, que se pauta na própria conduta de Cristo e não está disposta a introjetar 

em sua doutrina os pressupostos da filosofia laica e secular. Apesar desta postura 

inegociável em relação aos dogmas, nem todas as possibilidades de diálogo estão fe-

chadas ao secularismo, graças às ponderações da Pontifícia Comissão Bíblica (1994) 

sobre os métodos modernos — ainda que haja nesta abertura diversas ressalvas, 

principalmente no que tange ao liberalismo da crítica das formas.

São Jerônimo, tradutor da Vulgata e inspirador da Spiritus Paraclitus, enfati-

za tanto a ruptura com a mundanidade que chega a comparar toda a pompa da vida 
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terrena a um “lodaçal imundo” (apud Bento XV, 2005, p. 89). Não menos medieval é a 

postura de Bento XVI (2007, p. 53), em consonância com a doutrina de Cristo que ele 

afirma não ser deste mundo. Segundo o Papa Emérito: “O reino humano permanece 

humano, e quem afirma que pode erigir um mundo santo concorda com o engano de 

Satanás, entrega-lhe o mundo nas mãos”.

Na perspectiva do pensamento liberal, comparar a postura deste Papa ao me-

dievalismo é até uma ofensa, mas no critério acadêmico da visão tradicional da Igreja, 

sabe-se que esta fidelidade eclesial é a força motriz do Catolicismo, pois em dois mil 

anos de história nunca houve um Concílio que tenha negado as decisões dos papas 

e bispos anteriores, no que diz respeito à veracidade das proclamações ex-catedra. 

A mudança que houve no plano da hermenêutica foi o acréscimo de novas metodo-

logias para se estudar a Palavra de Deus — o que gerou, por sinal, muitos conflitos 

liberointerpretativos100 no contexto da modernidade, sobretudo, a partir das posições 

anti-tradicionalistas que tendem a criar necessidades liberais na tentativa de inovar a 

Igreja. Observa o bispo tradicionalista, Dom Lefebvre (1991, p. 90): “Estes teólogos, 

de fato, não são teólogos nem bons historiadores, pois não têm nenhuma noção da 

verdade ou de uma doutrina permanente da Igreja”.

Além dos apologistas que desmistificam as posições progressistas que postu-

laram uma possível comunhão entre religião católica e a diversidade cultural, citamos 

também as considerações de Rops (1962, p. 205-206) para ilustrar a postura do Ca-

tolicismo tradicional diante do último Concílio. Ele notou não haver uma crise na dou-

trina da Igreja, na época do Vaticano II, nem a necessidade de moldá-la aos padrões 

do mundo moderno. Segundo o historiador, esse Concílio foi extremamente pacífico 

e diferente do de Trento, ocorrido no final da Idade Média, pois naquele, sim, a Igreja 

passava por uma “crise múltipla”. Ele observa ainda que, ao contrário do que se su-

põe, a crise que ocorre na contemporaneidade é a do próprio mundo: “a humanidade 

está em crise, e a Igreja, sociedade transcendente, mas constituída por homens, não 

pode ignorar essa crise sem se tornar vítima dela”. Logo, segundo o pensamento con-

servador, se há uma adaptação do clero às mudanças, no sentido de uma moderniza-

ção, não implica dizer que a doutrina se modernizou, mas que a instituição tratou de 

repensar meios de aproximar o homem moderno da Igreja, bem como de não perder 

os seus fiéis cativos. Enfim, essa é a linha que interpreta o Vaticano II como continui-

dade e não como uma ruptura em relação à tradição da Igreja Católica.

100 O livre exame da consciência e das Escrituras, “segundo cada um é juiz de si mesmo em matéria 
religiosa, tem por resultado imediato a negação do magistério eclesiástico. Levando às últimas conse-
quências tal princípio, chega-se ao caos doutrinário, ao nihilismo religioso” (CLÁ DIAS, 1980, p. 231).
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Um fator relevante a ser lembrado, no que tange aos interesses dos estudos 

bíblicos, é a fundação da Escola Bíblica de Jerusalém101, por Pe. M. J. Lagrange 

(1855-1938), no ano de 1890. Apesar de ela também ter levantado algumas questões 

polêmicas, pelo fato de ter alimentado pesquisadores de diversas religiões — que se 

interessaram em beber das fontes católicas e colaborar com a publicação da Bíblia de 

Jerusalém, posteriormente traduzida em diversos idiomas —, não houve nesse am-

biente de pesquisa nenhuma contradição à doutrina católica. Ao contrário, Pe. Lagran-

ge foi indicado, em 1998, ao processo de beatificação e é considerado pelos católicos 

o precursor autêntico, o farol que iluminou a exegese moderna, a qual hoje dialoga 

também com a Literatura.

É importante destacar a fundação da Escola Bíblica de Jerusalém e o seu 

surgimento como uma continuidade do esforço da exegese católica milenar, tradicio-

nalista, e não para dar uma conotação apologética ao evento, mas para desmistificar 

a idéia de que os protestantes são os pioneiros da exegese moderna, como muitas 

vezes tendem a nos fazer crer os postulados dos ambientes acadêmicos, que lhes 

dão status de heróis ou de “inventores da roda” do período neolítico — se é que pode-

mos nos valer desta “expressão metafórica” para ilustrar a indignação dos apologistas 

católicos. Para Dom Lefebvre (1991), por exemplo, o Protestantismo não tem nada 

de pioneiro, pois nem conserva a tradição, até porque tem uma visão “niilista sobre si 

mesmo” (p. 16) e junto do naturalismo e do subjetivismo estimula a Revolução France-

sa, influenciada pelos ideais do Iluminismo. O resultado é “a proclamação dos direitos 

do homem sem Deus, a exaltação da subjetividade de cada um em detrimento da ver-

dade objetiva” e a organização de uma sociedade laica, que culmina no liberalismo.

Dom Lefebvre (1991, p. 26-27) é contra a razão subjetivista como construtora 

da realidade, pois, a seu ver, submeter o objeto ao sujeito é um prejuízo não só para a 

Igreja como também para a verdade objetiva. Na concepção do apologista, o Protes-

tantismo luterano é um dos primeiros emancipadores do sujeito com relação ao obje-

to, e essa é a atitude típica do liberalismo, que gera a apostasia. Segundo Lefebvre:

O liberalismo político e social é o reino do individualismo. A unidade 
básica do liberalismo é o indivíduo102. Ele é como um sujeito de direi-
tos absolutos (“os direitos do homem”), sem nenhuma referência aos 
direitos de Deus. O liberalismo faz desaparecer todas as hierarquias 
sociais naturais, deixando assim o indivíduo sozinho e sem defesa da 

101 A Escola Bíblica de Jerusalém é o mais antigo centro de pesquisa bíblica e arqueológica da Terra 
Santa, fundada sobre terras do convento dominicano, por volta de 1890. A EBJ foi aprovada e reveren-
ciada por Leão XIII, bem como muito elogiada por “Pio XII” (1999, p. 204).
101 Referência de Lefebvre a D. Raffard de Brienne, “Le Deuxieme Etendard”. 
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massa, da qual ele não é mais que um elemento que acaba sendo ab-
sorvido por ela. (LEFEBVRE, 1991, p. 30)

O que Lefebvre (1991, p. 27) critica em Lutero é o “livre exame” da Escritura, 

pois essa atitude abriu caminho para o “cogito” de Descartes e para as “categorias” de 

Kant, a consequência desse liberalismo é a impossibilidade do conhecimento. 

O livre exame das Escrituras, na ótica de Mons. Clá Dias (1980, p. 233), é algo 

tão inconsistente que os próprios protestantes perceberam que não se sustentaria e 

foram obrigados a renunciá-lo, “para salvar a Reforma ameaçada de dissolução logo 

ao nascer”. Desse modo, foi necessário reconsiderar o princípio católico da “autori-

dade” — uma das palavras-chaves da teoria Gadamer (2010). Mons. Clá Dias (1980,    

p. 234) afirma que o próprio Lutero reconheceu, por um momento, os danos da falta 

de unidade de sua doutrina: 

Escrevia Lutero a Zwinglio, será mister receber de novo os decretos 
dos concílios a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas in-
terpretações da Escritura que por aí correm. (CLÁ DIAS, 1980, p. 234)

Contudo, voltar a Roma e submeter-se ao Papa não estava nos planos de 

Lutero. Mons. Clá Dias (1980, p. 237) apoia-se em Leonel Franca para afirmar que 

o Protestantismo é o panteão de todas as religiões. Assim, para se compreender a 

gênese dos métodos modernos, é necessário olhar para a Reforma. Mons. Clá apre-

senta uma citação de Monod, historiador de valia do respectivo panteão.

A Reforma foi um movimento filosófico destruidor do Cristianismo po-
sitivo e do princípio de autoridade em matéria de fé; não há autoridade 
nem certeza dogmática fora da tradição eclesiástica representada pelo 
Catolicismo, e o Protestantismo outra coisa não é senão uma série ou 
coleção de formas religiosas do livre pensamento. (CLA DIAS, 1980, 
p. 238)

Para o apologista Lefebvre (1991, p. 27), o golpe final à objetividade vem de 

Rousseau103, pois emancipado de seu objeto e tendo perdido o reto juízo, o ser huma-

no fica sem defesa diante da opinião comum. A consequência do pensamento liberal 

é então drástica na ótica de Lefebvre:

O pensamento do indivíduo se dilui na opinião pública, isto é, o que 
todo mundo ou a maioria pensa; esta opinião será criada pelas técni-

103 A filosofia de Rousseu é muito utilizada em análises literárias, sobretudo em correntes do Roman-
tismo. Uma de suas teorias mais emblemáticas é O Contrato Social, que questiona o Estado e afirma 
que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esta teoria se contrapõe à doutrina do Pecado 
Original, que assegura que o homem é decaído, inclinado ao mal, e depende da misericórdia de Deus.
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cas de dinâmica de grupo, organizados pelos meios de comunicação 
que estão nas mãos de financeiros, dos políticos, dos maçons, etc. 
Pelo próprio movimento, o liberalismo intelectual vai acabar no tota-
litarismo do pensamento. Após o afastamento do objeto, assistimos 
ao desaparecimento do sujeito, pronto então para sofrer todo tipo de 
escravidão. O subjetivismo, exaltando a liberdade de pensamento, vai 
proporcionar a sua destruição. (LEFEBVRE, 1991, p. 27)

Outro apologista que critica as bases da hermenêutica e da filosofia modernas 

é Fulton Sheen (1960, p. 34-35), que também vê no liberalismo protestante “o princí-

pio do individualismo”, cuja livre interpretação das Escrituras e a rejeição da autorida-

de eclesiástica desembocam na ausência da objetividade. Ele afirma que, no século 

XVII, os efeitos do individualismo “tornaram-se completamente patentes numa religião 

do subjetivismo, que nada mais é do que a religião das emoções”. Na concepção de 

Sheen (1960, p. 35), a anarquia sentimental da época — como subjetividade e au-

sência do pensamento objetivo  — traz ainda um efeito duplo: a Revolução francesa, 

como fato; e a filosofia do romantismo, na esfera das idéias.

O pensamento liberal que advém do século XVI gera os preâmbulos da filoso-

fia e da teologia da era moderna, que se concentram no subjetivismo racionalista, do 

ponto de vista da Igreja, como é o caso da exesege preliminar da crítica das formas 

que veremos adiante — eivada de pontos falhos, razão pela qual entra em conflito 

com a hermenêutica católica, que embora hoje aceite, parcialmente, determinadas 

metodologias modernas, não prescinde de suas bases tradicionais.

No julgamento da Igreja tradicional, não basta a um filósofo ter um pensamen-

to engenhoso, é necessário que ele seja cristão e tenha uma vida comprometida com 

a “Verdade”. Azevedo Jr. (2010, p. 38), filósofo e teólogo, vê um problema no pensa-

mento liberal, sobretudo, na esfera da teologia, pois a grande dificuldade dos teólogos 

liberais modernos é que “eles não são católicos, não têm fé suficiente. Eles são o lobo, 

não o pastor; querem dilacerar a palavra de Deus, a ovelha indefesa”. 

Na concepção de Sheen (1960, p. 36), a filosofia de um pensador liberal não 

coincide com a doutrina católica, e o motivo é a incompatibilidade das paixões irracio-

nais que o liberalista propõe com naturalidade. Não se pode dizer que a filosofia ro-

mântica de Rousseau seja a mãe do feminismo pró-abortista da contemporaneidade, 

por exemplo, mas o fato de ele ter doado seus cinco filhos “à caridade pública”, após o 

nascimento, atribuindo a culpa ao Estado, estimula o argumento social dos movimen-

tos seculares que militam a favor da contracepção ou do aborto. Para Sheen, esse 

gesto de abandono e de descompromisso caracteriza não apenas o pensamento do 

filósofo liberal da natureza, mas também sua vida pública. 
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Bosi (2010, p. 25) apresenta uma citação que soa como defesa de Rousseu, 

na qual ele afirma que não tinha condições de cuidar dos bebês. Ainda assim, esse 

argumento  causa polêmica, e não apenas porque o filósofo liberal tinha um cachorro 

a quem dispendeu alimento, atenção, afeto e todos os cuidados necessários para que 

fosse mantido vivo, sem que precisasse ser entregue a outro dono, mas antes pelo 

fato de Rousseau ter publicado uma obra didática emblemática: Emílio, a qual ensina 

como cuidar e, sobretudo, educar crianças, com a devida capacidade e competência. 

Ora, seu gesto demonstra incongruência com o lema da Revolução Francesa — li-

berdade, igualdade e fraternidade —, que tanto o inspirou. Afinal, liberdade implica 

responsabilidade; igualdade requer dever; e fraternidade, amor. Logo, para o Catoli-

cismo, é necessário haver coerência entre idéias e ações, testemunho e teoria.

A teoria de Sheen aplica-se também às igrejas cristãs liberais pró-aborto, a 

exemplo da Universal do Reino de Deus, que culpa o Estado, em defesa do aborto 

— postura esta que contradiz a “Vida”, um dos termos com os quais Jesus se autode-

fine (Jo 14, 6), e que está diretamente relacionado à nossa análise da Parábola do 
Semeador, em São Lucas. 

Na concepção de Sheen (1960, p. 36), Rousseau é ainda um revolucionário 

que criticou severamente as estruturas sociais sem nunca ter oferecido qualquer “re-

forma viável”. Revolucionário não é uma palavra unívoca, pois pode ser empregada 

tanto para caracterizar os liberalistas anticlericais, como Rousseau, quanto para re-

presentar o maior Ícone da Igreja Católica, Jesus Cristo104. 

No entendimento de alguns pensadores liberais, revolucionário é um termo 

que se refere à reivindicação coletiva, ao contrário do rebelde, que se inclina à indivi-

dualidade. Para Azevedo Jr. (2009, p. 8), revolucionário é aquele pensador que está 

diante de uma árvore frondosa da Igreja e diz: “Vamos arrancar a árvore e colocar em 

seu lugar um pé de abóbora”. O tradicionalista, por sua vez, “é aquele vê a árvore fron-

dosa da Igreja perdendo as folhas e corre para colá-las novamente à árvore, porque 

nela nada pode ser mudado”. Pergunta-nos o apologista: 

E o conservador? É aquele que deseja conservar a vida da árvore. 
Para conservá-la, por vezes é preciso podar um galho, cavar ao redor, 
colocar adubo. Conservar, como se vê, não é transformar a Igreja num 
museu. (AZEVEDO JR., 2009, p. 8)

Pode-se dizer, com base nestas comparações metafóricas, que Rousseau é 

103 Meier (1993, p. 179) não define Jesus como revolucionário, mas reconhece nEle a atitude revo-
lucionária e pertubadora, pois se Ele fosse só um “poeta meigo” não teria sido ameaça para ninguém.
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um dos representantes da doutrina revolucionária do liberalismo anticlerical; Lefebvre 

e Fulton Sheen representam a doutrina da Igreja tradicional, que não está disposta a 

negociar com o liberalismo e o subjetivismo relativista, em hipótese alguma; e Bento 

XVI seria então o conservador, uma vez que em sua condição anterior de cardeal foi 

também colaborador do documento “A Interpretação da Bíblia na Igreja”, elaborado 

pela Pontifícia Comissão Bíblica (PCB, 1994), por volta do ano de 1993, e que dá 

margem a um diálogo com as metodologias modernas. 

Apesar desta classificação que outorga ao Papa Emérito esse ar de condes-

cendência, ele também estabeleceu limites de diálogo em seu pontificado, conforme 

observamos no capítulo anterior.

Segundo Bento XVI (2013c, p. 31), ao longo da história da Igreja, os apóstolos 

pregaram a palavra de Cristo, preocupando-se em transmiti-la às gerações sucessi-

vas, até os nossos dias, e muitos deram a vida pela Verdade da palavra de Cristo. 

Assim, do zelo pela Verdade nasceu a tradição da Igreja. Complementa o Papa:

Como nos séculos passados, assim também hoje há pessoas ou am-
bientes que, menosprezando essa Tradição de séculos, desejariam fal-
sificar a palavra de Cristo e tirar do Evangelho as verdades, segundo 
eles, excessivamente incômodas para o homem moderno. Busca-se 
criar a impressão de que tudo seja relativo: também as verdades da fé 
dependeriam da situação histórica e da avaliação humana. Porém, a 
Igreja não pode fazer calar o Espírito da Verdade. Os sucessores dos 
apóstolos, juntamente com o Papa, são responsáveis pela verdade do 
Evangelho. (BENTO XVI, 2013c, p. 32) 

Bento XVI (2013c, p. 32) reconhece que a palavra de Cristo pode ser “exigente 

e humanamente difícil de compreender. Não devemos cair na tentação do relativismo 

ou da interpretação subjetivista e seletiva das Sagradas Escrituras”, pois somente a 

Verdade em sua integridade pode abrir o ser à adesão ao Cristo morto e ressuscitado. 

Logo, faz-se necessária uma reflexão sobre os métodos contemporâneos, do ponto 

de vista da Igreja, sobretudo o histórico-crítico105, por ter dado abertura à crítica das 

formas, defendida por teólogos seculares — assunto destacado nas próximas pági-

nas, onde mostraremos suas qualidades e falhas, do ponto de vista da Igreja, exempli-

ficando ainda os benefícios da crítica textual, que remete à filologia e é oriunda deste 

105 É histórico pois se aplica a textos antigos, estuda seu alcance e elucida os processos diacrônicos 
de produção; é crítico pois opera com a ajuda de critérios científicos tão objetivos quanto possíveis em 
cada uma de suas etapas, da crítica textual ao estudo crítico da redação. Esta última procura colocar 
em evidência a contribuição pessoal de cada evangelista e as orientações teológicas que guiaram seu 
trabalho de redação. No seu estágio atual de desenvolvimento, mostra muitas outras possibilidades de 
leitura da Bíblia (PCB, 1994, p. 40-41).
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mesmo método impulsionador de outros da contemporaneidade. 

O próprio nome história, por mais estranho que pareça, não surge gratuita-

mente neste método moderno, pois segundo a Pontifícia Comissão Bíblica, seus “ele-

mentos foram utilizados na antiguidade por comentadores gregos da literatura clássi-

ca e, mais tarde, durante o período patrístico, por autores como Orígenes, Jerônimo 

e Agostinho” (PCB, 1994, p. 37). As formas modernas do método são o resultado de 

aperfeiçoamentos do humanismo da Renascença.

História não é sinônimo de ciência, mas não se faz ciência sem história, visto 

que a história não fundou uma exegese sozinha, sem a instituição Igreja; do mesmo 

modo como a Igreja seria vazia sem os relatos da história, pois não teria onde se 

apoiar. Pode-se dizer, portanto, que Igreja e história se complementam e, tradicional-

mente, têm estreitos laços com a ciência. Segundo o historiador Thomas Woods106:

A universidade foi um fenômeno totalmente novo na história européia. 
Nada parecido existiu na Grécia e Roma antigas. A instituição que nós 
reconhecemos hoje, com as suas faculdades, cursos de estudo, exa-
mes e diplomas, bem como a distinção entre o estudo de graduação e 
pós-graduação, vem a nós diretamente do mundo medieval. A Igreja 
desenvolveu o sistema universitário porque, de acordo com o historia-
dor Lowrie Daly, era “a única instituição na Europa que mostrava inte-
resse consistente na preservação e cultivo do conhecimento”. (WOO-
DS, 2005, p. 47)

Thomas Woods (2012) considera inconcebível que uma instituição como a 

Igreja Católica, que fundou as primeiras universidades do mundo e contribuiu com 

tantos avanços científicos, tecnológicos e exegéticos, tenha sido e ainda seja tão 

pouco valorizada pela ciência moderna, que costuma desenvolver suas metodolo-

gias sem dar o devido crédito histórico e científico ao Catolicismo, nem mesmo na 

Constituição da União Européia, que exclui toda mencão à influência cristã na ciência 

da civilização ocidental. Ele trata de elucidar que a ciência moderna não é um boom 

que surgiu repentinamente das gigantescas cabeças dos cientistas do Iluminismo, o 

mesmo se supõe a respeito da hermenêutica moderna, que recebeu a contribuição 

exegética da patrística107. Afinal, os métodos modernos não são uma panacéia e pre-

106 The university was an utterly new phenomenon in Eurpean history. Nothing like it had existed in an-
cient Greece or Rome. The institution that we recognize today, with its faculties, courses of study, exa-
minations, and degrees, as well as the distinction between undergraduate and graduate study, comes 
to us directly from the medieval world. The church developed the university system because, according 
to historian Lowrie Daly, it was “the only institution in Europe that showed consistent interest in the pre-
servation and cultivation of knowledge” (WOODS, 2005, p. 47).
107 “É evidente que o Cristianismo primitivo teve uma atitude de estudo e de reflexão, sem a qual não 
se pode entender a conservação e a elaboração da tradição evangélica. Falando com todo o rigor, 
pode-se afirmar que a atividade teológica e exegética, explicitada e refletida, existiu a partir do primeiro 
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cisam ser refletidos do ponto de vista global da própria história.

Segundo Bettencourt (1960, p. 81), até o século XVIII, não se questionava a 

fidelidade histórica dos evangelistas. Contudo, desde então, “teve surto a onda mo-

derna crítica aos livros sagrados, sustentados por diversos sitemas filosóficos (Ilumi-

nismo, deísmo, kantismo, hegelianismo...)”.

A despeito dos abusos e excessos, o pensamento tradicional da Igreja reco-

nhece que método histórico-crítico é, até certo ponto, necessário ao estudo de textos 

antigos das Sagradas Escrituras, as quais são entendidas, do ponto de vista da Pon-

tifícia Comissão Bíblica de Roma (1994, p. 12), como palavra de Deus em linguagem 

humana, “graças ao carisma da inspiração”.

Bento XVI (2007, p. 13) elogia os progressos da pesquisa histórico-crítica, 

mas adverte que ela “não esgota a tarefa da explicação” para os que vêem nos escri-

tos a Sagrada Escritura, e que acreditam ter sido ela inspirada por Deus. 

A explicação histórico-crítica do texto procura indagar o sentido preciso 
do início das palavras, como eram entendidas no seu espaço e no seu 
momento temporal. [...] No entanto — independentemente da certeza 
apenas relativa de tais reconstruções —, é importante ter presente que 
cada palavra humana, pelo seu próprio peso, já transporta em si mais 
do que aquilo que o autor no seu momento possa ter estado imediata-
mente consciente. Esta mais-valia interior da palavra, que transcende 
o seu momento, só alcança a sua validade a partir das palavras que 
foram amadurecidas no processo da história da fé. Aí o autor não fala 
simplesmente a partir de si mesmo nem para si mesmo. Ele fala a partir 
de uma história comum [...] (BENTO XVI, 2007, p. 15-16)

Bento XVI (2007, p. 18-19) diz que não é contra a exegese moderna, visto 

que ela abre perspectivas “que nos permitem tornar presente a figura de Jesus numa 

vivacidade e numa profundidade que não podíamos sequer imaginar há algumas dé-

cadas”. Contudo, ele alerta sobre o perigo de se aplicar novos conhecimentos meto-

dológicos sem o devido cuidado, pois não se pode “abandonar a seriedade histórica” 

e milenar da Igreja.

Diante dessas conjeturas pontifícias, fica patente a posição tradicional do Ca-

tolicismo sobre o método histórico-crítico e a intepretação bíblica, a qual é indissolu-

velmente arraigada às comunidades judaicas, aos evangelistas e ao próprio Cristo, 

como o Sagrado Protagonista dos Evangelhos e narrador da Parábola do Semeador 
— objetos de nossa análise. Desse modo, a Igreja defende que a interpretação bíblica 

momento na comunidade pós-pascal. A partir de Jesus, que se constituiu para eles dado fundamental, 
como judeus crentes que eram, necessariamente estavam obrigados a reler a Palavra de Deus e a 
desenvolvê-la derasicamente” (CARMONA; MONASTERIO, 1994, p. 33-34). 
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não é uma invenção moderna, como algumas vezes somos levados a crer, pois os 

próprios exegetas da Igreja primitiva reconhecem que a leitura do Sagrado apresenta 

dificuldades e comporta passagens obscuras. 

A segunda carta de São Pedro declara que nenhuma profecia das Escrituras 

resulta de uma interpretação particular (2 Pd 1,20), daí se infere que nem mesmo uma 

parábola cristã, pois ela se encontra atrelada ao contexto histórico. Ao contrário da 

interpretação poética, que embora se paute em teorias objetivas, terá sempre o olhar 

do crítico que apontará para os aspectos simbólicos, sincrônicos ou artísticos do texto, 

independentemente da diacronia concernente à realidade empírica. 

No entendimento do Catolicismo tradicional, numerosas correntes religiosas 

e até mesmo filosóficas propõem suas interpretações como a única verdade possível, 

em alguns casos, afirmam terem tido a revelação, mas suas afirmações não ostentam 

concisão doutrinária, pois elas não são revestidas de todas as garantias sobrenaturais 

da revelação, por esse motivo, não podem impor seguramente ao homem o verdadei-

ro caminho a seguir. Na concepção de Dom Almeida Morais Jr. (In NAVARRO, 1958, 

p. 2-3), “a verdade religiosa, revelada por Deus, deve exigir essa profunda unidade”, 

eis o motivo de a Igreja Católica se proclamar como a única religião verdadeira. O 

argumento do arcebispo é que a verdade revelada não poderia se submeter a uma 

“versatilidade contínua, às mutações constantes”, próprias do caráter humano, e para 

que a verdade brilhe, é necessário que permaneça una e imutável através dos tem-

pos. Continua ele:

Jamais poderíamos imaginar que a verdadeira religião não implicasse 
a falsidade de todas as outras. Só uma religião pode ser verdadeira e 
só é verdadeira aquela que conserva, através dos séculos e dos es-
paços, a mais perfeita unidade doutrinária. (In NAVARRO, 1958, p. 2)

A grande diferença entre a liberointerpretação protestante e a crítico-literária 

moderna é que a primeira transgride aspectos históricos e religiosos do Catolicismo, 

trazendo por consequência a heresia, segundo o pensamento tradicional da Igreja. A 

transgressão poética que é rastreada pela intepretação literária ou semiótica, no en-

tanto, não pretende afrontar a interpretação milenar da Igreja, necessariamente, nem 

depende de um protesto aos seus argumentos exegéticos, ainda que seu papel seja 

trazer à luz a complexidade do texto, como via de condução ao pensamento dialógico. 

Contudo, a Igreja reconhece que as questões de interpretação tornaram-se 

mais complexas ainda nos tempos modernos, devido aos progressos feitos pelas ci-

ências humanas. Métodos científicos foram aperfeiçoados no estudo dos textos sa-
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grados, de modo que se faz necessário questionar até que ponto a leitura poética 

pode ser considerada apropriada à interpretação das Sagradas Escrituras.

Além de ser o mais polêmico, o método histórico-crítico é também o mais 

divulgado no estudo bíblico e praticado correntemente em exegese, inclusive na cató-

lica, mas ele ainda está em fase de discussão, devido à aparição de outros métodos 

de abordagens e às críticas de numerosos cristãos que o julgam deficiente do ponto 

de vista da fé — pelo menos em alguns pontos facultativos, como veremos adiante.

No entender da Igreja, o pluralismo de métodos modernos para a interpre-

tação bíblica é apreciado por alguns como um indício de riqueza, mas a outros ele 

ostenta confusão. Real ou aparente, esse caos traz resistência à exegese científica, 

assim, a visão tradicional da Igreja viu a necessidade de um estabelecimento de crité-

rios ao exegeta moderno, com base em documentos canônicos que norteiam o olhar 

crítico a uma interpretação fiel dos textos sagrados. 

A Igreja reconhece que

o uso “clássico” do método histórico-crítico manifesta limites, pois ele 
se restringe à procura do sentido do texto bíblico nas circunstâncias 
históricas de sua produção e não se interessa pelas outras possiblida-
des de sentido que se manifestaram no decorrer das épocas posterio-
res da revelação bíblica e da história da Igreja. (PCB, 1994, p. 45)

Cerca de duas décadas atrás, a Pontifícia Comissão Bíblica (1994) afirmou 

que “uma tendência exegética orientou o método insistindo predominantemente so-

bre a forma do texto, com menor atenção ao conteúdo” (p. 45), mas essa tendência 

foi corrigida, devido à contribuição de uma semântica diferenciada — o estudo do 

significado denotativo das palavras, frases e texto, bem como ao estudo do aspecto 

pragmático do último.

A forma108 é um tópico intrigante, tanto do ponto de vista religioso quanto do 

literário. Interessa-nos refletir sobre o método histórico-crítico, sobretudo, pela ênfase 

que ele dá às formas — uma das derivações metodológicas modernas que dialogam 

com a Teoria da Literatura, conforme detalhamos mais adiante.

A Teoria da Literatura não é uma ciência absoluta, pois embora seja autôno-

ma109, ela caminha também nas fronteiras da hibridização, lançando mão por vezes de 

108 A forma é um elemento fundamental em Literatura, pois remete ao significante, ao passo que o con-
teúdo aponta para o significado. Contudo, Welleck (1962, p. 34) alerta que a crítica eficaz não deve se 
restringir a esses aspectos, afinal: “Uma análise moderna da obra de arte tem de começar por questões 
mais complexas: o seu modo de ser, o seu sistema de estratos”, isto é, idioma, influência, cultura etc.
109 Segundo Eikhenbaum (apud VALENCY, 2006, p.188), na Teoria do Método Formal, o que caracteri-
za seus estudos “é o desejo de criar uma ciência autônoma a partir das qualidades intrínsecas dos ma-



102

disciplinas ou métodos paralelos, além de se interessar por discussões fenomenológi-

cas, pela hermenêutica e pelas ciências gerais que se estendem ao território da arte. 

Todorov (1982, p. 10) reconhece que “a obra literária não pode, por si só, 

constituir o objeto de uma ciência; ela é, em potencial, o objeto de todas as ciências 

humanas, mas sob aspectos diferentes”. Contudo, ele não é a favor de uma tolerância 

extrema à hibridização de métodos no interior dos estudos literários, pois “é, precisa-

mente, a utilização de um método que define esta ou aquela ciência”. 

A discussão sobre os métodos interpretativos em Literatura e arte é um as-

sunto tão imprescindível que até mesmo os poetas fazem esse questionamento em 

suas obras. Guimarães Rosa (ARAUJO, 2012d), por exemplo, discute o método psi-

canalítico a partir da narrativa ambígua e paradoxal de Grande Sertão Veredas, mas 

não o faz com o objetivo de rebaixar a categoria psicológica e sim para questionar os 

próprios dogmas científicos que foram e são propostos no universo acadêmico como 

verdades incontestáveis, estendendo-se ao âmbito da Literatura.

Assis Brasil (1975) é outro poeta que discute métodos em sua obra — socioló-

gicos, existencialistas e psicanalíticos —, justamente com o mesmo propósito de Gui-

marães Rosa: indagar se tais ferramentas de leituras são eficazes, ou se o texto deve 

ser remetido apenas à esfera da semiótica — ou até mesmo à religiosa, a considerar 

que sua poética também implica temáticas de abordagem transcendente.

No âmbito da Literatura e da crítica literária, lançar mão de métodos extrínse-

cos para se fazer uma interpretação é uma possibilidade que vai depender do próprio 

texto, pois são os signos literários que determinam essa condição e oferecem a com-

plexidade de sentido. Com efeito, é permitido ao crítico recorrer a um método adja-

cente para complementar a discussão acerca da obra de arte desde que as constata-

ções não sejam mera intuição pessoal, para não se incorrer no erro do reducionismo 

impressionista que prescinde o próprio método literário, conforme introduzimos em 

nossa discussão anterior, a respeito da metodologia de Gadamer (2010).

Na concepção de René Wellek (1962, p. 21), “a intuição pessoal pode condu-

zir a uma apreciação meramente emocional, a uma subjetividade completa”, sacrifi-

cando assim a objetividade. Desse modo, no plano da Literatura, podemos inferir que 

o objeto de análise é sempre uma proposta de leitura que se faz de dentro para fora, 

isto é, a obra literária não é uma realidade à espera de um método que nela se encai-

xe, mas sim um repositório de signos literários que exige interpretação. 

Julio Plaza explica a importância do aspecto intrínseco da obra:

teriais literários”. Os formalistas defenderam um método científico para o estudo da linguagem poética.
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A materialização do signo estético tem a ver com a verdade artística 
que diz respeito muito mais a sua inserção no seu princípio constituti-
vo, isto é, no seu ícone ou insight, do que dependência de fatos e rea-
lidades extra-artísticas. Sua capacidade de desenvolvimento depende, 
afinal, de uma capacidade mental para a introvisão e, é claro, da cons-
ciência da linguagem. (PLAZA, 2003, p. 40)

O método é, pois, uma ferramenta que existe para auxiliar a interpretação e 

favorecer os aspectos intrínsecos da própria verdade artística, a qual determina os 

limites de dialogia da obra, que não depende de causas exteriores. E por mais que o 

método utilizado em determinada instância de leitura seja uma ferramenta de interpre-

tação de outra área — isto significa dizer que o crítico não pode perder de vista que 

está diante de uma obra de arte, não de um compêndio histórico ou científico. 

Afirma Wellek (1962, p. 34): “Uma obra de arte literária não é um simples ob-

jecto, mas antes uma organização altamente complexa” (p. 34), com múltiplos signi-

ficados e relações. Logo, do ponto de vista da arte, ainda que as parábolas de Jesus 

ofereçam instâncias históricas, sociológicas, antropológicas e sobretudo teológicas, a 

leitura do crítico literário tem um pendor textual e semiótico.

No âmbito literário, o surgimento do método da crítica textual110 

está ligado ao desenvolvimento de outras disciplinas: a etnologia li-
terária que os formalistas russos, ao estudarem os contos populares, 
criaram para o exame crítico e para a classificação desse patrimônio, e 
a linguistica, para eles o fulcro da noção de literariedade. Para essa crí-
tica, a obra literária é acima de tudo um sistema de signos. (VALENCY, 
2006, p. 183)

É compreensível que não são as ciências etnológica e/ou histórica que postu-

lam as diretrizes da Teoria da Literatura e seus métodos literários, pois ela se conso-

lida como científica graças às suas leis internas instauradas por linguistas e literatos, 

sobretudo os formalistas russos111 da primeira metade do século passado. Contudo, 

de acordo com Valency (2006, p. 183), “todos os sistemas de signos, linguísticos ou 

não (pintura, arquitetura), têm como interpretante único a língua”, que é o instrumento 

da descrição e da descoberta semiológicas.

A partir dessas considerações a respeito do estreito vínculo entre língua e lite-

110 Para uma conceituação meramente didática, existem duas críticas que podem ser denominadas 
como “textual”, a primeira é a do território da Filologia e visa aproximar os códices da sua forma ori-
ginária, com o objetivo de “reconstruir com toda a possível perfeição o texto sagrado, expurgá-lo das 
alterações nele introduzidas por culpa dos copistas” (PIO XII, 1999, p. 212). A segunda está vinculada 
à Semiótica (VALENCY, 2006, p. 183).
111 Círculo de Moscou; Estudo da Linguagem Poética (OPOJAZ); Círculo de Praga e de Bakthin.
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ratura, bem como de uma sutil e justificada flexibilidade do método literário ou semióti-

co às ciências gerais, podemos questionar se a metodologia bíblica canônica também 

está aberta a interpretações extra-religiosas. A resposta é sim, pois João Paulo II, em 

seu discurso sobre a Interpretação da Bíblia na Igreja (PCB, 1994, p. 15), afirma que 

a tarefa do exegeta moderno é de fato complexa. O Papa considera que:

Nenhum aspecto humano da linguagem pode ser negligenciado. Os 
progressos recentes das investigações linguísticas, literárias e herme-
nêuticas levaram a exegese bíblica a juntar, ao estudo dos gêneros 
literários, muitos outros pontos de vista (retórica, narrativa, estruturalis-
mo); outras ciências humanas. (PCB, 1994, p. 15)

Contudo, João Paulo II (PCB, 1994, p. 14-15) considera que “a exegese cató-

lica deve estar atenta a não se limitar aos aspectos humanos dos textos bíblicos”, pois 

seu papel é ajudar o povo cristão a perceber mais nitidamente nos textos a palavra de 

Deus. Ele assegura que o exegeta moderno pode e deve ser alimentado também por 

um impulso de vida espiritual. Em sua concepção, seria ilusão supor que fora da co-

munidade cristã se possa compreender melhor os textos bíblicos, visto que eles foram 

confiados “à Igreja de Cristo, para alimentar a fé e guiar a vida da caridade” (p. 17). 

À luz da Providentissimus Deus; das inovações da Divino Afllante Spiritu;  das 

descobertas dos Manuscritos de Qumrân, que tornavam claros diversos problemas 

bíblicos; bem como do desenvolvimento de novos métodos de investigação e de aná-

lise, João Paulo II (PCB, 1994, p. 21) conclui que “a tarefa primária da exegese é 

alcançar o sentido autêntico do texto sagrado ou mesmo os seus diferentes sentidos”. 

Ele postula que:

a exegese católica não tem um método de interpretação próprio e ex-
clusivo mas, começando pela base histórico-crítica, isenta de pressu-
postos filosóficos ou de outros, contrários à verdade da nossa fé, ela 
utiliza todos os métodos atuais, procurando em cada um a “semente do 
Verbo”. (PCB, 1994, p. 20)

João Paulo II (PCB, 1994, p. 21) preza a diacronia e a sincronia, e reconhece 

que “as duas se completam e são indispensáveis para fazer ressaltar toda a verdade 

do texto e para dar satisfação às legítimas exigências do leitor moderno”. A crítica lite-

rária e a semiótica, no entanto, não prescindem totalmente dos aspectos históricos na 

análise, muito embora deem maior importância à sincronia.

Bento XVI (PCB, 1994, p. 27-28), em sua condição de cardeal, ressalva que 

“o emprego de um método profano” na leitura de um texto bíblico é discutível. Isto é, 
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“tudo o que ajuda e contribui para um melhor conhecimento da verdade [...] é útil e va-

lioso”. Ele nota ainda que “o espectro dos métodos do trabalho exegético se ampliou 

de um modo que não se poderia prever trinta anos atrás”, ou seja, a partir da segunda 

metade do século XX. Diante da situação, o papel da Pontifícia Comissão Bíblica é 

fornecer uma visão fundamentada do “panorama dos métodos atuais e oferece assim 

aos que procuram uma orientação sobre as possibilidades e limites destes Cami-

nhos”. A palavra caminhos, em grafia maiúscula, aponta para o próprio Cristo como a 

Verdade que há de iluminar uma leitura Vital e profícua no âmbito teológico.

Além do método clássico e das matizes modernas do histórico-crítico, a Pon-

tifícia Comissão Bíblica (1994) reflete também sobre os métodos de análise literária, 

divididos em duas categorias: a retórica, como a arte de compor discursos persua-

sivos; e a narrativa, com seus “métodos de análise” referente ao mundo do relato, o 

qual envolve autor e leitor empíricos e implícitos. Por fim, ela aponta critérios também 

para a análise semiótica, chamando a atenção para elementos como: imanência, es-

trutura de sentido, gramática do texto, nível narrativo, nível discursivo e o nível lógico-

semântico. 

Esses três últimos métodos, o histórico-crítico, o semiótico e o literário (indis-

sociável do segundo), são os que se referem às características mais relevantes de 

nosso objeto. Não vamos entrar no mérito de outros, pois os que aqui citamos foi com 

o intuito de especificar fronteiras metodológicas, a fim de que essa delimitação já se 

configure como parte da resposta de nosso problema científico. 

Na concepção do crítico João Alexandre Barbosa (1980), o mundo da obra 

literária — seja ele um romance, uma novela, um conto ou uma poesia —, é “cambian-

te, transformador, incluso. Em cada palavra pode se esconder o germe de uma outra 

obra, radicalmente diversa daquela que o crítico tem diante de si” (p. 19). Ou seja, 

esse germe é uma semente que aponta para uma realidade ulterior.

Barbosa (1980, p. 21) assegura que a viabilidade de um método parece ser 

possível medir de acordo com a “viabilidade do crítico em ajustá-lo às suas investiga-

ções no próprio interior da obra, dialeticamente, sem comiserações para com aquilo 

que tenha sido fixado teoricamente”. O crítico propõe uma ousadia metodológica:

Quando falamos da viabilidade do crítico em jogar o seu método para o 
desafio no interior mesmo da obra, estamos significando a ousadia das 
hipóteses que, como tais, possam ser desmontadas ou acrescidas de 
comprobatórios capazes de culminar na criação de teses verdadeiras. 
(BARBOSA, 1980, p. 21)
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A intepretação tem dois níveis: o semântico e o crítico-semiótico. O primeiro 

está voltado para a manifestação linear do texto, que será preenchido de significado. 

O segundo é, ao contrário, voltado para as razões estruturais do texto.

Não podemos dizer que uma interpretação da exegese tradicional se configu-

ra como semântica ou semiótica, sem antes nos atentar para a própria crítica, pois é 

o crítério de erudição que vai determinar o nível interpretativo.

A partir dessas considerações hermenêuticas — aprofundadas mais adian-

te, acerca dos trabalhos exegéticos das primeiras comunidades cristãs —, inferimos 

que no âmbito da crítica literária o método não foi feito para encaixar a teoria na obra 

literária, mas para suscitar possibilidades de leituras que ampliem os horizontes de 

interpretação, sem deixar de sustentar o argumento crítico. No âmbito da literalidade 

bíblica, as diretrizes são mais rígidas, o que não significa dizer que nos critérios meto-

dológicos não haja flexibilidade por parte da Igreja, como já mencionamos.

2.4 O Novo Testamento e o sentido da Boa Nova no Evangelho

O que é feito, em nossos dias, daquela energia 
escondida da Boa Nova, suceptível de impressionar 

profundamente a consciência da humanidade?
 (Papa Paulo VI)

O Novo Testamento é considerado, dentre todos os documentos históricos 

que existem sobre a vida de Jesus Cristo, o mais importante, na perspectiva da Igreja, 

e um dos exegetas que atestam a sua veracidade é Claude Fillion (1916). 

Declaramos bem alto que a nossa verdadeira e principal prova, a nossa 
demonstração irrefutável da existência histórica do Salvador consiste 
nos escritos do Novo Testamento que a cada passo no-lo apresentam 
sob as cores mais vivas. (CLAUDE FILLION, 1916, p. 70)

Meier (1993, p. 50) está de acordo com Fillion, pois as principais fontes de 

conhecimento sobre o Jesus histórico são, de fato, “os quatro Evangelhos canônicos 

(Marcos, Mateus, Lucas e João)”. Ele alerta, contudo, que essas fontes não pretendem 

proporcionar uma narrativa completa sobre Jesus, mas se limitam ao testemunho. 

Alguns críticos modernos resistem ao termo biografia, no que diz respeito ao 

Novo Testamento, outros o aceitam. Claude Fillion (2007, p. 10) considera que os 

Evangelhos foram  escritos por “quatro biógrafos do Verbo encarnado”, uma vez que, 

a seu ver, os evangelistas “reuniam todas as condições que se tem o direito de exigir 
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de um historiador sincero e verídico”. Ele destaca ainda o aspecto científico: 

As múltiplas alusões que fazem aos costumes da época, à geografia 
palestina, às moedas etc., nada deixam a desejar. Em parte nenhuma 
se lhes detectaram faltas; muito pelo contrário, brilham sempre pelo 
rigor e exactidão. [...] os biógrafos de Jesus eram historiadores sérios, 
fiéis, merecedores de toda confiança. (CLAUDE FILLION, 2007, p. 12)

Bettencourt (1960, p. 16) assegura que para se compreender Jesus é neces-

sário dividir o Novo Testamento em duas categorias: imanente (referente à face exter-

na ou humana do Salvador) e transcendente (face interna ou mistério íntimo).

A face externa é revelada pelos Evangelhos sinóticos112 de Mateus, Marcos e 

Lucas. Essa primeira categoria revela ainda o âmbito externo da Igreja nascente, no 

livro dos Atos dos Apóstolos. O quarto Evangelho, o de São João, é a face interna que 

insinua o mistério íntimo sob a humanidade de Jesus e aponta para a sua transcen-

dência; ao passo que as epístolas e o Apocalipse abordam o mistério íntimo do Corpo 

ou da sociedade, em sua dimensão eterna.

O título Novo Testamento indica que o escrito está ligado a uma tradição re-

ligiosa anterior, o Antigo ou veterotestamento, o qual Bettencourt (1960, p. 20) deno-

mina por “biblioteca sagrada do povo de Israel”. A cultura hebraica, como se sabe, 

difere-se de outros povos primitivos ou vizinhos, sobretudo, por sua característica 

monoteísta que, nesse sentido, é a base da mesma fé dos cristãos.

Os vinte e sete livros do Novo Testamento comportam narrativas históricas, 

cartas e profecias, todos oriundos do século I da era cristã. Bettencourt (1960, p. 39) 

afirma que os escritos deste Livro são distribuídos em três categorias: livros históricos 

(São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João e Atos dos Apóstolos); livros didáti-

cos (as quatorze epístolas de São Paulo, a de São Tiago, as duas epístolas de São 

Pedro e as três de São João); e o livro profético (Apocalipse). Todos eles centrados na 

figura de Jesus Cristo, o Messias do Antigo Testamento.

O critério de seleção dos livros canônicos do Novo Testamento tem uma si-

milaridade ao dos gramáticos alexandrinos, em relação à coleção de obras clássi-

cas. Segundo Rops (1958, p. 28), Cícero, Plínio, Policleto, Epiteto e outros escritores 

valeram-se deste mesmo método. Logo, a palavra “Cânon” vincula um estatuto regu-

112 “Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam grandes semelhanças entre si, mas não 
são mera cópia um do outro. São chamados Evangelhos sinóticos, palavra que etimologicamente quer 
dizer: ‘com uma olhada’ (syn opisis), porque, efetivamente, os seus textos são de tal natureza que 
podem ser colocados em colunas paralelas, de modo que se perceba com rapidez e claridade as suas 
semelhanças e diferenças. [...] Provavelmente, Mateus e Lucas trabalharam sobre o texto de Marcos e 
o reescreveram, com novos aspectos” (MONASTERIO; CARMONA, 1994, p. 49).
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lamentador em relação a outras obras vulgares, que não ostentam a mesma fidedigni-

dade de um texto concebido como mais próximo de suas fontes autênticas:

Os padres da Igreja, em grande número, de São Clemente de Roma 
a Santo Hipólito, utilizaram a palavra para designar tudo quanto serve 
de fundamento à religião, regra de tradição, da fé e da verdade. Muito 
naturalmente, estendeu-se o sentido ao do “escrito regulador”. [...] O 
“Cânon” das Escrituras compreende, portanto, todos os livros que a 
Igreja proclama “reguladores da fé”. (ROPS, 1958. p. 28)

Luc. H. Grollenberg (1970, p. 83) reforça que a palavra grega Kanon, significa 

táboa, régua, diretriz adotada pelos cristãos para designar as Sagradas Escrituras. 

Segundo o exegeta, “quando, na Igreja antiga, pairavam dúvidas sobre a autenticida-

de de algum livro, a pergunta era: tal livro é canônico?”

Rops (1958, p. 31-32) afirma que “um texto era admitido no Cânon quando, no 

conjunto das comunidades, era reconhecido como fiel à verdadeira tradição, à verda-

deira mensagem”. Ou seja, estava em questão ainda o critério espiritual no processo 

seletivo dos textos, pois “quando a consciência cristã, esclarecida e guiada pela au-

toridade eclesiástica, concluia que certo número trazia a marca do Espírito, a escolha 

estava feita”. Nas comunidades primitivas, dos tempos de Jesus, a filiação apostólica 

não era um evento aleatório, mas fundamental, de modo que “foram conservados 

aqueles textos estabelecidos pelos testemunhos vivos, que provinham diretamente 

dos discípulos de Jesus”.

Antes de entramos no mérito dos Evangelhos canônicos ou apócrifos, é válido 

ponderar que o testemunho de São Paulo também é determinante para o conhecimen-

to do ministério de Jesus, pois ele teve um relacionamento pessoal com os apóstolos 

e com os primeiros cristãos da Igreja primitiva. Segundo Claude Fillion (1916, p. 72), 

por intermédio de São Paulo sabe-se que Jesus assumiu a natureza humana; nasceu 

de mulher; pertencia à genealogia judaica, à tribo de Judá, tradicionalmente à família 

de David113; tinha primos, na época denominados como irmãos; empobreceu-se para 

enriquecer a humanidade; sujeitou-se à lei mosaica, aprimorando-a; foi impecável; era 

cheio de espírito de santidade; limitou-se a Israel o Seu ministério público; rodeou-se 

de um círculo de amigos íntimos e nomeou-os portadores de sua palavra, a Boa Nova.

112 Flusser cogita a possibilidade de que a Sua descendência, em relação a Davi, tenha um caráter 
mais tradicional do que biológico. Ou seja, “tanto Ele pode ter sido um descendente de Davi, ocasional-
mente, como pode não ter tido nenhuma ligação genética com a monarquia” (ARAUJO, 2012f, p.296). 
Por outro lado, na ótica da Igreja tradicional, a descendência de Davi revela o inegável caráter messiâ-
nico de Jesus, sem o qual não seriam confirmadas as profecias do Antigo Testamento.
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Bettencourt (1960, p. 55-56) explica que a palavra Evangelho, do grego eu-

angélion ou eu-angelia, designa em sua etmologia o anúncio da feliz notícia ou vitória 

relacionada aos feitos de guerra da Grécia antiga. “Os gregos afirmavam que toda 

notícia é dádiva dos deuses”, portanto, a idéia de Evangelho entre os pagãos estava 

associada à salvação (soteria) e prosperidade (eutychema). 

Na época dos imperadores romanos, o termo adquiriu ênfase especial, pois o 

monarca era tido como personagem divino, doador da salvação dos súditos, por essa 

razão eram consideradas como boas notícias a proclamação de um herdeiro do trono. 

Os decretos imperiais, tidos como oráculos da divindade, também eram recebidos 

como eu-angélia ou Evangelho. Em oposição aos ilusórios Evangelhos proclamados 

pelo Império, anualmente, os discípulos de Cristo não hesitaram em apresentar ao 

mundo a mensagem de seu Senhor como o Evangelho autêntico, a Boa Notícia que 

os judeus aguardavam — e que era também o próprio Cristo.

Bettencourt (1960, p. 57) afirma que a Boa Nova não era apenas motivo de 

alegria, mas também de escândalo e loucura, pois enquanto os judeus esperavam 

milagres e os gregos sabedoria, os apóstolos falavam de um Cristo crucificado. O mo-

tivo é que a mensagem de Jesus implica metanoia, mudança de mente ou revolução 

no modo de pensar do homem antigo, que “teria de renunciar à natureza afetada pelo 

pecado, para poder ser recriado e elevado à participação da vida divina”. Ou seja, a 

salvação em Jesus Cristo requer despojamento da vida e dos conceitos mundanos de 

outrora. O Evangelho de Jesus era ainda motivo de zombaria entre os pagãos:

“Foi o que se deu quando Paulo, em Atenas, pregou a ressurreição 
dos mortos a filósofos gregos. Responderam-lhe em tom de zombaria: 
“Ouvir-te-emos outra vez sobre esse assunto” (At 17, 32). Os ouvintes, 
porém, que, sem preconceitos, acolhiam a Boa Nova, experimentavam 
profunda alegria. (BETTENCOURT, 1960, p. 57)

O padre apostólico responsável pela difusão do Evangelho, por volta do ano 

107, foi Santo Inácio, discípulo do apóstolo São João e bispo de Antioquia. Segundo 

Bettencourt (1960, p. 58), ele “pôs em relevo toda a novidade e a plenitude do sentido 

que o termo Evangelho vem a ter para os cristãos”. A designação se refere à pregação 

oral da Boa Notícia, à proclamação do Reino messiânico. Na concepção de Santo Iná-

cio, “Evangelho” não é simplesmente doutrina ou sabedoria direcionada à razão, mas 

é dom de Deus que se destina ao homem inteiro, visando dar-lhe vida nova.

Bettencourt (1960, p. 58) afirma que a Palavra do Evangelho promove a san-

tificação do ouvinte, e que sua leitura santifica não apenas pela via do entendimento 
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do texto, mas na proporção da fé e da caridade sobrenaturais que animam o leitor. O 

mesmo pode se dizer da pregação, cujo efeito não depende apenas do mensageiro, 

mas é proporcional à fé e ao amor dos ouvintes. Pode-se inferir, neste caso, aquilo 

que Jesus denominou por Efatá: “Abre-te!” (Mc 7, 34) para ouvir a doutrina de Deus.

Sabe-se que, assim como registra a história a respeito de Sócrates (469 a.C), 

Jesus nada deixou por escrito e seus discursos orais foram transmitidos para a forma 

escrita graças aos discípulos e testemunhas oculares. Posteriormente, as comunida-

des construídas pelos pregadores incumbiram-se de difundir tais discursos por inter-

médio de cópias feitas em manuscritos de papiro114  — um papel de uso comum na 

época, feito a partir de uma resistente planta denominada Cyperus papyrus. 

 A crítica textual115 é um ramo da Filologia — estudo das línguas, culturas ou 

civilizações — e é também a ciência do estudo comparativo das cópias antigas. Se-

gundo Grollenberg (1970, p. 275-277), os rolos de papiro nos quais Paulo e os evan-

gelistas escreveram perderam-se logo, devido à pouca resistência. Porém, antes que 

se deteriorassem por completo, foram feitas inúmeras cópias dos mesmos. 

No século IV, os cristãos podiam se valer do pergaminho, que durava mais, e 

devido a expansão da Igreja primitiva, multiplicaram-se os textos. O processo de cópia 

incorria em algumas modificações textuais, conforme cada atualização ortográfica, 

revisão de termos antiquados ou acréscimo de palavras para falicitar a compreensão. 

Com o alvorecer da ciência, no século XX, os textos antigos foram comparados, mi-

nuciosamente, num sistema similar ao de árvores genealógicas, a fim de que os peri-

tos pudessem se aproximar dos originais escritos pelos autores bíblicos. Grollenberg 

(1970, p. 276) afirma que um trabalho gigantesco foi realizado, de modo que “nenhu-

ma obra da antiguidade, advinda por meio de cópias, chegou a ser conhecida tão de 

perto, no seu texto original, como o Novo Testamento”. Estima-se que hoje existam 

mais de 150 mil manuscritos antigos e, apesar dos erros cometidos no processo de 

transcrição de uma cópia para outra, é justamente o estudo comparativo das fontes 

que atestam a veracidade textual de suas origens. 

114 Em 1946, conheciam-se, em suma, “4.273 documentos que nos transmitem, por inteiro ou em 
parte, o texto original grego do Novo Testamento. A cifra total está em crescimento mais ou menos con-
tínuo, em virtude da descoberta de novos papiros no Oriente e no Egito e, a partir de 1947, por efeito 
da exploração das famosas grutas do deserto de Judá (Palestina) (BETTENCOURT, 1960, p. 78).
115 Além do trabalho de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, em meados do ano 400; um 
importante trabalho da crítica textual foi a edição impressa do Novo Testamento, em grego, publicado 
sob a incumbência do Cardeal Jiménez de Cisneros O.F.M. Essa edição trilingue (hebraico, grego, 
latim) foi preparada no ano de 1502, por eruditos espanhóis. A crítica textual, desde suas origens, en-
volve três abordagens básicas: ecletismo, estemática e a correção dos copistas. Na Idade Moderna, 
surge a técnica cladística, que envolve classificação hierárquica das espécies, baseada na ascendên-
cia evolutiva, método oriundo da biologia. 
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O trabalho do crítico textual é reconstruir um texto, apoiando-se nas proba-

bilidades e suposições estabelecidas a partir de todas as fontes disponíveis. Desse 

modo, essa constatação moderna não contradiz em nada as reivindicações científicas 

e históricas por parte de Claude Fillion (1916), pelo contrário, a ciência apenas vem 

a fortalecer suas teses elaboradas entre o final do século XIX e início do século XX. 

Segundo Grollenberg (1970, p. 227), um número tão elevado de textos, advin-

dos da multidão e da multiplicação dos manuscritos, “nós os devemos aos inúmeros 

fiéis para os quais o Novo Testamento constituia o livro mais precioso que possuiam, 

copiado sem cessar”. Ele reconhece os erros do processo de cópia e o surgimento de 

suas variantes, como foi dito, mas adverte também que é, justamente, “de sua compa-

ração que nasce também nossa certeza”, superior à das obras clássicas:

Há obras célebres de escritores clássicos, filósofos e historiógrafos, 
das quais restam apenas alguns manuscritos posteriores. Deles não 
temos tanta certeza como do Novo Testamento. Ao citarmos as pas-
sagens de Platão ou Cícero, extraídas de modernas edições críticas, 
ou de Marcos e Paulo, podemos afirmar com maior certeza científica: 
“Marcos e Paulo escreveram assim” do que “Platão e Cícero escreve-
ram assim...” (GROLLENBERG, 1970, p. 277)

A crítica textual endossou a originalidade do Novo Testamento, sem negar o 

trabalho das comunidades primitivas, bem como o mérito de suas catequeses, que 

ressoam até hoje na voz da Igreja. Bettencourt (1960, p. 59) afirma que o método de 

ensino aos cristãos, pelos mestres da época, é denominado catequese, palavra grega 

que significa “ressonância”. Segundo o monge, “os mensageiros da Boa Notícia não 

se detinham muito tempo em uma cidade; ao partir, era conveniente que deixassem 

um resumo escrito do que haviam pregado, ou um catecismo”.

Graças ao método da catequese, São Lucas afirma no prólogo de seu Evan-

gelho que “muitos já haviam empreendido fazer a narrativa dos acontecimentos ocor-

ridos” (cf. Lc 1, 1) na vida de Jesus. Os escritos não pretendidam fornecer uma narra-

tiva biográfica, mas colaboram para elucidar dados históricos relevantes da época e 

ajudam a traçar um perfil muito aproximado da historicidade do Cristo.

Rops (1958, p. 19) ressalva que: “quando se fala de um texto antigo, não se 

deve jamais perder de vista o fato elementar de que, até a invenção da imprensa116, 

fazia-se a transmissão dos escritos por sucessivas cópias”. No decurso de cada cópia 

poderia ocorrer que os escribas ou leigos no assunto tratassem de aperfeiçoar o dis-

curso original e/ou inicial, acrescentando ou excluindo palavras. Isto é, no processo 

116 Prensa móvel do século XV, que viria a derivar a imprensa jornalística, do século XVIII.
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do discurso oral para o escrito, a palavra primeira estava sujeita a perder algo de sua 

exatidão, eis o motivo plausível para que nem todos os textos apócrifos estudados 

pela Igreja fossem considerados canônicos pelos padres apostólicos e exegetas.

Segundo Rops (1958, p. 33), “designa-se pelo termo de ‘apócrifos’ o conjunto 

dos textos que não foram acolhidos pelo Cânon”. Ele afirma também que, quanto aos 

“apócrifos do Novo Testamento, constituem um mundo estranho, em que se mesclam 

pedaços de verdades e delírios”. Esses textos nascidos nas comunidades primitivas, 

desde os tempos de Jesus até os séculos VI e VII, eram carregados de uma espécie 

de romantismo das massas, pois além de nem sempre corresponderem à realidade 

dos fatos canônicos, muitas vezes eram eivados de heresias.

Segundo Bettencourt (1960, p. 60), dos numerosos escritos originários do sé-

culo I, quatro foram reconhecidos pela cristandade como livros inspirados. Assim, as 

catequeses redigidas por São Mateus e São João, pelos apóstolos; por São Marcos, 

discípulo de Pedro; e por São Lucas, discípulo de Paulo; foram consideradas oficiais. 

Os demais escritos apócrifos não lograram a mesma credibilidade do Cânon, 

devido ao próprio estudo comparativo e exegético realizado nos primórdios da Igreja. 

De acordo com Bettencourt (1960, p. 60), é válido recordar que os apócrifos eram 

também escritos considerados “ocultos, livros que não se liam em público”, ao contrá-

rio dos autênticos livros canônicos, tradicionalmente aceitos nas sinagogas.

Bettencourt (1960, p. 61) afirma que a autenticidade dos quatro Evangelhos 

já era vigente desde a época de São Irineu, bispo de Lyon, nascido no ano 130 da era 

cristã, pois para ele a Boa Nova é uma só, tanto que se referia à mesma como “Evan-

gelho Quadriforme”. Orígenes (185 - 253 d.C) também afirmava que o “o Evangelho é 

um só, através de quatro livros”. Rops (1958, p. 81) confirma a teoria de ambos, pois 

diz que Santo Irineu fala da Boa Nova como “Evangelho tetramorfo, isto é, do Evan-

gelho único sob quatro formas”. O mesmo se diz de Santo Agostinho, que concebia a 

Boa Nova como os “quatro livros de um só Evangelho”. 

Claude Fillion (2007, p. 9-10) também parte do pressuposto de que a Igreja 

“põe em nossas mãos quatro Evangelhos, mas em rigor não há mais do que um único 

Evangelho, uma só Boa Nova. Segundo ele, as quatro redações estão “estreitamente 

interligadas pela unidade dos fatos que contam”, bem como pela doutrina e pela uni-

dade do espírito. É importante observar, portanto, que: “não se trata de quatro retratos 

de Cristo desenhados pelos evangelistas, mas de um só retrato, um retrato que é 

único apesar de seus matizes”. Para o exegeta, os Evangelhos têm capacidade para 

relatar tanto a figura de Cristo quanto o caráter divino de Sua Igreja.
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Os quatro retratos de fisionomias distintas mas tão semelhantes reve-
lam-nos o Mestre com toda a perfeição desejada pelos desígnios de 
Deus. Sob a inspiração divina, a escolha foi feita de tal modo que mes-
mo um número ilimitado de milagres e de palavras análogas nada mais 
nos diria para demonstrar a divindade de Jesus e simultaneamente a 
divindade da Igreja por Ele fundada. (CLAUDE FILLION, 2007, p. 13)

Grollenberg (1970, p. 285) também vê nos Evangelhos “quatro pinturas” de 

Jesus em uma mesma pessoa, em sua concepção, porém, é como se cada evange-

lista tivesse impresso na obra o próprio “carimbo” autoral. Ele nota que alguns tendem 

a reproduzir “a impressão direta” que Jesus lhes causa e O descrevem segundo a 

admiração que sentem. Os evangelistas, porém, priorizaram o testemunho,

uma declaração do devotamento pessoal, uma tentativa de provocar 
ou robustecer nos leitores a mesma disposição que sentiam em rela-
ção a Jesus. Um deles manifestou da seguinte maneira a intenção do 
seu retrato: “Escrevi tudo isso para que creiais em Jesus, o Messias, o 
Filho de Deus, e para que, crendo, participeis de sua vida” (cf. Jo 20, 
31) (GROLLENBERG, 1970, p. 285)

Grollenberg (1970, p. 285-286) nota que os quatro Evangelhos passaram a 

ser, exatamente por essa razão específica, “um gênero particular de literatura”. Na 

concepção do exegeta, os hagiógrafos se baseiam na vida pública de Jesus; na reper-

cussão das aparições após Sua morte; bem como nas impressões e recordações que 

tentaram traduzir em suas narrativas. Ele assinala ainda: “Deste tesouro de histórias 

e sentenças os evangelistas tiraram o material com que elaboraram seus retratos de 

Jesus, cada qual a seu modo, com seus motivos e pontos de vista próprios”.

E se quatro são os escritos oficialmente reconhecidos como a historiografia de 

Jesus, Bettencourt (1960, p. 61-62) insiste que uma só é a sua fonte: “a catequese, a 

pregação oral da Boa Notícia”. Ele recorda ainda que “ao escrever a antiga catequese, 

os autores de modo nenhum entendiam remover o testemunho ou tomar o lugar da 

tradição oral117”. O magistério de viva voz é o que dá origem ao ensinamento escrito, e 

esse contexto oral tende a nortear os textos, a fim de que não se tornem “ambíguos”. 

A ambiguidade à qual se refere o monge é justamente aquela confusão que ocorre no 

âmbito da interpretação, se não houver em sua base uma autoridade regulamentado-

117 Apesar de algumas perdas de exatidão, no processo de transmissão do discurso oral para o escrito: 
“não se pode separar excessivamente a tradição oral da escrita naquele tempo e povo de Jesus. Não 
era um ambiente de pura oralidade. A cultura oral judaica se realizava num contexto em que eram co-
nhecidos os textos escritos e se praticava a escrita. [...] Colocar por escrito sua própria tradição brotava 
como algo inevitável nas comunidades cristãs. [...] Colocar por escrito não supõe o desaparecimento 
automático da tradição oral, mas que ambas coexistiram muito tempo e influenciaram-se reciprocamen-
te (CARMONA; MONASTERIO, 1994, p.38).



114

ra em relação às fontes que deram origem ao cânon da Igreja. 

Rops (1958, p. 28) observa que a maior preocupação da Igreja primitiva, nos 

primeiros séculos, era resguardar a fidedignidade das fontes orais. O historiador re-

corda uma expressão do ano 350, proferida por um dos 33 doutores da Igreja: “Isto 

não é do Cânon”, advertiu o criterioso exegeta Santo Atanásio, bispo de Alexandria. 

O propósito de exatidão da Igreja, em ruptura com toda e qualquer ambigui-

dade interpretativa, sobretudo no que diz respeito ao consenso moral acerca dos pre-

ceitos aceitos e difundidos como doutrina, são garantidos por seu magistério oral — o 

qual ainda dá continuidade à evangelização realizada pelos apóstolos, por intermédio 

do clero, das homilias e pregações católicas. Para Bettencourt (1960, p. 62), a tradi-

ção oral continua viva na “voz comum dos cristãos, a voz da Igreja”. 

E a voz da Igreja não é, de modo algum, mera imposição institucional carac-

terística dos tempos modernos, como aventam alguns teóricos protestantes do século 

passado e da atualidade, mas sim uma “sentença lapidar”, conforme a expressão 

de Bettencourt (1960, p. 62), pois sem essa imponência discursiva, nem mesmo os 

religiosos dos primeiros séculos teriam razões plausíveis para crer no Cristo históri-

co. Para corroborar a necessidade da convicção e do poder eclesial que a difunde, o 

monge recorre à declaração de Santo Agostinho: “Eu não acreditaria no Evangelho, 

se a isso não me induzisse a autoridade da Igreja Católica”. 

Se não tivesse existido essa preocupação no passado, por parte do magis-

tério patrístico, em se manter uma diretriz interpretativa justa e fidedigna, com base 

nas fontes orais estudadas desde os padres apostólicos que conviveram com teste-

munhas oculares de Cristo, não haveria hoje, tampouco, nenhum direito por parte da 

Igreja em reivindicar e pregar a clareza dos textos ou a precisão em seus postulados 

hermêneuticos. Logo — se não por via de regra, ao menos por definição —, são os 

padres apostólicos do passado e os sacerdotes da modernidade, fiéis à Teologia Fun-

damental, os verdadeiros mantenedores que garantem a lucidez da matriz de signifi-

cado e de sentido literal dos textos bíblicos, edificada graças ao trabalho primordial, 

exegético e seletivo das fontes. Atividades essas que progrediram com o decorrer dos 

séculos e que em muitos aspectos ostentam maior confiabilidade até mesmo que os 

métodos da era moderna. 

Os métodos da era moderna, apesar de suas conquistas e de seus méritos, 

não são meios para superar os pilares da patrística dos padres apostólicos. O método 

das formas, por exemplo, embora tenha seu valor do ponto de vista literário, apresen-

ta também muitas pretensões descabidas, na concepção da Igreja tradicional. 
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É evidente que a fonte oral não é o único caminho de desambiguação118 ao 

qual recorreu a Igreja primitiva, bem como a medieval e a moderna, mas a catequese 

oral e os documentos que se referem aos testemunhos vivos dos cristãos, desde o pri-

meiro século, são a base do consenso univocal que dá coesão e unicidade não ape-

nas ao Evangelho polifônico do Novo Testamento, mas à voz e à mensagem milenar 

do Vaticano, que tem uma base sólida e é una em seu discurso encíclico e doutrinal. 

Segundo Bettencourt (1960, p. 62), por volta do ano 130, Papias, o bispo de 

Hierápolis, na Ásia Menor, “dizia ter procurado avidamente o que de viva voz haviam 

ensinado os Apóstolos e os discípulos imediatos de Jesus”. É notável, portanto, que 

sempre existiu na Igreja Católica essa avidez pela objetividade dos fatos e pela verda-

de primordial — conforme postulou também Bento XVI, no capítulo anterior. A crítica 

das formas, no entanto, minuciosamente estudada pelo Papa Emérito, tem seus pon-

tos de confluências e divergência com Igreja, conforme veremos adiante.

2.4.1 O Evangelho como gênero autônomo e os relativismos da crítica moderna

Eles não querem que a Verdade Absoluta exista119. 
(Orlando Fedeli)

Cerca de vinte anos após a morte de Jesus, os cristãos estenderam suas 

pregações orais em registros escritos de Sua vida, ministério, paixão e ascensão. 

Na esteira das inúmeras narrativas encontram-se os quatro Evangelhos canônicos. 

Coube à ciência averiguar se esses relatos são fidedignos à história. No final da Idade 

Média e já no limiar da Idade Moderna, no século XVI, surgem os principais protestos 

por parte daquela que Bettencourt (1960, p. 64) denomina por “Pseudo-Reforma lu-

terana”, uma vez que ela tratou de emancipar os Evangelhos, sem considerar a tradi-

ção, a espiritualidade e o trabalho criterioso e seletivo das fontes, por parte da Igreja 

Católica, que elucida e faculta o entendimento das bases autorais. 

Segundo o monge, os teólogos liberais das correntes que aderem à “teoria 

da história das formas”, também dita “método histórico formal” ou “crítica das formas”, 

que surgiu na Alemanha entre 1919 e 1922, tendem ao estudo da pré-história dos tex-

118 Termo linguístico que remete ao processo de explicação de uma mensagem que possui mais de 
um sentido. Conceito que se apresenta como solução à fala oral, à escrita, à linguagem de sinais, bem 
como aos sistemas informatizados, nos quais dois ou mais objetos apresentam o mesmo nome ou as 
mesmas ações e geram, assim, confusões interpretativas.
119 Fedeli (2004, p. 148) coloca em dúvida as leituras modernas e semióticas da atualidade. A seu ver, 
quando se parte do pressuposto que não existe verdade objetiva, “em consequência, não há leitura 
correta de um texto”.
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tos evangélicos, ou seja, o período que precedeu a sua redação escrita.

O malefício desta metodologia, segundo Bettencourt (1960, p. 65), é difundir 

ao público a idéia de que “os Evangelhos escritos não são fontes primárias e abso-

lutas da vida de Jesus, mas resultam da compilação de dados anteriores, meramen-

te orais”. A oralidade120 em si não é o que descredibiliza a tradição, Sócrates, por 

exemplo, é considerado o pai da filosofia grega — como os próprios racionalistas do 

século XIX o reconhecem —, mas a base de sua filosofia é oral, pois seus discursos 

também foram compilados por Platão, em manuscritos muito mais tardios do que os 

Evangelhos. A oralidade, portanto, é a base óbvia de todas as culturas antigas, in-

dependentemente dos manuscritos concomitantes ou posteriores às mesmas. Logo, 

o problema não está em sua raiz oral e sim no reducionismo teórico, pois o método 

das formas rebaixa a oralidade meramente ao “caráter popular e simples” dos ditos e 

feitos de Cristo, separados de seu contexto cronológico e topográfico, como se jamais 

tivesse existido ao redor destes escritos a seriedade do trabalho exegético do clero, 

representado por monges, bispos, papas e santos da Igreja. 

O Catolicismo tradicional entende que o seu Cânon milenar foi relegado ao 

nada, pois os “profetas do ceticismo” — conforme a expressão dos apologistas — ig-

noraram a autoridade histórica de pessoas que conviveram com os apóstolos, como é 

o caso de santo Inácio, aluno de São João Evangelista, o discípulo amado de Cristo. 

Além de bispo, santo Inácio conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igre-

ja de Antioquia, fundada pelo próprio Simão, o Cefas da tradição evangélica (Mt 16, 

18). A condenação de santo Inácio, pelo imperador Trajano, não é uma lenda delirante 

do primeiro século, nem os leões do Coliseu de Roma que o devoraram. Ignorar, por-

tanto, a importância cronológica e histórica das sete epístolas escritas por este santo 

da Igreja Católica, ou desconsiderar o trabalho exegético e milenar do clero, equivale 

a desprezar os próprios Evangelhos em sua completude.

Segundo Bettencourt (1960, p. 65), para os críticos liberais das formas, o 

trabalho dos Evangelistas não foi senão colecionar “fragmentos ou unidades literárias 

e agrupá-las de sorte a obter um esboço biográfico do Mestre”. E se a comunidade 

primitiva, na concepção da crítica das formas, não hesitava “em criar episódios ima-

ginários para justificar tendências adventícias” ou batismais, por outro lado, não há 

como negar o contexto de perseguicão aos cristãos, aos mártires e às testemunhas 

120 Quando se fala em oralidade, na Teologia Fundamental, subentende-se a fonte oral que provém 
dos apóstolos, dos santos e dos primeiros papas da Igreja Católica, que também foram discípulos e 
conviveram com testemunhas oculares de Cristo. No entanto, esse termo possui também a sua cono-
tação literária, conforme a teoria desenvolvida pelo linguista Paul Zunthor (2005).



117

oculares de Cristo, pois esses não podem ser “episódios imaginários”.

Outro reducionismo inaceitável, na concepção de Bettencourt (1960, p. 66), 

é relegar o fenômeno da religião ao socialismo ou igualar o Cristianismo às “leis da 

coletividade”, pois sabe-se que ele tem, por si próprio, uma autoridade “cronológica” 

e histórica que é universal — fato que, no mínimo, o torna completa e absolutamente 

diferenciado das outras religiões comuns, que não trazem em sua base nenhum dife-

rencial fatídico tão significativo a ponto de dividir o mundo em duas eras.

A crítica das formas, porém, propõe a entmythologisierung ou “desmitologiza-

ção” dos Evangelhos, um termo tão previamente calculado que sua própria etmologia 

já supõe de antemão o mito na base dos Evangelhos, pois o prefixo ent, em alemão, 

equivale ao prefixo des em português. Logo, o que se propõe de início não é uma 

hipótese mítica em torno dos Evangelhos, mas de cara uma determinação tirânica e 

conclusiva sobre a ficção histórica, antes mesmo de se demonstrar a suposição. 

Segundo Bettencourt (1960, p. 66), na lógica do “método das formas” é pre-

ciso que o estudioso reconstitua a história das formas literárias (dos fragmentos) que 

estão compiladas nos Evangelhos”. Ele cita Martin Dibelius121 para demonstrar como 

o exegeta deve se comportar, ou seja, levará em conta nos Evangelhos a seguinte 

escala popular: duas categorias, a dos dizeres (logia) e a dos feitos (histórias). 

A dos dizeres compreendem máximas de sabedoria, advertências escatológi-

cas ou apocalípticas, normas disciplinares ou legislativas, declarações em que Jesus 

fala de sua própria Pessoa, as parábolas e as alegorias. 

Os feitos ou histórias comportam três subcategorias: a) Os paradimas ou 

apoftegmas: narrativas breves que convergem para uma máxima final. b) As novelas: 

episódio pormenorizado de um milagre. c) As legendas: narrativas amplas de partes 

da vida de Jesus ou dos discípulos, referentes à Sua infância, ao batismo, à tentação 

no deserto, à confissão de Pedro, à transfiguração, à paixão, à ressurreição etc.

Feita a distinção entre as histórias ou formas populares do Evangelho, per-

gunta-se qual é a sua veracidade. Para Debelius, a categoria “A” contém um núcleo 

de realidade histórica, devido a testemunhas oculares, mas isto não é suficiente, pois 

não se encontram mais em seu estado puro. Segundo Bettencourt (1960, p. 67), o 

cético supõe que “já as primeiras testemunhas de Jesus”, portanto, alunos, discípulos, 

seguidores e evangelistas, ao narrar, não raro interpretavam em função de seus inte-

resses, por essa razão o paradigma do item “A” não é fidedigno. Sua hipótese nunca 

121 Martin Dibelius (1883 - 1947) publicou Die Formgeschichte des Evangeliums, que deu origem ao 
termo Crítica da Forma.
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poderá ser corroborada e jamais deixará de ser mera suposição, no entanto, o que  

ele e Bultmann fizeram foi dar um “status” empírico a tal especulação científica.

A categoria “B” de sua liberoclassificação, no caso a novela, merece menos 

confiança ainda do que o paradigma, pois ele supõe que sua finalidade é exaltar o  

poder taumaturgo de Jesus Cristo.

As legendas da categoria “C”, que no oposto polar os cristãos consideram 

como históricas, é para Debelius essencialmente suspeita, não podendo merecer 

a consideração de nenhum “historiador”. Cancelam-se da historiografia, portanto, a 

aparição divina no batismo de Jesus, a transfiguração, as profecias da Paixão, a res-

surreição do Senhor e muitos outros eventos de conotação sobrenatural, pois todos 

eles, no Método ou na Crítica da Forma, são cenas inventadas para dar fundamento 

ao “Mito do Cristo”, ou seja, às teses imaginadas por São Paulo.

A conjetura de Dibelius e de Bultmann122 é tão fantástica quanto as lendas que 

eles propõem, uma vez que não são capazes de demonstrar suas suposições com 

eficácia, mas apenas jogam ao vento suas hipóteses. Se aceitarmos os enunciados 

da categoria “C”, conforme ambos determinam a respeito da mitologização da ressur-

reição de Jesus Cristo, por exemplo, chegaremos à conclusão de que estamos diante 

de dois teólogos que parecem achar possível corroborar o icorroborável, já que a res-

surreição não é uma tese aferível a ponto de se mitologizá-la. A ressurreição é uma 

verdade de fé, e aqui está a sua consistência, ancorada também na história. 

Se seguíssemos, portanto, a lógica dibeliana dos respectivos teólogos, pode-

ríamos afirmar, convictamente, que Flávio Josefo, um historiador do tempo de Jesus, 

nascido no ano 37, apresenta-nos um documento muito mais verificável do que o 

método das formas, pois se fosse possível demonstrar o que ambos propõem, por 

exemplo, a respeito da invalidade da ressurreição de Jesus Cristo, do ponto de vista 

da história, o historiador judeu derrubaria essa tese com um sopro, ao proclamar um 

pequeno trecho de sua narrativa milenar, a respeito das testemunhas de Jesus: “apa-

receu vivo outra vez no terceiro dia, como o tinham predito os divinos profetas, que 

também disseram dele coisas maravilhosas” (apud CLAUDE FILLION, 1916, p. 60). 

122 Rudolf Bultmann (1884 - 1976) se esforçou, junto de Dibelius, para retirar de Jesus Sua autoridade 
histórica. Nesta função cética, ambos são considerados pioneiros do método. Bultmann expandiu ainda 
mais suas teses sobre a concepção mítica do Novo Testamento. Para esse teólogo, a fé não depende 
da realidade histórica dos fatos e a concepção espiritual de Jesus é apenas uma lenda. Contudo, hoje 
há praticamente unanimidade entre os exegetas em considerar como um exagero evidente o “radical 
ceticismo sobre o valor dos Evangelhos” (MONASTERIO; CARMONA, 1994, p. 74).
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Ainda que o Evangelho seja considerado um gênero autônomo123, por exce-

lência, como postulou Claude Fillion (2007), e possa também ser lido do ponto de vista 

da literariedade, é evidente que os inúmeros escritos antigos, aceitos como relatos 

de comunidades históricas, não são meras lendas, fábulas, mas eventos que trazem 

consigo uma possibilidade factual que é credibilizada pela própria ciência atual.

Sabe-se que não se pode demonstrar de modo empírico todos os fatos rela-

tados no Evangelho, por outro lado, não se pode menosprezar as testemunhas histó-

ricas dos tempos de Jesus Cristo, nem cair no reducionismo de se ignorar os depoi-

mentos neotestamentários, como o de São Pedro, por exemplo:

Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que 
nós temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios 
olhos. Porque Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando o seio 
da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: “Este é meu filho muito 
amado, em quem tenho posto todo o meu afeto”. Esta mesma voz que 
vinha do céu nós a ouvimos, quando estávamos com ele no monte 
santo. (I Pedro 1, 12-18)

Desse modo, se Debelius e Bultmann se consideram no direito de não de-

monstrar suas hipóteses, a recíproca é verdadeira em relação aos documentos da 

tradição. Principalmente o de Josefo, aceito pela própria ciência como um autêntico 

manuscrito, cuja narrativa remonta, de fato, às antiguidades judaicas.

Fulton Sheen (1960, p. 84) afirma que as remanescências do racionalismo, 

em meados de 1895, definiram-no como a atitude mental que aceita a “supremacia da 

razão e visa a estabelecer um sistema de filosofia e de ética passível de verificação 

pela experiência” — independentemente de quaisquer outros fatores, supondo-se as-

sim uma lógica autônoma. “O racionalismo é, de acordo com tal definição, excelente 

clava para golpear a religião”. Para o cardeal, o materialismo do mundo moderno é 

a continuidade do desprezo à razão cristã, em prol da glorificação do sentimento, do 

mito, e do ceticismo que reduz o homem ao nível animal ou da natureza que nega 

Deus. Segundo o cardeal, se o racionalismo do século XVIII cultuava o universal, isto 

é, uma só lei válida para tudo: 

a falácia do método uniforme da ciência foi levado além por alguns psi-
cólogos, que se recusaram a limitar a psicologia ao estudo da mente e 
de seus estados, mas insistiram em estender-lhes as normas à religião 
e à filosofia. A psicologia foi então identificada à teologia. Explicou-se 
a conversão como a irrupção de um estado subconsciente. O pecado 

123 “A opinião de que os Evangelhos são um gênero literário único e de criação cristã é muito desen-
volvida na atualidade” (MONASTERIO; CARMONA, 1994, p. 83).
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foi explicado por um complexo, e Deus como uma projeção mental, de 
acordo com James Henri Leuba, ou, nos termos freudianos, como uma 
libido sublimada (SHEEN, 1960, p. 179)

Percebe-se na tese de Sheen (1960, p. 179) que todos esses relativismos 

são frutos do que ele chama de “ciência da moda”, pois apesar do inegável mérito de 

Einstein, várias disciplinas cognitivas não se contentaram com o desenvolvimento de 

sua própria área e instituíram verdades científicas não demonstradas ou contraditó-

rias. Um bom exemplo é o positivismo de Augusto Comte, cientista que postulou teo-

rias sociológicas aceitáveis, mas ao mesmo tempo idolatrou tanto a esposa Clotilde 

de Vaux — co-fundadora da Religião da Humanidade, sistema científico-religioso que 

derivou a Igreja Positiva do Brasil, fundada no Rio de Janeiro, em 1881 —, que seu 

próprio cientificismo se tornou duvidoso ao sacralizar o empirismo em seus altares. 

Apesar de toda essa contradição, sabe-se que os cientistas sérios empe-

nham-se pela objetividade dos fatos, como faziam os exegetas patrísticos. É evidente 

também que não se demonstra uma teoria exegética com subjetivismos, do mesmo 

modo que não se faz matemática nem medicina com valores relativos ou aproxima-

dos, pois um zero a mais ou a menos em uma conta bancária pode deixar tanto uma 

pessoa falida quanto milionária; assim como um miligrama a mais ou a menos de 

droga pode salvar ou matar uma pessoa; e a própria nanotecnologia tem mostrado, 

com muita precisão, que não é possível generalizar ou relativizar valores qualitativos 

ou quantitativos, visto que os pormenores fazem diferença absoluta na aplicação das 

teorias. Contudo, a idéia de “relativismo124” foi tão vulgarizada no século XX, após a 

teoria de Eisnten, que a mesma acabou outorgando aos teólogos das formas o direito 

de aderir aos modismos do termo, pois eles relativizaram matrizes exegéticas tradi-

cionais, mitologizaram fatos antigos e anularam qualquer possibilidade de verdade ou 

certeza acerca de muitos dados da tradição. O método formal, no entanto, não logrou 

êxito total ou unanimidade na esfera acadêmica, uma vez que sua essência é duvido-

sa para muitos teólogos, filósofos e cientistas da religião.

Na concepção de Bettencourt (1960, p. 68), para quem admite as premissas 

propostas pelo método das história das formas, tal exegese há de consistir apenas e 

124 No relativismo, entende-se que as verdades são relativas ao tempo, ao espaço e ao indivíduo, e 
não são necessariamente válidas de modo universal, pois na ciência moderna os modelos científicos 
são temporariamente válidos, até que surja uma segunda teoria ou hipótese que desvalide o postulado 
anterior. No entato, sabe-se também que não se faz ciência sem axiomas, os quais devem ser aceitos 
sem nenhuma contestação. O mesmo se diz da ótica apriorística da Igreja, visto que a vida do Cristo 
como Deus Histórico, por exemplo, é uma verdade absoluta e não relativa, do mesmo modo como a  
Sua crucificação é um fato, não uma hipótese passível de contestação.
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tão somente em reconstituir o ambiente, a mentalidade, os problemas e as tendências 

da primitiva comunidade cristã, indicando o interesse que tenha dado origem a tal 

trecho do Evangelho. Por conseguinte, “estará habilitado a depurar a tradição e des-

cobrir o núcleo histórico que possa estar diluído em algumas seções do Evangelho”. 

Qual seria então o resultado deste relativismo exegético? Depararíamo-nos com um 

simples Jesus, insignificante, um homem da Galileia que teria acreditado ser profeta, 

“falou e agiu como tal”, sem que se saiba ao certo o que fez e ensinou, por fim, alguém 

que terminou seus dias em “desenlace lamentável”. E tudo o que passar disto provém 

“da fantasia, dos interesses dos primeiros cristãos”.

O filósofo chama a atenção ainda para a descrição do Salvador, na ótica da 

crítica das formas. Ou seja, que humanidade poderia contar com a salvação de um 

Cristo tão fracassado como esse que nos apresenta o método das formas? Quem 

conseguiria dividir o mundo em duas eras, com uma personalidade tão débil como 

essa? Se analisarmos por esse ângulo, o pensamento “primitivo” de São Paulo faz 

muito mais sentido do que a lógica pseudoevolutiva das formas modernas, afinal, diz 

com muita coerência o apóstolo da narrativa canônica: “Se Cristo não ressuscitou, é 

vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé” (I Cor 15, 14).

É evidente que a ressurreição é uma verdade de fé, e não historicista ou 

verificável por métodos empíricos, por outro lado, tampouco se pode ignorar os tes-

temunhos de fé, relegando-os à escala da mitologia, pois eles estão estreitamente 

entrelaçados à história, ainda que sua verdade seja de ordem teológica. 

Segundo Mateos y Camacho (1992, p. 245), a veracidade das interpretações 

dos Evangelhos são aceitáveis na medida “em que se confie en los testimonios allí 

ofrecidos — verificables tan sólo en cuanto son consistentes con la multiplicidad de 

testimonios que hallamos en los escritos neotestamentarios”. Inferimos, portanto, que 

esses testemunhos devem ser analisados sob critérios metodológicos, para que não 

sejam simplesmente nivelados ao mito.

Bettencourt (1960, p. 70) explica que a formação das narrativas apócrifas, que 

contém núcleos de verdades eivados de ficção, só podem ter sido traçadas após o de-

saparecimento da geração que fora testemunha direta da vida de Jesus, à medida que 

fossem se esvanecendo as recordações da autêntica realidade, assim, introdur-se-

iam traços novelísticos na narrativa do pretérito. Mas é importante ressaltar que, em 

geral, requer-se longo espaço de tempo para que se formem tradições legendárias e 

mitos. De fato, não se ignora que algumas gerações possam ter acrescentado traços 

duvidosos à personalidade do Mestre, os quais hoje são consignados como Evange-
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lhos apócrifos. Contudo, se tais narrativas tiveram alguma semelhança à dos Evange-

lhos canônicos e a tradição cristã não os catalogou entre os livros sagrados, a razão 

é que o Cânon tem uma diretriz metodológica à qual os apócrifos não se enquadram.

O homem moderno reconhece e elogia tanto as técnicas avançadas das civili-

zações antigas, como o engenho das pirâmides faraônicas, por exemplo, mas muitos 

céticos não são capazes de reconhecer que a Igreja “primitiva” possa ter se valido da 

inteligibilidade de um método eficaz e do rigor na elaboração do Cânon cristão. Afinal,  

se o método histórico-crítico foi e vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, deve-

se, antes, à ferramenta criteriosa da exegese nas mãos dos patrísticos. 

Na concepção de Bettencourt (1960, p. 70), é necessário olhar para a exege-

se católica com um pouco mais de critério. Afinal, a tradição milenar não é algo que 

possa se demolir com uma canetada ou um punhado de rabiscos metodológicos ou 

hipotéticos. Segundo o monge beneditino, apesar das influências culturais comuns 

entre os povos, não é possível comparar o Evangelho canônico, por exemplo, com 

o conteudísmo da literatura helenística ou pagã dos povos antigos, como pretendem 

corroborar alguns críticos imprudentes das formas, que apelam para o improvável. 

Não é necessário ser um exegeta, crítico literário ou especialista em Semió-

tica, para compreender que a categoria do milagre não é sinônimo de fábula, mito ou 

fantasia, e por uma razão muito simples: é o contexto a principal diferença que os se-

para. Um exemplo plausível é que os deuses gregos não são pessoas mas potências 

que agem na natureza; ao passo que os cristãos monoteístas não concebem um Deus 

abstrato, mas concreto, histórico, que realizou prodígios testemunhados e não apenas 

narrados. Logo, pode-se dizer que a principal credibilidade do milagre125 ou do evento 

sobrenatural, em relação aos mitos e às fábulas, não é tanto a narrativa dos fatos em 

si, mas sim os testemunhos históricos que autenticam a Pessoa Humana concebida 

como Deus, conforme as palavras de São Pedro, citadas anteriormente. 

Portanto, se encontramos de um lado a história do evangelista São Lucas, 

apresentando-nos um Deus criador do Universo que tem capacidade para criar um 

Filho Divino, que é Concreto e não abstrato, a partir da realização sobrenatural, mi-

lagrosa e espiritual — conforme a anunciação do anjo Gabriel à virgem Maria (Lc 1, 

35) —; do outro lado, deparamo-nos com o teólogo das formas, da atualidade, que 

só pode conceber a “partícula-Deus” se acaso ela puder ser entubável e testável em 

laboratório, como tentaram fazer com o Bóson de Higgs, o qual gerou — como efeito 

125 Segundo Meier (1996, p. 25), o milagre é uma proposição filosófica ou teológica, não histórica, por 
essa razão, o historiador deve rejeitar a afirmação não fundamentada “de Bultman e seus discípulos, 
segundo a qual o homem moderno não pode acreditar em milagres”.
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do sensacionalismo midiático — um deus tangível que, esse sim, não passa de uma 

piada demiúrgica, do ponto de vista da Filosofia, pois, assim como a ressurreição, a 

veracidade de Deus não é algo que se possa demonstrar em um tubo de ensaio. 

E embora Cristo seja uma Figura Histórica, Deus é concebido como inefável 

e a Igreja Católica já sabia disto no primeiro século, mil e novecentos anos atrás, con-

forme os escritos do bispo Inácio de Antioquia, como foi dito, discípulo de São João, 

a principal testemunha ocular de Cristo. O dogma da Santíssima Trindade126, que une 

um Pai espiritual e Divino com uma mãe humana e carnal, gerando um Filho Divino-

Humano, confirma a teoria deste santo do primeiro século. Por outro lado, no entendi-

mento da Igreja, é verdade de fé que o conhecimento de Deus é possível, através de 

uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, ou não teriam acontecido os 

longos e exaustivos debates entre São Bernardo de Claraval e o cético Abelardo, na 

Idade Média. No entanto, o dogma de fé não é algo que se possa revogar ou reformu-

lar, pois é uma verdade estática, estável e inegociável. 

A concepção de Deus no ventre da Virgem Maria, portanto, não é uma partícu-

la elementar divina demonstrável, da biologia ou da física, para que se possa discorrer 

cientificamente sobre o assunto, mas é necessário apresentar em que medida este 

evento cristão destoa do mito pagão, para que se entenda porque motivo não é pos-

sível mitologizar o milagre ou os eventos sobrenaturais, como tentou fazer o método 

histórico das formas, na versão original de Bultmann e Dibelius. 

Segundo Bettencourt:

O bom-senso deve examinar a verossimilhança intrínseca dos prodí-
gios narrados e, sobre esta base, formular um juízo. Ora, nos episódios 
portentosos das religiões pagãs o cunho das fantasia é por vezes de-
mais evidente para que não se suspeite da sua autenticidade: referiam, 
por exemplo, que Epidauro Asclépio (o Deus Médico) fez que uma mu-
lher, grávida já havia cinco anos (!), desse à luz o seu filhinho, e este, 
apenas nascido, fosse à fonte lavar-se, começando depois a correr 
com sua mãe como toda criança de cinco anos! (BETTENCOURT, 
1960, p. 70)

Bettencourt (1960, p. 71) demonstra, a exemplo desse relato fictício, que o 

método histórico das formas trata de colocar no mesmo nível mítico o caráter histórico 

126 Para a Igreja tradicional: “Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Nosso Senhor 
Jesus Cristo quem nos revelou este Mistério. Não foi algum Papa, Bispo ou Padre quem inventou este 
dogma. Jesus falou do Pai, do Espírito Santo e dEle mesmo como Deus. Logo, não é uma verdade in-
ventada pela Igreja, mas revelada por Jesus. Não a podemos compreender, porque o Mistério de Deus 
não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. A verdade da Santíssima Trindade esteve des-
de as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente através do Batismo” (AQUINO, 2011, p. 55).
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da Pessoa de Jesus, já que em muitos apócrifos a onipotência divina ostenta-se quase 

a esmo, “sem que haja proporção entre a intervenção do Todo-Poderoso e a finalidade 

a ser obtida”. Entretanto, o monge explica que “uma das características do milagre é 

a de ser uma derrogação sábia às leis da natureza, derrogação justificada por uma 

finalidade importante e digna de Deus”. Logo, do ponto de vista da Igreja tradiconal, o 

milagre da concepção e os eventos sobrenaturais do Evangelho não podem ser atre-

lados a aberrações da natureza, como propõem a literatura extra-bíblica, os mitos, as 

fábulas e as narrativas fantasiosas, que em nada correspondem à seriedade127 que os 

evangelistas atribuem à nobreza e à grandeza do indizível Mestre Jesus Cristo. 

Indizível (cf. Jo 21, 25) é um adjetivo adequado para qualificar Jesus, porque 

se os seus grandes feitos pudessem ser exprimidos com precisão científica, ainda as-

sim não haveria palavras suficientes nem linguagem humana que pudesse dar conta 

de relatar, com exatidão, os prodígios realizados por este Homem da Galileia, que en-

cantou e continua deslumbrando até hoje as multidões que ainda O seguem. A palavra 

“indizível”, porém, não é sinônimo de “inenarrável”, pois mesmo se deparando com a 

dificuldade, São Paulo (cf. At 9, 23), por exemplo — que nunca viu Jesus, apesar de 

ter conhecido e convivido com São Pedro, o pilar fundamental da Igreja primitiva —, 

encarregou-se de dizer o indizível, sobretudo, por seu caráter invisível. Assim, proferiu 

o apóstolo na carta a Timóteo: “Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, 

honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém” (Tim 1, 17). São Pedro, por sua vez, 

que fala de um Deus visível aos que não o viram, insiste em expressar o inefável que, 

por Sua paixão, morte e ressurreição, redimiu toda a humanidade. “Este Jesus vós o 

amais, sem o terdes visto; credes nEle, sem o verdes ainda, e isto é para vós a fonte 

de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estais certos de obter, como preço de 

vossa fé, a salvação de vossas almas” (I Pe 1, 8).

Certamente que expressar o inefável é uma tarefa difícil até para os poe-

tas, cuja matéria prima são as formas poéticas, de caráter estético. Clarice Lispector 

(1983, p. 11) é um exemplo do esforço que existe em torno da linguagem, na tentariva 

de transmitir ao interlocutor um estado de espírito elevado, uma sensação ou uma 

idéia sublime que, do ponto de vista da poesia, só pode ser concebida se o eu-lírico 

se empenhar para concretizá-la, mesmo ciente de que talvez não seja compreendido 

por ninguém. Desse modo, em Água Viva esse mesmo eu-lírico tenta nos comunicar 

127 No nível estético, a mitologia e a ficção acerca de Cristo é aceitável, pois a poesia, o conto e a 
parábola são formas para se transcender o real, com o objetivo de elevar a compreensão humana, 
haja vista os chistes aos quais recorrem os sacerdotes para descontrair o auditório. No nível histórico, 
porém, criticado por Bettencourt, essas comparações são inaceitáveis e até absurdas.
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os reinos incomunicáveis do seu espírito, através da palavra concreta: “Quero como 

poder pegar com a mão a palavra”. 

Pegar com a mão a palavra é o desafio do poeta moderno, mais do que te-

ria sido a retórica para os oradores da Antiguidade, pois se esses últimos estavam 

preocupados em florear seus discursos, a poesia moderna, no entanto, é mais do 

que forma, pois implica também na materialização da mensagem. E, assim como foi 

um desafio retórico para o orador grego expressar ao público suas verdades ideoló-

gicas, maior desafio foi aos oradores cristãos em expressar a Verdade substancial, 

como produto de uma revelação histórica, visto que os evangelistas e os apóstolos 

não eram poetas, mas despretenciosos biógrafos ou evangelizadores. São Paulo, por 

exemplo, por mais erudito que fosse, não sabia como persuadir o público em seus 

primeiros discursos religiosos, e foi com muita dificuldade que pregou a palavra de 

Deus. Não fosse assim, não teria precisado fugir de Damasco nem teria sido ironiza-

do em Atenas — fatos que nos levam a crer que o discurso direto ou a transmissão 

verbal exata dos fatos não é uma tarefa fácil em retórica, e muito menos viável ainda 

em poesia, no que diz respeito a anuência dos receptores.

Ora, mas se os evangelistas e os apóstolos não eram poetas, podemos ques-

tionar: “o que nos leva a supor que os Evangelhos ostentem categorias poéticas pas-

síveis de verificação?” E a resposta está na própria estrutura formal dos Evangelhos, 

a qual implica polifonia128 e dialogia, além da linguagem e do discurso129 artístico de 

Jesus, repleto de enigmas e signos passíveis de desvelamento.

Antes de nos aprofundarmos no âmbito da literariedade na linguagem crística, 

porém, é necessário esclarecer qual são os principais caracteres do Evangelho canô-

nico, pois são as vozes autorais dos evangelistas — junto do Sacro Protagonista — 

que irão nos abrir as possibilidades para uma releitura crítica e literária da Parábola 
do Semeador.

128 A polifonia caracteriza “um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa ver, aquele em 
que são percebidas muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos que escondem os diálogos que 
os constituem. [...] Nos textos polifônicos, os diálogos entre discursos se mostram, deixam-se ver ou 
entrever; nos textos monofônicos eles se ocultam sob a aparência de um discurso único, de uma única 
voz” (LUZ PESSOA, 2007, p. 33).
129 “O discurso literário envolve um cruzamento, um diálogo de vários textos, que se dá em nível 
horizontal e em nível vertical: em termos de horizontalidade, a palavra, no texto, pertence, ao mesmo 
tempo, a quem escreve e ao destinatário; verticalmente, é orientada na direção do corpus literário an-
terior ou do contemporâneo” (PROENÇA, 1992, P. 71).
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2.5 O estilo das narrativas e as marcas polifônicas da Parábola do Semeador

Nada existe por si só, mas para satisfazer um conjunto.
(Paul Claudel)

Até os anos 65 e 70, o ensinamento que Jesus postulou com sua linguagem 

simples, enigmática e poética, foi professado oralmente pelos discípulos; a partir de 

então, surgem os relatos denominados Evangelhos, e uma vez compilados por escrito 

passam a denotar por si próprios um “estilo” peculiar.  

No interior da Retórica Clássica, estudavam-se as chamadas figuras de estilo, 

divididas em dicção, construção, palavra e pensamento. Segundo Moisés (2004, p. 

167), o vocábulo estilo ostenta “numerosas e ambíguas conotações”, e por ser uma 

noção flutuante, sempre ultrapassa os limites em que se pretende fechá-la. Entre os 

gregos e romanos, “estilo” passou a significar o próprio modo de escrever e esta no-

ção retórica de estilo perdurou até o Romantismo.

Em 1753, Bulfon (apud Moisés 2004, p. 167) inaugura um novo conceito de 

estilo que marca a era moderna com essa frase: “o estilo é o próprio homem”.  Moisés 

(2004, p. 167) nota que, a partir do século XVIII, passa-se a aceitar diversas noções 

de estilo voltadas para a estrutura da língua. E aceitando que o estilo refere o modo 

específico como são manipulados os recursos de uma língua, podem-se considerar:

1) estilos de época: soluções linguísticas empregadas por grupos so-
ciais em determinado lapso de tempo (por exemplo o estilo romântico, 
o estilo realista, o estilo impressionista, etc), cuja investigação pertence 
à chamada Estilística da expressão; 2) Estilos individuais: as soluções 
preferidas por um escritor em particular, dentro do que se denomina 
Estilística do indivíduo. (MOISÉS, 2004, p. 168)

Moisés (2004, p. 168) observa ainda que, “num caso ou noutro, o estilo vin-

cula-se à questão das visões de mundo ou mundividências, naquilo em que o estilo 

implica uma dada forma de conceber o homem e a realidade”. Ou seja, por mais que 

estejamos lidando com os recursos da língua, da gramática e da estilística, sob o olhar 

criterioso do escritor ou do analista da linguagem, sempre haverá a humanização no 

cerne da textualidade, e ainda que um texto seja moderno ou desprovido de persona-

gens ao estilo tradicional, a cosmovisão jamais deixará de mediar a narrativa.

Os evangelistas foram homens que tiveram sua cosmovisão, até porque foram 

testemunhas oculares, como São Mateus e São João. Logo, é necessário clarificar a 

lógica e os caracteres de seus escritos sagrados, que inspiraram tantas comunidades 
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a dar continuidade aos seus relatos, antes de adentrarmos em uma análise aprofun-

dada da linguagem de Jesus e outros aspectos da literariedade.

Não está em questão discutir por que os Evangelhos escritos não surgiram 

antes da década de 60, visto que o próprio Cristo pregava oralmente e nada deixou 

por escrito. Contudo, segundo Monasterio e Carmona (1994, p. 47), “a narração rei-

vindica esta história passada e evita que seja esquecida”. Para os autores, a lingua-

gem de Jesus não é mero revestimento de conceitos, “mas a expressão conatural das 

experiências profundas que não podem ser comunicadas de outra forma” (p. 25-26). 

Logo, é a partir desta linguagem ouvida que os evangelistas instauram no discurso 

do Mestre uma categoria poética — e sem prévia intenção130, pois antes de serem 

narradores eles são contemporâneos de Jesus ou de pessoas que O conheceram. 

Por conseguinte, suas experiências íntimas e a própria dificuldade narrativa, diante de 

fatos extraordinários, acabam por transbordar em metáforas131, as quais culminam em 

expressões simbólicas que transcendem o pensamento lógico e racional.

Embora seja possível vislumbrar que a poeticidade na linguagem de Jesus 

tenha sido uma estratégia calculada pelo próprio Mestre, para que sua mensagem do 

Reino não fosse esquecida com facilidade, a poeticidade é também uma característi-

ca presente no estilo próprio de cada evangelista que representa Jesus, de modo que 

a tendência, as escolhas lexicais e as palavras enfáticas utilizadas em seus discursos 

fundam um caráter sui generis na narrativa. 

Segundo Norma Discini:

O estilo é o homem, se pensarmos na imagem de um sujeito, cons-
truída por uma totalidade de textos que se firma em uma unidade de 
sentido. [...] O estilo é o homem, se pensarmos na imagem de um su-
jeito que, depreendida dos textos, supõe saberes, quereres, poderes e 
deveres ditados por valores e crenças sociais; um eu fundado no diálo-
go com o outro. O estilo é o homem, se, para homem, for pensado um 
modo próprio de presença no mundo: um ethos. (DISCINI, 2004, p. 7)

M. Riffaterre (apud Valency, 2006) reivindica a autoridade absoluta da linguís-

tica e só a literariedade lhe interessa. Ele se afasta da estilística clássica e propõe a 

identificação do estilo com o texto, não com o homem. Para o crítico literário francês,  

“o estilo é o próprio texto”. No caso dos evangelistas da Parábola do Semeador, po-

rém, seu estilo da narrativa se inclina tanto para o ethos quanto ao próprio texto.

130 Ainda que não haja uma prévia intenção poética no discurso, toda narrativa pode ser inferida como 
cálculo, a partir do efeito estético que proporciona, conforme a teoria de W. Booth (1980, p. 92).
131 “Utilização de imagens materiais para sugerir relações imateriais” (FENOLLOSA, 2000, p. 127).
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Segundo Brait, o conceito bakhtiniano de estilo:

não pode se separar da idéia de que se olha um enunciado, um gê-
nero, um texto, um discurso, como participante, ao mesmo tempo, de 
uma história, de uma cultura e, também, da autencidade de um acon-
tecimento, de um evento. (BRAIT, 2005, p. 96)

Discini (2004, p. 7) observa ainda que “o estilo é um conjunto de caracterís-

ticas da expressão e do conteúdo que criam um ethos”. O ethos da narrativa evan-

gélica, porém, não é mera síntese dos costumes de um povo, pois passa antes pelo 

crivo de Jesus, que exerceu uma influência radical nas crenças e nas posturas dos 

narradores. Não fosse assim, eles não teriam se tornado cristãos ou co-fundadores da 

religião proposta pelo Mestre, mas teriam permanecido junto às práticas do judaísmo. 

Assim, apesar das instâncias de tradições nas vozes dos evangelistas, pode-se dizer 

também, com base nas considerações da autora, que “o estilo são dois homens” (p. 

7), isto é, o evangelista “singular” e o evangelista “plural”, cujo olhar se funde com o do 

Mestre, no que diz respeito à mundividência, afinal, eles não não simples contadores 

de histórias, mas narradores envolvidos com o ministério de Jesus. Essa fusão, no en-

tanto, não é uma simbiose de olhares, mas partilha de valores e perspectivas. E seus 

diálogos não se fundem aos do Mestre, em discursos indiretos-livres complexos, nos 

quais as vozes se misturam a tal ponto que se torna impossível ou difícil diferenciar o 

narrador do personagem descrito. 

Monasterio e Carmona (1994, p. 38-39) explicam, segundo o Concílio Vatica-

no II, que os evangelistas escreveram: “seja com fundamento na própria memória e 

recordações, seja baseados nos testemunhos daqueles que desde o começo foram 

testemunhas oculares e ministros da palavra” de Cristo. Isto é, escreveram com o pro-

pósito de que todos conheçam a verdade segundo a qual eles foram instruídos. Desse 

modo, embora os evangelistas recolhessem e transmitissem a tradição evangélica da 

Igreja primitiva, eles são também os verdadeiros autores dos Evangelhos canônicos, 

pois nos “apresentam o seu peculiar estilo literário, a sua maneira de ajustar, selecio-

nar e ordenar a tradição, a sua própria ótica teológica, porque cada um reflete uma 

experiência própria de Jesus”  — própria mas ao mesmo tempo coerente132, pois ainda 

que os discursos promovam instâncias de ambiguidade que fluem para a poeticidade, 

132 De acordo com Fávero (1997, p. 12): “A coerência não deve ser buscada unicamente na sucessão 
linear dos enunciados (ela não é unidimensional), mas, sim, numa ordenação hierárquica (é pluridimen-
sional)”. Ou seja, apesar dos enunciados diferentes, aparentemente disconexos em função de algumas 
disparidades, é possível encontrar um “denominador comum e recuperar a unidade” no contexto totali-
tário da enunciação.
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essas contradições133 não descaracterizam a unicidade da doutrina cristã.

A Parábola do Semeador apresenta narradores testemunhas, no entanto, 

eles não narram em 1ª pessoa, e embora sejam participantes do ministério de Jesus 

e interajam com o Mestre, o “I as Witness”, segundo Chiappini:

narra em 1ª pessoa, mas é um “eu” já interno à narrativa, que vive os 
acontecimentos aí descritos como personagem secundária que pode 
observar, desde dentro, os acontecimentos, e, portanto, dá-los ao leitor 
de modo mais direto, mais verossímil. Testemunha, não é à toa esse 
nome: apela-se para o testemunho de alguém, quando se está em 
busca da verdade. (CHIAPPINI, 2002, p. 37)

A exemplo do Conselheiro Aires, de Machado de Assis, apresentado pela au-

tora, o narrador testemunha narra na periferia dos acontecimentos e não tem um 

ângulo de visão totalitário, pois em sua condição de personagem secundário, ele não 

consegue saber o que passa pela cabeça dos outros, apenas pode inferir, lançar hi-

póteses, servindo-se ou não de informações, de coisas que viu, ouviu, ou até mesmo 

de cartas e documentos secretos que tenham chegado às suas mãos. Segundo Chia-

ppini (2002, p. 38), no que diz respeito à distância em que o leitor é colocado, “pode 

ser próxima ou remota, ou ambas, porque esse narrador tanto sintetiza a narrativa, 

quanto a apresenta em cenas. Neste caso, sempre como ele as vê”.

Na perspectiva da literariedade, o estilo é ainda o próprio texto de cada evan-

gelista, na medida em que as escolhas lexicais são peculiares e o modo de dizer de-

linea a personalidade dos mesmos ao retratarem Jesus, segundo suas perspectivas 

em terceira pessoa. As características do Evangelho de São Lucas, por exemplo, são 

muito bem definidas, e ainda que estivéssemos diante do texto e não soubéssemos 

quem é o autor, seria possível identificá-lo por suas marcas. Esse Evangelho enfatiza 

a oração, a atividade do Espírito Santo, a alegria e o zelo de Deus para com os exclu-

ídos, os indigentes, os pobres, as crianças e as mulheres (Lc 8, 1-3). Em São Lucas, 

Jesus é ainda “um sinal que provocará contradições” (Lc 2, 34) e ambiguidade.

Na Parábola do Semeador, as vozes narrativas também são muito bem defi-

nidas, delimitadas, e não há dúvida sobre quem está narrando, Jesus ou os evangelis-

tas. E os relatos dos evangelistas não são de narradores oniscientes neutros, embora 

todos eles apresentem suas narrativas em terceira pessoa.

133 As contradições, nesse caso, referem-se ao efeito da polifonia, tanto no que concerne ao discursos 
de Jesus quanto às vozes dos evangelistas. Um exemplo está em São Lucas (23, 39), narrativa em 
que “um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra” Jesus; em São Mateus (27, 44), os dois 
“ladrões, crucificados com Ele, também o ultrajavam”.
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O narrador onisciente neutro fala em terceira pessoa, segundo o exemplo de 

Chiappini (2002, p. 33) — baseado na tipologia de Norman Friedman — e conhece 

a consciência do personagem que descreve. Assim, o “neutral omniscience” pode 

evitar tecer comentários sobre o que pensa e sente o personagem, “o que, por vezes 

o torna misterioso, meio enigmático”. Contudo, esse não é o caso dos narradores do 

Evangelho sinótico, referente à Parábola do Semeador, pois se eles não adentram 

na consciência de Cristo, não é por estarem evitando a situação, mas porque não têm 

tal poder, muito embora sejam narradores que se assemelham134 a essa categoria. E 

apesar desta limitação autoral, é possível vislumbrar que há o partilhar de uma mes-

ma cosmovisão — como já vislumbramos anteriormente, uma vez que as narrativas 

foram escritas após a morte de Cristo, ocasião esta em que os evangelistas já esta-

vam todos convertidos e suas comunidades em processo de conversão, o que diminui 

o distanciamento entre Jesus e as vozes narrativas que O descrevem.

A partir desta multiplicidade de vozes referentes aos mesmos relatos, é notá-

vel que o estilo literário das narrativas dos evangelistas — sobretudo, na Parábola do 
Semeador — aponta para a polifonia. E o motivo é que os enunciados são aconteci-

mentos únicos, irrepetíveis135, de modo que as idéias, por mais que sejam parecidas, 

não são idênticas nos Evangelhos sinóticos.

O discurso polifônico, segundo Machado (1995, p. 314), torna a narrativa mul-

tívoca, em que as mais diversas vozes encontram um espaço de emissão. A dialogia, 

por sua vez, é o resultado desta interação de vozes, ou seja, o leitor só poderá exercer 

a sua capacidade reflexiva, com maior aprofundamento, através da complexidade136 

dos diálogos. Caso contrário, o exercício reflexivo se tornaria dispensável, a narrativa 

limitar-se-ia à referencialidade imediata, automática, e estaria isenta de poeticidade. 

Por consequência, onde não há esforço de pensamento, não é possível constatar a 

presença da literariedade. 

No contexto da Parábola do Semeador, São Mateus (13, 1), por exemplo, 

afirma em sua introdução que, “naquele dia”, os discursos que Jesus fez “foram uma 

série de parábolas”, e ele enfatiza a fartura, a protuberância. A mais nova tradução 

dos originais gregos também confirma, segundo Murilo Dias (2011), que naquele dia 

Jesus falou “muitas coisas em parábolas”. Essa não é, portanto, uma simples des-

134 Os evangelistas narram a vida de Jesus com bastante proximidade e parecem conhecê-Lo intima-
mente (cf. Lc 24, 32).
135 Na perspectiva da estética: “a obra de arte é um indivíduo único, que se pode imitar, sem dúvida, 
mas não repetir” (GILSON, 2010, p. 119).
136 A complexidade aqui é inferida como o prolongamento no ato da percepção.
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crição de quem narra de modo neutro, pois há aqui uma mensagem implícita que 

aponta para a personalidade de Jesus como alguém que se doa sem reservas, afinal, 

o narrador mateano enfatiza a “série” concernente à quantidade, segundo sua própria 

escolha lexical. Nesta passagem, o plural da parábola também é enfático e refere-se, 

especificamente, aos discursos que aconteceram naquela circunstância. 

Note-se que o “pretérito perfeito do indicativo” do trecho apresentado não 

aparece apenas na tradução bíblica da versão tradicional dos monges beneditinos, 

mas também na nova tradução dos originais, cujo verbo “falou” remete ao tempo, 

igualmente, ao contexto específico do ato narrativo, do mesmo modo como precede o 

plural referente às “parábolas” ali apresentadas.

A introdução da narrativa de São Lucas (8, 4), ao contrário, destoa completa-

mente do relato mateano, pois esse narrador é econômico e sua postura é claramente 

determinante, uma vez que, ao apresentar o contexto da Parábola do Semeador, o 

que se destaca é o pronome demonstrativo que ressalta a exclusividade do discurso: 

“Jesus lhes disse esta parábola”.

Murilo Dias (2011) mantém o pretérito perfeito do indicativo, como fato ocor-

rido ou já concluído, característico do tempo verbal, porém, não utiliza o pronome 

demonstrativo para se referir à introdução de São Lucas e enfatiza o gênero: “Jesus 

disse em parábola. Contudo, o singular permanece, destoando-se de São Mateus, 

fato esse que confirma a economia do relato, que privilegia “a” parábola. Podemos 

indagar então se Jesus pode ter contado uma “série” de parábolas, naquele dia, e 

a resposta é sim, pois embora o narrador lucano omita esse fato, o mesmo pode ter 

ocorrido. O fato de omitir, portanto, na perspectiva polifônica, é entendido aqui como 

um privilégio descritivo à exclusividadade da Parábola do Semeador. E independen-

temente de quais sejam as razões do evangelista, o que vale para a ótica literária é a 

escolha do vocábulo, logo, se o narrador enfatiza o singular ou o gênero e suprime o 

plural, infere-se que a perspectiva do narrador volta-se para “a” parábola.

São Marcos (4, 2) apresenta o mesmo evento da Parábola do Semeador, po-

rém, sob uma ótica diferente dos demais narradores, pois embora confirme que Jesus 

ensinava “muitas coisas em parábolas”, ele acrescenta o termo “doutrina”, o qual não 

aparece nas outras narrativas referentes a esta parábola. E São Marcos não fala de 

uma doutrina qualquer, mas a doutrina específica do Cristo. Afirma o narrador: “Dizia-

lhes na sua doutrina”, que pode ser entendida ainda como “ensinamento”, segundo 

a versão dos originais gregos — a qual também segue a ordem do plural, conforme 

a versão beneditina. É notável que ambas traduções utilizam o pretérito imperfeito 
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do indicativo, referente a Jesus, que lhes “dizia” em Seu ensinamento ou doutrina. O 

tempo verbal, nesse caso, concerne a um passado contínuo, habitual.

No Sermão da Sexagésima, Padre Vieira (2008) compara o pregar ao semear 

e constata cinco circunstâncias que não podem ser negligenciadas: a pessoa (que 

deve ser também testemunho do que prega); a ciência (o que se prega); a matéria 

(assunto a ser debatido); o estilo (que há de ser natural); e a voz (entonação ou ênfase 

que se dá ao próprio discurso). Dentre essas características, destacamos a ciência 

para ilustrar a diferença que faz uma única palavra ou expressão no discurso do nar-

rador, a exemplo do que foi dito por São Lucas. Comenta Padre Vieira:

O pregador há de pregar o que é seu e não o alheio. Por isso diz Cristo 
que semeou o lavrador do Evangelho o “trigo seu”: Semen suum. Se-
meou o seu e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para 
semear, ainda que o furto seja ciência. [...] Eis aqui porque muitos pre-
gadores não fazem fruto: porque pregam o alheio, e não o seu: semen 
suum. O pregar é entrar em batalha com os vícios; e armas alheias, 
ainda que sejam as de Aquiles, a ninguém deram vitória. Quando Davi 
saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas 
ele não as quis aceitar. Com as armas alheias ninguém pode vencer. 
(VIEIRA, 2008, p. 24)

A reflexão de Padre Vieira (2008) nos serve de parâmetro ainda para analisar 

a singularidade de cada Narrador, que aponta para seu estilo peculiar:

que faziam os apóstolos? — Diz o texto que estavam: Reficientes retia 
sua: Refazendo as redes suas; eram as redes dos Apóstolos, e não 
eram as redes alheias. Notai: Retia sua: não diz que eram suas porque 
as compraram, senão que eram suas porque as faziam; não eram suas 
porque lhes custaram dinheiro, senão porque lhes custaram o seu tra-
balho. Desta maneira eram as redes suas. (VIEIRA, 2008, p. 25)

Por fim, a multiplicidade de vozes advindas do Espírito Santo aponta para a 

polifonia, bem como para o estilo de cada narrador. Afima Padre Vieira:

Diz o texto que não se puseram todas as línguas sobre todos os após-
tolos, senão cada uma sobre cada um; [...] E por que cada uma sobre 
cada um, e não todas sobre todos? — Porque não servem todas as 
línguas a todos, senão a cada um a sua. Uma língua só sobre Pedro, 
porque a língua de Pedro não serve a André; outra língua só sobre An-
dré, porque a língua de André não serve a Filipe; outra língua só sobre 
Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu [...]. As penas 
todas eram tiradas das asas daquela pomba divina; mas o estilo tão 
diverso, tão particular e tão próprio de cada um, que bem mostra que 
era seu.  (VIEIRA, 2008, p. 25-26)

O estilo dos evangelistas demonstra suas marcas polifônicas voltadas para os 

discursos que introduzem a Parábola do Semeador, dialogicamente, uma vez que 
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cada narrador enriquece essa mesma narrativa de modo dinâmico. E essa polifonia 

também pode ser analisada do ponto de vista da tradução, pois em algumas circuns-

tâncias, as próprias versões católicas não são totalmente claras ou equivalentes entre 

si e culminam na ambiguidade, na obscuridade ou na falsidade — como observou 

Santo Agostinho, no capítulo anterior. A falsidade se manifesta ainda quando se supõe 

mais de um sentido em um mesmo relato.

Em São Lucas (8, 4), por exemplo, a multidão apresentada recebe um predi-

cado: “eram pessoas de várias cidades”. Na versão lucana do grego, de Murilo Dias 

(2011), a multidão caracterizada é de “todas” as cidades. Ora, eram de “várias” cida-

des ou eram de “todas” as cidades da redondeza? 

Pode-se dizer que as duas informações contidas nos dois discursos, embora 

discordantes entre si, não chegam a apontar para a falsidade postulada por Santo 

Agostinho (2011, p. 102), uma vez que, em determinadas circunstâncias, a dúvida 

pode ser esclarecida através de uma “união” ou “relação” que dê sentido ao enun-

ciado. Segundo Fiorin (In BRAIT, 2006), “os enunciados não têm significação, mas 

sentido” (p. 169). O sentido concreto, segundo ele, distintamente da significação, é o 

conteúdo do enunciado. Empson (2006, p. 25) afirma que “todo enunciado en prosa 

puede denominarse ambíguo”, isto é, depende de análise. Complementa:

una palavra puede tener varios sinificados distintos, varios significados 
relacionados entre sí; varios significados que se necesitan entre sí para 
completar su significado; o varios significados que se unen para que la 
palabra signifique una relación o un processo. (EMPSON, 2006, p. 32)

No caso da relação dialógica, entre um significado e outro, concorre-se para 

se estabelecer um sentido que se extrai dos discursos em questão. Segundo Fiorin (In 

BRAIT, 2006, p. 166), é válido recordar que “o dialogismo é sempre entre discursos”. 

Apresentamos a finalidade da Parábola do Semeador, no início deste capí-

tulo, e a obscuridade ficou patenteada como índice de ambiguidade e literariedade no 

discurso de Jesus, com suas características polissêmicas. Na atual conjuntura, esta-

mos explorando o mérito da polifonia nesta parábola e podemos questionar em que 

medida a ambiguidade se instaura nos Evangelhos sinóticos. 

Pode-se afirmar que a explicação está na estrutura do discurso polifônico e 

no embricamento do gênero parábola com o gênero Evangelho. E o motivo é que do 

ponto de vista da história, a parábola de Jesus aponta para sua própria experiência; 

na perspectiva da estética, porém, ela é meramente artística, literária.

Segundo Irene Machado (1995, p. 314), o discurso polifônico é mais que uma 



134

manifestação multívoca, em que as diversas vozes sociais encontram um espaço de 

emissão, e a razão é que “entra na constituição da polifonia não só as vozes dos 

personagens representados como também as vozes dos gêneros”. Pode-se dizer, 

portanto, que os Evangelhos se apresentam como polifônicos e dialógicos, na medida 

em que a narrativa traz para a base do diálogo os gêneros Evangelho e parábola.

A polifonia instaura a ambiguidade na Parábola do Semeador, na medida em 

que as vozes dos três evangelistas dos sinóticos apresentam o mesmo evento, simul-

taneamente, com variações de perspectivas. Isto é, todos falam do mesmo assunto 

e traçam a ação narrativa de Jesus Cristo, porém, sob léxicos e olhares peculiares, 

irrepetíveis, diferenciados e não excludentes. Segundo Discini:

Considera-se discurso autoritário aquele em que se abafam as vozes 
dos percursos em conflito, em que se perde a ambiguidade das múl-
tiplas posições, em que o discurso se cristaliza e se faz discurso da 
verdade única, absoluta, incontestável. (DISCINI, 2004, p. 224)

Sem dúvida, na ótica cristã, a Verdade do Cristo é única, absoluta, cristaliza-

da e incontestável. E embora a Verdade prevaleça nos discursos dos evangelistas, 

os mesmos não se configuram como autoritários, na medida em que a ambiguidade 

não se perde complemente em suas narrativas. Perderia, se todos os Evangelhos se 

fundissem em um só, abafassem assim as vozes narrativas e deixassem prevalecer 

somente uma voz autoral que descrevesse o ato narrativo de Jesus, sem multiplicida-

de de significados referentes a um mesmo fato, mas essa situação não procede, uma 

vez que a Igreja resolveu manter a plurivocalidade do Evangelho canônico.

Rops (1958, p. 82) lança um questionamento: “Por que não tentou a Igreja, 

no momento em que tomou consciência da importância desses textos, reduzi-los à 

unidade, fundindo-os em um só?” E a resposta é que houve tentativas nesse sentido, 

por exemplo, da parte do historiador Eusébio e de Taciano, discípulo de São Justino, 

e eles fizeram esse trabalho com extrema habilidade. A Igreja, porém, não sancionou 

a unificação e optou pela polifonia, pois sabia “que as pequenas diferenças entre os 

textos, bem longe de lhes prejudicar a credibilidade, reforçavam-na”. O historiador 

afirma que outro motivo igualmente relevante é o “profundo respeito que guardava 

pela tradição”, de modo que não julgou ter o direito de retocar os documentos ema-

nados diretamente das primeiras testemunhas. Assim, a Igreja primitiva manteve e 

preservou os títulos, isto é, o Evangelho “segundo” a autoria de cada evangelista. 

A Parábola do Semeador é um conto polifônico, artístico, de caráter alegó-
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rico137, e ao mesmo tempo uma narrativa dentro de outra história, de cunho real, os 

fatos de ambas são apresentados linearmente e há duas vozes autorais no contexto 

da parábola, que foi dividida em quatro partes, conforme a estrutura apresentada. 

Discutimos sobre a introdução da parábola, ocasião em que a primeira voz 

autoral se refere aos narradores dos Evangelhos sinóticos, todos em terceira pessoa, 

os quais apresentam o Narrador Sacro, que também narra em terceira pessoa. Com 

efeito, a segunda voz autoral do contexto da Parábola do Semeador é a de Jesus, 

entendido também como Narrador-Protagonista, na medida em que esta parábola é 

cristocêntrica, como observou Bettencourt (2012, p. 5); mas não aos moldes da teoria 

“I as protagonist”, exemplificada por Chiappini (2002, p. 43), pois aí “desaparece a 

onisciência” do narrador. Exemplifica ela:

O narrador, personagem central, não tem acesso ao estado mental 
das demais personagens. Narra de um centro fixo, limitado quase que 
exclusivamente às suas percepções, pensamentos e sentimentos. 
(CHIAPPINI, 2002, p. 43)

O Narrador Sacro da Parábola do Semeador, ao contrário, é completamente 

onisciente, conforme se pode observar na última parte da parábola, que será analisa-

da detalhadamente no próximo capítulo. Nessa instância narrativa, Jesus demonstra 

Sua onisciência a partir do momento em que declara ter o poder de pescrustar os 

corações — isto é, a consciência de cada pessoa. Explica Jesus: “quando um homem 

ouve a palavra do Reino e não a entende, o Maligno vem e arranca o que foi semeado 

no seu coração” (Mt 13, 19). Logo, além de conhecer o íntimo do homem, Jesus de-

clara ainda que tem o poder de ver o Maligno, o Sobrenatural, o Invisível, e não só o 

vê, como também descreve como Ele age no interior da pessoa, arrancando a Palavra 

ouvida, que é equivalente à semente. 

Jesus é, pois, um Narrador-Protagonista-Onisciente-Ambivalente, na medida 

em que está em dois espaços e em dois tempos, simultaneamente, isto é, na reali-

dade histórica e na dimensão estética da parábola, cuja experiência aponta sempre 

para a Verdade (Jo 14, 6) da Semente. Ele transcende, portanto, a categoria natural 

do tempo e do espaço, uma vez que é concebido como o Sujeito da narrativa dos 

evangelistas, simultaneamente ao Sujeito de sua própria enunciação, na figura do 

Semeador. Ainda assim, os discursos presentes na Parábola do Semeador são autô-

137 Alguns teólogos católicos recorrem ao termo alegoria ou “alegorização” para se referir à Parábola 
do Semeador, como Murilo Dias (2011); outros preferem dizer que as parábolas de Jesus não são 
alegorias, fábulas ou simulacros do real, mas “falas experencias”, como Altemeyer Junior (2012, p. 13).
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nomos e aferíveis a partir da teoria do cronotopo138, a qual, segundo Machado (1995, 

p. 309-310), possibilita a leitura do tempo no próprio discurso.

2.6 A linguagem poética de Jesus e os seus caracteres paradoxais

Jesus é a forma sonhada pelo Oleiro.
                            (Daniel Rops)

Monasterio e Carmona (1994), apresentam uma postura moderna de abertura 

ao diálogo e constatam uma linguagem poética139 nos Evangelhos canônicos — o que 

não significa dizer que os Evangelhos percam a mensagem literal de Jesus Cristo, 

ao contrário, ela pode ser enriquecida com múltiplas perspectivas que exaltam ainda 

mais sua beleza clássica140, cuja essência é sempre nova. Na concepção destes auto-

res, o melhor método de pesquisa é o de Aristóteles: “estudar as coisas no processo 

de seu desenvolvimento a partir do começo” (p. 17), isto é, conhecendo suas origens 

para melhor abordar o estudo das narrativas. 

O filósofo Bettencourt (1960) jamais utilizaria adjetivos aduladores ou uma 

expressão subalterna como a de Monasterio e Carmona (1994), que estenderam seus 

elogios aos teólogos modernos, Dibelius e Bultmann, como “grandes pesquisadores”. 

Bento XVI (2005, p. 150) é também criterioso e nota que, para Bultmann, “o que inte-

ressa realmente em Jesus é tão somente o fato de que ele existiu”. Pergunta o Papa 

Emérito: “será que um fato histórico vazio é mais fácil de se suportar do que um fato 

cheio de conteúdo?” O questionamento do Papa inspira-nos a fazer uma pergunta: 

será que se projetássemos Jesus Cristo como um orador comum — como querem os 

críticos das formas —, sob uma linguagem absolutamente objetiva e desprovida de 

caracteres sobrenaturais, a mentalidade niilista se tornaria mais verossímil?

138 Kant nos leva a concluir que mesmo se dois enunciados, ou dois objetos, “segundo a determina-
ção interna, segundo a quantidade e a qualidade, fossem absolutamente iguais, coincidissem em tudo 
(embora isso não ocorra na natureza), não obstante isto seriam distintos [...], precisamente porque 
se encontram em lugares distintos”. Consideremos então que um discurso esteja dentro do outro e 
nos ofereça a ilusão de ocupar o mesmo espaço, ainda assim continuamos falando de dois (ou mais) 
discursos, pois o enunciante já não é o mesmo e, por essa razão, o espaço é outro. Logo, o discurso 
tampouco é o mesmo, uma vez que se modifica em outra instância de tempo e alteridade (ARAUJO, 
2012, p. 52-53).
139 Segundo Moisés (2004), a linguagem poética é “conotativa por excelência” (p. 358), ou seja, “em-
pregada pela filosofia escolástica, pela Lógica e por alguns filósofos modernos, a idéia de conotação só 
se deixa esclarecer quando posta em confronto com a denotação” (p. 84). Em síntese, na “conotação” 
o sentido é apenas sugerido; na denotação o sentido é “explícito”.
140 Para Calvino (2004, p. 12): “Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir 
dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos”.
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É evidente que o esvaziamento sobrenatural da figura do Jesus histórico, na 

concepção da Igreja Católica tradicional, relega aos relatos neotestamentários um 

rebaixamento da credibilidade dos narradores, cuja faticidade dos eventos passa a 

ser reduzida ao caráter “mítico”, conforme discutimos anteriormente a respeito das 

arbitrariedades cometidas pelos críticos das formas, segundo a observação de Bet-

tencourt (1960). Contudo, se os tradicionalistas catedráticos, Monasterio e Carmona 

(1994), estabelecem o franco “debate moderno” (p. 117) com esses e outros autores 

da modernidade, a fim de proporcionar novos olhares sobre a linguagem de Jesus, 

não deixam de preservar também as raízes clássicas ou históricas dos Evangelhos — 

em suma, aquilo que não se nega nem por parte dos teólogos céticos.

Não está em questão decidirmos qual é a vertente analítica mais assertiva, a 

clássica ou a moderna, a literal ou a da literariedade, pois tanto a tradição quanto a 

modernidade nos oferecem ferramentas necessárias e indispensáveis para o aprofun-

damento da leitura neotestamentária. Contudo, faz-se necessário elucidar quais são 

os pressupostos específicos de ambas categorias, a histórica e a mítica — sobretudo 

essa última, por seu caráter fictício —, pois somente a clareza obtida a partir desta se-

dimentação, bem como o consenso dialético entre os olhares antigo e novo, ajudam-

nos a reconhecer e a entender a configuração poético-religiosa dos Evangelhos.

Sabe-se que a identidade de Jesus nos é dada, sobretudo, pelas vozes au-

torais dos quatro evangelistas, mas é necessário analisar os elementos literários que 

fundam a poeticidade na linguagem de Cristo. Observam Monasterio e Carmona: 

Jesus não utiliza uma linguagem formalmente teológica, no sentido de 
definir, discutir e conceituar. Faz uso das imagens, metáforas, simbolis-
mos, expressões enigmáticas e penetrantes. É uma forma plástica de 
falar e imaginativa, que se grava na memória com maior facilidade do 
que as abstrações. A linguagem de Jesus é poética. [...] Jesus reflete 
a partir de uma experiência pessoal acerca de Deus, não é exegeta da 
Lei, mas exegeta de Deus e se expressa em linguagem poética porque 
na realidade fala de Deus e Deus ilumina a realidade. (MONASTERIO 
E CARMONA, 1994, p. 25)

Chesterton também ficou maravilhado com a linguagem crística:

Cristo tinha até um estilo literário próprio, que, na minha opinião, não 
encontramos em nenhuma outra parte; [...] As palavras usadas a res-
peito de Cristo têm sido, talvez sabiamente, doces e submissas. Mas 
as palavras usadas por Cristo são curiosamente gigantescas, cheias 
de camelos passando por buracos de agulhas e montanhas arremes-
sadas ao mar. (CHESTERTON, 2011, P. 241)
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Sheen (1957, p. 99) notou que a linguagem de Jesus opera por “paradoxos141” 

— o que em Literatura equivale ao “contrário à opinião comum” (MOISES, 2004, p. 

337). Na observação de Sheen (1957, p. 99-101), os opostos polares que surgem, 

a partir da visão defeituosa dos homens sobre o mundo e do olhar perfeito de Cristo 

sobre o mesmo, confrontam-se da seguinte maneira: apreço / desvalia; primeiro lugar 

/ último; morte / vida; preceitos oportunos / verdades eternas. E o autor questiona: 

“Como exprimir esta inversão radical da natureza humana, senão com um paradoxo: 

o que é verdade no tempo, é falso na eternidade; o que é bom para o corpo, é nocivo 

para a alma; o que para o mundo é sabedoria, é ignorância perante Deus?”. Por con-

seguinte, ele responde que as palavras do Divino Mestre são “tremendos paradoxos” 

que culminam em uma linguagem própria.

Estes paradoxos constituem a única linguagem em que Deus pode falar 
aos homens, em que o Inocente pode falar aos pecadores, em que o 
Eterno pode falar ao que é temporal. Os homens podem falar uns aos 
outros em linguagem corrente e sem paradoxos; quando, porém, um 
Deus vem a este mundo sob a figura de homem, a fim de reduzir à sua 
merecida inanidade a nossa insignificante moralidade liberal, criar no-
vos valores, transformar os corações fazendo-lhes compreender quan-
to são vãos perante Deus os caminhos do homem, então tem Ele de 
nos falar uma linguagem que seja, “simultaneamente”, a do tempo e a 
da eternidade: a linguagem dos paradoxos. (SHEEN, 1957, p. 100)

“Simultaneamente” é uma palavra que implica ambiguidade, visto que o tem-

po corrente é um oposto polar da eternidade, ambos presentes na vida e no discurso 

de Jesus. Sheen (1957, p. 103) afirma que “Ele Se colocava sempre além do tempo”, 

isto é, além das práticas judaicas e além do pensamento greco-romano dominante — 

ainda que a Sua pregação tenha ocorrido no tempo e no espaço. Na concepção de 

Sheen (1957, p. 104), se quisermos ter acesso à Sua sabedoria e à força redentora de 

Sua doutrina, “temos de ir procurá-Lo para além do tempo no que é Eterno”. 

A partir desse pressuposto, a Parábola do Semeador pode se configurar 

como diacrônica, linear, fatídica no tempo histórico em que foi narrada, bem como é, 

simultaneamente, eterna, com base em São Lucas (21, 33). Afirma Jesus: “passarão o 

céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão”. A linguagem é, portanto, muito 

mais que referencial nos discursos de Jesus, sobretudo, na parábola, cuja Semente é 

a própria Palavra divino-humana, que tem seu significado ampliado na figura do Se-

141 Segundo Durozoi e Roussel (2005, p. 355), “o paradoxo é uma “proposição ou discurso oposto ao 
dominante [...], a crítica contemporânea vê no paradoxo uma tática eficaz para chamar a atenção ou 
despertar consciências entorpecidas”, os autores afirmam ainda, com base em Barhtes, que “qualquer 
vanguarda artística ou intelectual começa sendo necessariamente paradoxal”.
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meador, como demonstramos anteriormente.

Segundo a teoria das sete classes de ambiguidade, de Empson:

Un exemplo del séptimo tipo de ambiguidad, o en todo caso del último 
tipo de esta serie, en tanto el más ambiguo que puede haber, se da 
cuando los dos significados de la palabra, los dos valores de la ambi-
guidad, son los dos significados opuestos que define el contexto, de 
modo que el efecto total es revelar la división de la mente del escritor. 
(EMPSON, 2006, p. 345)

Sheen (1957) afirma ainda que a mente ou o pensamento de Jesus não pode 

ser equiparado a nenhum mestre ou filósofo de seu tempo, nem a qualquer guru an-

terior ou posterior a Ele próprio, até porque “todos os outros mestres que apareceram 

neste mundo provinham cada um de um determinado povo ou raça, e cada um estava 

influenciado pelo ambiente de sua época” (p. 103), bem como pelas leis vigentes, e 

isso vale também para os poetas. Jesus, porém, transcende a cultura, visto que seus 

discursos não são condicionados pelo meio, mas expressam antes uma reflexão de 

caráter humano e universal.

A linguagem de todo poeta realiza-se sob a recorrência a algum tipo de trans-

gressão formal que a diferencia da linguagem referencial. Os contemporâneos  tendem 

a valorizar o discurso a partir do estranhamento142, o qual sobrepuja a poesia engaja-

da, desde a época dos primeiros estudos do Formalismo Russo e do Estruturalismo, 

uma vez que até mesmo os mais renomados teóricos da Literatura romperam com as 

correntes de sua época, a exemplo de Roland Barthes143 com o marxismo, que já não 

supria as suas necessidades pessoais, nem mesmo as profissionais como linguista e 

crítico literário. No entanto, não se pode negar que muitos dos poetas renomados das 

correntes formalistas foram extremamente engajados, politicamente, a exemplo de 

Maiakovsky (1991) — que não era apenas artista mas também teórico. Contudo, até 

a época de seu suicídio144 ele ainda continuava levantando bandeiras socialistas, as 

quais nunca renunciou nem mesmo às vesperas de sua morte.

Sheen (1957, p. 103) e o poeta russo são duas identidades opostas e de 

142 O termo cunhado por Chklovski (1978, p. 39), no artigo “A arte como procedimento”, envolve rup-
turas, novos modos de expressão que não se reduzem à linguagem referencial.
143 Segundo Perrone-Moisés (In BARTHES, 2004, p. 18), a teoria barthesiana é mutante, evolui e 
se transforma ao longo dos anos, desse modo, apesar da aparente contradição, “é impróprio chamar 
Barthes de crítico marxista sociológico ou semiólogo, porque estas determinações corresponderiam a 
apenas determinadas fases de sua carreira”.
144 Trotsky (2012) afirma que Maiakovsky não podia se tornar o fundador da poesia proletária, que era 
seu lema; no entanto, a sua militância social não é uma hipótese, mas fato concreto, visto que aderiu “à 
Associação Soviética dos Poetas Operários (VAPP), dois ou três meses antes de se matar”. 
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culturas diferenciadas, o primeiro é partidário de causas religiosas transcendentes e 

o outro militante de lutas sociais imanentes, contudo, é verossímel indagar se não fo-

ram eventos deste tipo que levaram o cardeal e filósofo a perguntar: “Como poderiam 

poetas e filósofos escrever e ter leitores, se não adaptassem o ritmo dos seus versos 

e a lição dos seus critérios ao pulsar da civilização dos seus tempos?” Continua ele:

No ritmo da poesia estão os anseios de cada época; nos devaneios 
dos filósofos estão as aspirações de cada século. Vejam-se os nomes 
dos grandes poetas, filósofos, artistas e escritores que tem havido: Ho-
mero, Job, Ésquilo, Isaías, Sócrates, Fídias, Sófocles, Platão, Virgílio, 
Tácito, Dante, Miguel Ângelo, Shakespeare, Milton, Corneille, Racine, 
Bossuet, Washington, Lincoln... Outra coisa não foram senão a encar-
nação da Grécia, da Arábia, da Judeia, Roma, Itália, Espanha, França, 
Inglaterra, América... dos tempos que viveram. [...] Quem foi, porém, 
Nosso Senhor? Nem Grego, nem Romano, nem Judeu, nem Gentio, 
nem antigo nem moderno. É um homem extra-temporal, o Homem. 
Deus-Homem. (SHEEN, 1957, p. 103-104)

Ora, mas se Cristo não pode ser comparado aos filósofos e nem mesmo aos 

poetas, como podemos supor que Ele seja um Poeta? Antes de respondermos à 

questão, é necessário refletir sobre os procedimentos teóricos da poesia, até porque 

inúmeras são as respostas e diversos os caminhos e/ou correntes estéticas que nos 

levam a conclusões variadas quanto aos métodos literários possíveis. 

Os formalistas russos, sem dúvida, foram os pioneiros a teorizar o texto fecha-

do em si próprio e independente de causas exteriores como o historicismo, a sociolo-

gia ou a psicologia. Afirma Chklovski (1978, p. 55), “segundo Aristóteles, a língua po-

ética deve ter um caráter estranho, supreendente”. Ou seja, inspirando-se no filósofo 

grego, o teórico russo postula que a linguagem poética não depende, necessariamen-

te, de fatores referenciais, ainda que o relato ostente dados históricos, sociológicos ou 

psicológicos intrínsecos e passíveis de tais leituras específicas.

O formalista, no entanto, não determina que o poeta deva romper com os pa-

râmetros sociais para fundar o seu próprio status quo, nem mesmo que ele deva aderir 

a algum partido, a não ser que queira, pois o que mais interessa ao Formalismo Russo 

é a forma, não o tema ou o conteudismo da mensagem socialista. Em linhas gerais, 

se o poeta quiser se ufanar de sua ortodoxia ou diletantismo político, estendendo-os 

aos seus personagens, que o faça, e que seja integralmente livre para fazê-lo, mas 

não precisa estabelecer pacto com nenhuma particularidade histórica para tanto, pois 

se restringir a tal ponto correrá o risco de transformar sua poética em um objeto de 

interesse social separatista, elaborado apenas para alguns, não para todos. A litera-
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riedade, ao contrário do engajamento político, aponta sempre para o universal145, visto 

que o poeta universal, como Jesus, aspira encantar tanto os proletários quanto os 

latifundiários, tanto os rústicos pescadores quanto os doutores da lei ou cobradores 

de impostos, sejam eles analfabetos como Pedro ou poliglotas como Paulo. Logo, é 

nesse sentido específico que a Literatura, bem como a Parábola do Semeador, es-

tabelecem o encantamento e têm o poder de arrebatar a todos, não apenas alguns. 

A neutralidade que surge a partir da universalidade aristotélica — independen-

temente dos critérios temáticos específicos da tragédia e da comédia que dominavam 

os teatros gregos da época —  inspirou a arte moderna e leva-nos a supor que o po-

eta é livre para falar sobre o tema que quiser, desde que domine as técnicas literárias 

pertinentes à literariedade que almeja atingir. 

É evidente que, nos anos posteriores aos círculos linguísticos dos poetas e 

formalistas, especificamente na segunda metade do século XX, a indiferença abso-

luta às causas sociais passou a ser e continua sendo questionada pelos críticos, a 

exemplo de Antônio Candido (2000) em “Literatura e Sociedade”, como foi dito, mas o 

caráter da universalidade146 ainda é vigente na arte, no que diz respeito ao esforço dos 

poetas e críticos para o aprimoramento das teorias estéticas, ainda que tenham sido 

relevantes as investidas do modernismo em ruptura com a Antiguidade.  

A partir do substrato da crítica formalista, portanto, subentende-se que o poeta 

— desde que tenha uma proposta universal — não tem compromisso social e é livre 

para defender os preceitos morais que quiser, inclusive ao criar suas próprias ideolo-

gias e indiossincrasias. Quem vai dar o veredito se a sua obra tem valor estético é a 

unanimidade da crítica, a mesma que decide se o clássico permanecerá clássico ou 

se o moderno se eternizará e contuzirá as obras literárias à posteridade. 

Após considerar os critérios refletidos a partir da literariedade, note-se que 

o poeta pode, ao bel prazer, colocar no pedestal uma ideologia de guerra, como fez 

Homero, ou uma filosofia sacra, a exemplo do anti-filósofo Alberto Caeiro, que ma-

ravilhou seu Divino Personagem Jesus Cristo, o Deus-Menino que tudo lhe ensinou, 

educando-lhe os olhos, os ouvidos e as sensações. Um Deus que não atinge a univer-

salidade do Catolicismo147, em sua essência — uma vez que alguns pontos da trans-

145 “A poesia contém mais filosofia e circunspecção do que a história; a primeira fala das coisas uni-
versais, enquanto a segunda cuida do particular” (ARISTÓTELES, 2004, p. 47). 
146 “As poéticas antigas tinham certa pretensão de universalidade — como a poética atual, mas em 
sua acepção científica, quando visa elaborar uma teoria geral da poesia” (SUHAMY, 1988, p.28).
147 A palavra católico significa universal e implica na abertura a todos os povos e classes sociais, em 
torno de uma mesma e única Igreja, por definição, fundada pelo próprio Deus.
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gressão dicursiva do poeta tornem questionáveis os limites de sua licença poética148 

—, mas que ao mesmo tempo representa traços facultativos desta religião.

Logo, como se constata, não é proibido a nenhum poeta optar por um desses 

polos: formalismo ou engajamento social, nem defender suas causas pessoais ou re-

ligiosas ou fundar uma política própria, sobretudo, quando aspira ao bem149 universal 

e o expresse com engenhosidade estética e/ou recursos literários plausíveis. 

Altemeyer Junior (2012, p. 13) analisa a comunicação e a linguagem de Jesus, 

bem como Suas parábolas, e constata que Ele se “comunica com Seus gestos, Seus 

silêncios e Seu olhar”, e não impõe modelos pré-fabricados. Desse modo, é “com um 

gesto suave de um verdadeiro poeta” que ele se comunica, não como um ditador.

Segundo Sheen (1958, p. 99): “Os dons de Deus nunca forçarão os homens 

contra sua vontade. O Cristianismo não é um conjunto de preceitos morais: é um 

poder, uma vida, uma energia, uma graça”. Jesus é pacífico, porém, não é passivo. 

(cf. Lc 12, 56). É notável que o tom do Mestre pode ser extremamente severo, mas 

não necessariamente contraditório às pacíficas verdades eternas que pregou sobre o 

Reino do Céu, na Parábola do Semeador, pois nesta Ele prega a “Verdade” de um 

modo poético, indireto, repleto de convites à reflexão e à dialogia — muito embora Ele 

ostente um tom severo também na parábola lucana, como veremos no próximo capí-

tulo. Assim, a linguagem de Jesus é tanto misteriosa, enigmática, repleta de silêncio, 

como também ostensiva, clara e incisiva.

Afirma Jesus no Evangelho São João:

Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora 
em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas 
vos falarei abertamente a respeito do Pai. [...] Disseram-Lhe os seus 
discípulos: “Eis que agora falas claramente e a Tua linguagem já não é 
figurada e obscura”. (Jo 16, 25-29)

A linguagem de Jesus ao narrar a Parábola do Semeador tem o objetivo de 

deixar lacunas para que o leitor possa preenchê-las, inclusive no silêncio do Semea-

dor, que é também uma linguagem, já que o silêncio é uma manifestação poética.

Segundo Orlandi:

Se a linguagem implica silêncio, este, por sua vez, é o não-dito visto 
do interior da linguagem. Não é o nada, não é o vazio sem história. É o 
silêncio significante. [...] O silêncio não é mero complemento da lingua-
gem. Ele tem significância própria. (ORLANDI, 2007, p. 23)

148 Direito do autor de transgredir padrões, formas e até mesmo regras gramaticais.
149 O bem em Aristóteles não se dissocia do belo, do agradável e da harmonia da polis. 
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Após esses apontamentos, retomamos a questão: afinal, se Cristo não pode 

ser comparado aos filósofos e aos poetas, como supor que Ele seja um Poeta? E a 

resposta é que, do ponto de vista da Igreja tradicional, o Sagrado Protagonista não 

pode ser comparado a ninguém, pois está acima de tudo e de todos. Do ponto de vista 

artístico, a resposta é idêntica, pois não existe nenhum poeta que seja, por definição, 

divino-humano, salvo os personagens criados pelos artistas. Comenta Sheen:

Não se pode comparar Cristo a qualquer homem porque não era huma-
no. Foi a única pessoa que veio ao mundo esperada e pré-anunciada. 
Ninguém profetizou Buda, Confúcio e Lao-Tsé; mas a sinagoga reuniu 
456 profecias distintas a respeito da Mãe de Cristo, do lugar do seu 
nascimento e da Sua morte, do modo como morreria e da extensão do 
Seu reino. [...] Mesmo aqueles que O negam terão de datar os seus 
libelos segundo o Anno Dommini, isto é, tantos anos depois da vinda de 
Cristo. Não se enquadra em qualquer das categorias dos homens-bons 
do mundo. (SHEEN, 1959, p. 305)

O que nos leva a afirmar, porém, que Jesus Cristo é um Orador e um Contador 

de histórias que pode ser designado como Poeta não são apenas as considerações 

dos pensadores e exegetas citados, anteriormente, mas a própria complexidade de 

Sua linguagem apreciada também pelos críticos literários, que a entendem como um 

composto de simplicidade e erudição. Jesus Cristo é um Poeta simples, porque Seu 

discurso pode ser entendido, facilmente, pelos pastores do campo ou pescadores (Jo 

6, 68); e erudito, pois a Sua forma de expressão poética intrigava até mesmo os escri-

bas e os doutores da lei (Lc 20, 21). A linguagem de Cristo é, portanto, ambígua, um 

oxímoro de dizeres arrebatadores e em estado de complementaridade. Em algumas 

situações clara e iluminada; em outras, obscura, intrigante.

Linguagem não é sinônimo de discurso, visto que esse último “designa a elo-

cução pública que visa a comover e persuadir ou convencer” (MOISÉS, 2004, p. 125), 

ao passo que a linguagem é modus operandi da enunciação tanto quanto a língua é 

a matéria prima do enunciado. Por conseguinte, são as palavras e as transgressões 

verbais do discurso poético que dão sustentação e força à linguagem metafórica que o 

artista almeja transmitir  — ao passo que o discurso científico restringe-se à linguagem 

objetiva. A linguagem, porém, deve ser estudada em toda a variedade de suas fun-

ções. Jakobson estabeleceu seis funções da linguagem, duas das quais já demons-

tramos anteriormente, a poética e a metalinguística. Afirma o autor:

Para se ter uma idéia geral dessas funções, é mister uma perspecti-
va sumária dos fatores constitutivos de todo processo linguístico, de 
todo ato de comunicação verbal. O remetente envia uma mensagem 
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ao destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a 
que se refere [...], apreensível pelo destinatário, e que seja verbal ou 
suscetível de verbalização; um código total ou parcialmente comum ao 
rementente e ao destinatário (ou, em outras palavras, ao codificador e 
ao decodificador da mensagem); e, finalmente, um contato, um canal 
físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário. 
(JAKOBSON, 2005, p. 122-123)

Eis um esquema para se compreender as seis funções da linguagem:

Segundo Jakobson (2005, p. 125), a função conativa da linguagem tende a 

suscitar a impressão de uma certa emoção e “encontra sua expressão gramatical 

mais pura no vocativo e no imperativo”. Um exemplo da função conativa é quando 

Jesus aconselha: “Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador” (Mt 13, 18), con-

forme aparece no contexto da última parte de nossa análise. Ele apela aos ouvintes, 

através do verbo imperativo, para que ouçam a explicação que virá em seguida.

A função fática jakobsoniana estabelece uma relação com o emissor, visa 

prolongar ou interromper a comunicação, para verificar se o canal funciona. Tosaus 

Abadía (2000, p. 121) reforça que essa função tende a “manter ou comprovar um 

processo comunicativo”. Exemplo, pergunta Jesus aos discípulos: “Quem dizem os 

homens que eu sou? [...] E vós, quem dizeis que eu sou? (Mc 8, 27-29) Neste proces-

so de comprovação, o Mestre está verificando se há eficácia por parte dos canais da 

graça que portam a Boa Nova a ser transmitida.

A função metalinguística da linguagem, segundo Jakobson (2005, p. 127), ten-

de à verificação do código, uma vez que “o discurso focaliza o código”. Abadía (2000, 

p. 121) afirma que a função é metalinguística quando “o elemento que se destaca 

é a mensagem, a referência a um mundo exterior, que nesse caso é a linguagem”, 

a exemplo do discurso de Jesus explicando a Parábola do Semeador, conforme 

REFERENTE
e) Função referencial

RECEPTOR
b) Função conativa,

apelativa

EMISSOR
a) Função emotiva,

expressiva

MENSAGEM
f) Função poética

CONTATO / CANAL
c) Função Fática

CÓDIGO
d) Função Metalinguística
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citamos anteriormente. Outro exemplo expressivo de função metalinguística é quan-

do Ele discute Sua própria forma de linguagem e pergunta aos discípulos: “A quem 

compararemos o Reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos?” (Mc 4, 

30). E a resposta é um diálogo com a Parábola do Semeador, que discute também 

sobre uma semente, mas nesse caso, a de trigo e não a de mostarda. Eis a função 

metalinguística em sua plenitude, pois em um único versículo o Poeta Sacro discute 

dois problemas literários: o gênero que será utilizado e o modo de representação 

para se materializar a idéia principal de seu discurso evangélico que, como se sabe, 

fundamenta-se inteiro na transmissão de verdades essenciais sobre o Reino.

A função poética, segundo Jakobson (2005, p. 128), “não é a única função da 

arte verbal”, no entanto, é a função dominante. Ele alerta que essa função deve ser 

estudada de acordo com os problemas gerais da linguagem. Abadía (2000, p. 121) 

complementa que essa função estética “supõe a utilização dos artifícios literários”, 

no caso, não apenas um mas vários.  A função poética se estabelece quando o fator 

predominante do processo de comunicação é a mensagem, a exemplo das própria 

Parábola do Semeador, enquanto Boa Nova, dentro da narrativa dos Evangelhos 

sinóticos, a qual se destaca mais que a situação do contexto histórico da reunião de 

Jesus à beira do lago (Mt 13, 1), pois tudo gira em torno da mensagem  poética.

Podemos citar ainda a função referencial da linguagem, que põe em desta-

que, por exemplo, o referente contextual e a narrativa em terceira pessoa. Um exem-

plo típico é o da poesia épica, cujo relato traz sempre um herói. Em um certo nível, 

até podemos olhar para Cristo como Verdadeiro Herói, mas nunca poderíamos reduzi-

Lo a uma categoria única de personagem, pois se quisermos chamá-Lo de Héroi, é 

necessário salientar o fato de que no meio do percurso Ele já sabe qual será o Seu 

destino; ao contrário do herói grego que nada sabe a respeito de seu futuro.

A função referencial ou enunciativa da linguagem, segundo Abadía (2000, p. 

121), “entra no terreno da objetividade e se faz referência ao mundo circundante”. 

Segundo o autor, essa é a função mais frequente na vida comum e costuma ser de ca-

ráter informativo, sobre temas gerais. O elemento comunicativo que se destaca nesta 

função, no caso do gênero épico, é o contexto ou enredo, com suas ações nucleares 

— ações essas que detalharemos no próximo capítulo, na última parte de nossa aná-

lise, em oposição as ações catalíticas.

Finalmente, Jesus também faz uso da linguagem emotiva na Parábola do 
Semeador, mas essa função é mais clara em São Lucas, quando o Mestre demonstra 

uma variação de tom ao se dirigir ao público, após ter narrado a parábola. Diz o Evan-
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gelista: “Jesus acrescentou alterando a voz” (cf. Lc 8, 8)”.

Apesar de a Parábola do Semeador ser cristocêntrica, a linguagem de Se-

meador é feita de silêncio, obscuridade, ambiguidade e aproxima-se mais da impes-

soalidade do que a sensibilidade de um eu-psicológico — característica do romantis-

mo expressivo e sentimental. E o motivo é que, na parábola, a personalidade de Cristo 

como Sujeito dialógico não é dada, mas deve ser captada no discurso polifônico, 

desprovido de divagações romanescas.

Segundo Perrone-Moisés (2003, p. 166), “na modernidade, a impessoalidade 

do poeta é um valor declarado e perseguido”. Há de fato uma crise na noção de sujei-

to, desde os anos 60 e 70, em todas as ciências humanas. E na Literatura, segundo a 

autora, “a despersonalização já era um preceito poético desde meados do século XIX, 

com Poe, Baudelaire e, sobretudo, Mallarmé” (p. 167). O que não equivale a dizer, po-

rém, que a crise do sujeito seja um aval para que toda literatura moderna e contempo-

rânea culmine em uma linguagem desconstrucionista que desemboque inteiramente 

na falta de sentido. Perrone-Moisés recorre a Octavio Paz:

Ao preconizar a impessoalidade do poeta, os escritores-críticos moder-
nos propõem seu apagamento em proveito da linguagem. “Não somos 
nós que dizemos o mundo com a linguagem: a linguagem nos diz, o 
mundo se diz a si mesmo na linguagem”. [...] A palavra poética assu-
me a função de reencantar um mundo já desprovido de forças ocultas. 
(PERRONE-MOISÉS, 2003, p. 167)

A linguagem de Jesus denota certa aproximação do público, mas a do Seme-

ador é distanciada e fala só ações, cujo microcosmos da semeadura o diz. A lingua-

gem de Jesus, analisada por Scheen (1959) e dada por intermédio dos evangelistas, 

envolve paradoxos que apontam para a ambiguidade, bem como à complexidade, e 

suas funções ostentam marcas de literariedade. E mais, sua linguagem é também 

misteriosa e intrigante, como observa Bloom (2005).

Bloom (2005, p. 37-38) é um crítico cuja consistência teológica é duvidosa, 

do ponto de vista das Ciências da Religião, e não se pode levar a sério o que ele diz 

sobre o Jesus Histórico, em razão de seus argumentos falaciosos, ad ignorantiam150, 

como por exemplo quando diz, enfaticamente, que “ninguém sabe quem escreveu os 

quatro Evangelhos, “ninguém é capaz de precisar quando e onde foram compostos” 

e, por fim, a mais presunçosa de suas afirmações: “nenhum dos autores conheceu 

Jesus”. Sua predileção é apenas e tão somente pelo Evangelho apócrifo de Tomé, o 

150 “Sustenta a idéia de que uma proposição é falsa porque até aquele momento não se demonstrou 
sua veracidade” (ABREU, 2011, p. 67).
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qual, para os pesquisadores tradicionais, a exemplo de Meier (1993, p. 131), não tem 

valor histórico, pelo fato de ser um mito gnóstico que apenas recorre aos Evangelhos 

canônicos, além de não oferecer dados confiáveis (p. 144).

Apesar das inconsistências da críticas de Bloom, na área de religião, não se 

pode negar que enquanto crítico de poesia ele tem o seu estimável mérito. Para Bloom 

(2005, p. 46-47), “Jesus é o poeta do enigma”, pois no seu julgamento “as palavras de 

Jesus são frequentemente enigmáticas”, isto é, misteriosas e cheias de encantamen-

tos que instigam a curiosidade. E a linguagem do Poeta Sacro, além de implicar esse 

mistério tão apreciado pelos filósofos e críticos literários — quesito fundamental em 

Literatura — ostenta também a sugestão151. Afinal, antes de explicar o que significa a 

Parábola do Semeador, Jesus apenas sugere a dialogia: “Aquele que tem ouvidos, 

ouça” (Mt 13, 9); frase reforçada em São Marcos (4, 9) e em São Lucas (8, 4), após o 

mesmo relato, e com mínimas variações de linguagem.

A linguagem poética opera por analogia e sugestão e não por descrição obje-

tiva ou científica. Por essa razão, segundo Décio Pignatari (2005, p. 51), “procura-se 

mostrar uma coisa e não dizer o que ela é. Mostrar um sentimento e não dizer o que 

ele é — isto é poesia”. Para ilustrar o conceito, em São Marcos 11 (27-33), escribas 

e anciãos aproximaram-se de Jesus para questionar Sua conduta: “Com que direito 

fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas?”, Jesus rebate com 

outra pergunta difícil, sugerindo a eles a reflexão, mas como os opositores decidiram 

responder que não sabiam a resposta, o Mestre complexificou ainda mais o mistério: 

“eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço estas coisas”. 

A Parábola do Semeador, como demonstramos na análise referente à sua 

finalidade, também comporta esse mistério ou hermetismo, devido à resistência de 

Jesus em revelar o sentido de suas palavras, pois para que ocorra o desvelamento é 

necessário o esforço do pensamento, que deve ser conjugado com seus ensinamen-

tos. E esse esforço é necessário inclusive na quarta e última parte desta parábola, na 

qual Ele parece ter explicado tudo, mas por trás deste aparente tudo ainda existem 

muitos pressupostos e subentendidos a serem desvelados, conforme veremos no pró-

ximo capítulo, em que adentraremos no mérito da estrutura e das relações do relato.

O ensinamento de Jesus, advindo por meio de Sua linguagem simples e com-

plexa, também tem o poder de imergir e de se estabelecer na memória singular e 

coletiva. Monasterio e Carmona (1994, p. 26-28) observam que, de acordo com os 

151 “O pensamento poético trabalha por sugestão, acumulando o máximo de significado numa única 
frase repleta, carregada, luminosa de brilho interior” (FENOLLOSA, 2000, p. 132).
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estudos aramaístas: “Jesus não colocou nada por escrito, mas com a linguagem e a 

forma poética assegurou que seus ditos não seriam esquecidos”. Ele teria formula-

do e transmitido “uma série de ditos aos seus discípulos”, desse modo, “muitos dos 

resumos doutrinais, concisos e poéticos, fáceis de ser recordados, seriam utilizados 

pelos discípulos nos seus envios”, ou seja, os evangelistas “eram o que em hebraico 

se conhecia por salîah (enviado), que falavam em nome de quem os enviava”.

Os autores utilizam o termo “técnicas derásicas” (1994, p. 45) para explicar 

que as palavras de Jesus podem dialogar com o Antigo Testamento, isto é, com outros 

textos — o que em Literatura equivale ao conceito de dialogia ou de intertextualidade. 

Na concepção de Moisés (2004, p. 243), esse último vocábulo semiótico indica que “o 

significado poético remete a significados discursivos outros, de modo que, no enun-

ciado poético, podem-se ler vários outros discursos”. 

Além deste índice de literariedade, Monastério e Carmona (1994, p. 35) afir-

mam que a comunidade pós-pascal “coloca na boca de Jesus atualizações de sua 

mensagem”. É verdade que essa mensagem transcende a historicidade, uma vez que 

“o envio universalista e trinitário de Mt 28, 18-20 supõe a difícil experiência de abertura 

aos gentios”, o que implica “uma profunda reflexão sobre o significado de Jesus à luz 

do Espírito”. No entanto, as poéticas doutrinais — parábolas — colocadas na boca 

de Jesus não são fantasias dos evangelistas, dos apóstolos e de suas comunidades, 

mas palavras que fundam uma verdade de fé, através da autoridade do próprio Cristo 

que outorga a eles o poder do ensinamento. É verdade de fé, na medida em que o 

Mestre que aparece nestes versículos evangélicos não é mais apenas o Messias, e 

sim o Divino que surge ressuscitado na Galileia, provocando dúvidas entre Seus pró-

prios discípulos, os onze aos quais chamara de irmãos152. Afirma São Mateus:

Jesus, aproximando-se, lhes disse: “Toda autoridade me foi dada no 
céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo 
o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do 
mundo. (MT, 28, 18-20)

Monasterio e Carmona (1994, p. 47) entendem que,

para os Evangelhos canônicos, a vida de Jesus é o princípio hermenêu-
tico de suas palavras, porque a aceitação de suas palavras é insepa-
rável do seguimento de sua vida. A fé cristã não é um mero conteúdo 
doutrinal, porque esta doutrina está indissoluvelmente unida à pessoa 

152 “Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que me verão. [...] Os onze discípulos 
foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado” (Mt 28, 10-16).
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de quem a proclama. Na realidade: a adesão ao Ressuscitado não se 
pode separar do seguimento do Crucificado. (MONASTERIO; CARMO-
NA, 1994, p. 47)

O poeta Paulo Leminski (1984, p. 11) também reconhece a linguagem poética 

de Jesus, e embora extrapole seu olhar subjetivo sobre o celibato do Mestre e faça 

uma leitura teológica simplista e mal feita da religiosidade semita, nivelando Judaís-

mo, Cristianismo e Islamismo pelos mesmos critérios de igualdade153 monoteístas, 

moralistas e proselitistas, ao dizer que “as três religiões afirmam, no fundo, os mes-

mos princípios”; por outro lado, como esteta, faz observações profícuas e relevantes 

a respeito das palavras de Jesus e de seu caráter estético-literário, sobretudo a partir 

das parábolas. Segundo Leminski:

Intriga, em Jesus, ao lado de um processo de re-velação, um de vela-
ção. De ocultamento da doutrina. De despistamento. As parábolas de 
Jesus são ícones. E, na família dos signos, ícones são produtores de 
informação, signos emissores. Há dois mil anos, extrai-se significado 
das parábolas atribuídas a Jesus pelos Evangelhos. Nem é outra coi-
sa que estamos tentando fazer aqui. “Quem tiver ouvidos para ouvir, 
ouça”. A linguagem de Jesus é cifrada. (LEMINSKI, 2003, p. 59)

A Semiótica154 e/ou ciência geral do signos postula que a linguagem poética 

não se estabelece apenas pelo logos, isto é, por palavras ou discursos que simboli-

zam convenções, mas também através de silêncios, ausências, lacunas, espaços ou 

vestígios que instigam não só a mente em busca de respostas como também o olhar 

do decodificador155 diante dos indícios e das imagens iconizadas que lhes são ofere-

cidas. A linguagem, por sua vez, porta uma mensagem156 que tem fim em si mesma  

e se torna ainda mais densa quando o verbo se faz corpo — para habitar entre nós.

Em uma relação análoga157 à linguagem semiótica, plástico-literária, de um 

153 O Cristianismo jamais poderia ser equiparado ao Islamismo, no mesmo nível teológico, no que 
concerne à moral e ao monoteísmo, e por várias razões: o Islã rejeita noções cristãs como a Trindade 
Divina; a encarnação de Deus, bem como a Sua revelação através da ação de Cristo na história. O 
Deus bíblico se deixa revelar por meio do próprio Profeta (Jo 14, 7), que estabelece um relacionamento 
íntimo com Seu povo; ao contrário da lógica do Islã, que não concebe Maomé como Deus.
154 A Semiótica teve vários idealizadores: “Peirce, Saussure, Hejelmslev, o formalismo russo, o círculo 
de Praga e o círculo de Bakhtin” Barhtes e Greimas também são dois nomes expressivos na esfera da 
Semiótica” (SANTAELLA, 2004, p. 27).
155 “Todo código é constituído de signos que criam sua própria sintaxe e maneira de representar, logo, 
para decodificar qualquer sistema, é necessário identificar o signo e a sintaxe que o constituem e lhe 
dão realidade” (FERRARA, 2007, p. 14).
156 “O pendor (Einstellung) para a mensagem como tal, o enfoque da mensagem por ela própria, eis a 
função poética da linguagem” (JAKOBSON, 2005, p. 128).
157 Analogia é uma forma de associação parcial ou total de idéias e/ou imagens, em que há co-existên-
cia das partes, voluntariamente ou não. Descobrimos, pela analogia, a proximidade ou a “relação entre 
estruturas e fenômenos/manifestações originalmente distantes” (FERRARA, 2007, p. 34).
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poeta humano, há a linguagem sígnica158 do Deus encarnado e dos Evangelhos, nos 

quais reverberam palavras, olhar e corpo — voz, olhos e contato. 

Sheen (1957, p. 138-139), constata que a Palavra é expressão de amor159, 

pois através dela Deus nos diz a “Sua mensagem de amor”. Na linguagem poético-

evangélica, Deus também se oferece ao olhar e ao tato, uma vez que “foi visto — vis-

to, quando Se encarnou na Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salva-

dor do Mundo”. Complementa Sheen: “tinham os homens ouvido dizer a Deus que Ele 

era Amor, — e viram-No então a ser Amor; tinham-No ouvido dizer que perdoava os 

pecados, e viram-No agora a perdoá-los”, de modo que, pondera o cardeal:

Nada mais nem maior o amor pode fazer, não existe outra linguagem 
em que o coração possa falar. O amor só tem três formas de expressão 
profunda e íntima: a voz, o olhar e o contato, e em todas as três Deus 
nos mostrou o Seu amor, para o tornar inteligível aos nossos pobres 
corações. (SHEEN, 1957, p. 146)

Na Parábola do Semador, destacam-se a voz de Jesus Cristo, com seu po-

der criador de linguagem: “Ele lhes disse esta parábola” (Lc 8, 4). O contato, que é 

oferecido pela materialidade do signo, ou seja, da Semente Sagrada, sob a lógica ide-

ogramática e pictória que permite a reunião de muitos sentidos num único ícone; bem 

como o olhar, que indicia mistérios, mas somente a quem estiver disposto a desven-

dar os enigmas da Palavra Sacra, os outros que se recusam a prestar atenção nelas 

as “olham e não vêem” (cf. Mt 13, 14) o significado das mesmas. Não compreender de 

imediato uma informação é, pois, o princípio primordial da linguagem poética.

Segundo Fenollosa:

A melhor poesia lida não somente com imagens naturais mas também 
com pensamentos sublimados, com sugestões espirituais e relações 
obscuras. A maior parte da verdade natural permanece oculta em pro-
cessos excessivamente diminutos para a visão e em harmonias dema-
siadamente amplas; em vibrações, coesões e afinidades. (FENOLLO-
SA, 2000, p. 126)

A linguagem de Cristo opera por semelhança ou analogia e também por me-

táforas, como já foi dito. As metáforas, segundo o conceito pierceano teorizado por 

Pignagari (2004, p. 52), “representam um paralelismo com alguma outra coisa”.

Na concepção de Paul Ricoeur (apud Barbier 1994, p. 75), a metáfora era 

158 O signo poético-semiótico “vela e revela a natureza da linguagem” (PIGNATARI, 2004, p.74).
159 Esse amor crístico pode ser entendido tanto pelo viés literário e conceitual do Banquete de Platão, 
voltado para o bem, quanto pelo viés agápico da teologia crística.
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considerada, em um longo período que vai desde Aristóteles até o século XIX, sim-

plesmente um “tropo”, uma figura do discurso que surgia como uma denominação. 

Esta denominação era originada pela semelhança, a qual permitia substituir o signi-

ficado literal por um figurado. Logo, a retórica antiga estudava o efeito da metáfora 

como um fenômeno de substituição, isto é, limitava-se em um adorno retórico, pelo 

fato de não oferecer nenhuma inovação. O que não significa dizer, inferimos nós, que 

a utilização de uma metáfora aos moldes aristotélicos seja despojada de poeticidade, 

pois inúmeras são as situações em que ela pode ser empregada de modo engenhoso.

Berber Sardinha (2007, p. 20-21), em uma abordagem tradicional, baseia-se 

em Aristóteles para afirmar que “a metáfora permite expressar uma idéia nova. Sendo 

nova, ela exige do ouvinte ou leitor um trabalho mental para encontrar o ponto em 

comum entre as entidades presentes”. O autor afirma que, ao longo dos anos, a ca-

tegoria inicial de Aristóteles foi sendo desmembrada e refinada em muitas figuras de 

linguagem. Complementa o linguista:

Foi possivelmente na Renascença que a classificação das figuras de 
linguagem se intensificou, em conformidade com a tendência da épo-
ca de classificar o mundo em categorias. [...] Metáfora vem do grego 
“methapherein”, que significa “transferência” ou transporte. Etimologi-
camente, é formada por “meta”, que quer dizer “mudança” e por “phe-
rein” que significa “carregar”. Assim, metáfora seria uma transferência 
de sentido de uma coisa para outra. (SARDINHA, 2007, p. 21-22)

A palavra metáfora, do latim metaphòra, trazida do grego metaphorá, além 

de mudança significa “transposição”. Metáfora é o emprego da palavra fora do seu 

sentido normal, ou seja, um sentido figurado, visto que do ponto de vista da Literatura 

ela é uma figura de linguagem, mais precisamente, uma figura de palavra. Assim, ao 

mesmo tempo em que a Semente da Parábola do Semeador é um grão, ela exerce 

também a função conceitual de converter ou ser veículo de conversão.

O Evangelho que menciona com mais clareza o significado da Semente é o 

de São Lucas (8, 11). Disse Jesus: “Eis o que significa esta parábola: a semente é a 

palavra de Deus”. Neste contexto, a semente é claramente uma metáfora, e o motivo 

específico da designação é que Jesus não diz que a semente representa a palavra de 

Deus, mas “é” a própria palavra divina.

O mitologista Joseph Campbell (2003), embora faça muitas observações va-

gas, subjetivas e duvidosas, do ponto de vista da Igreja Católica tradicional160, por 

160 Ele coloca em dúvida, por exemplo, o dogma da Assunção da Virgem Maria; além de recorrer às 
soluções do Zen-budismo, que a seu ver deveriam ser pregadas pelas igrejas (p. 49).
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outro lado, tece considerações poético-metafóricas de grande valia para a nossa aná-

lise, independentemente de suas inferências particulares acerca da religião. Em uma 

retomada de alguns conceitos aristotélicos, afirma Campbell:

Metáfora é um termo derivado do grego, meta, uma passagem, uma 
transição de um lugar para outro, e phorein, mover ou carregar. As me-
táforas nos transportam de um lugar a outro; elas nos permitem atra-
vessar fronteiras que de outra forma estariam fechadas para nós. As 
verdades espirituais que transcendem o tempo e o espaço só podem 
ser transportadas em veículos metafóricos cujo significado é encon-
trado em suas conotações — ou seja, na nuvem de testemunhas das 
várias faces da verdade que elas espontaneamente evocam — não em 
suas denotações, os invólucros duros, factuais e unidimencionais de 
sua referência histórica. (CAMPBELL, 2003, p. 17)

Campbell (2003, p. 24) conta uma história para definir o conceito de metáfora. 

Em uma turnê publicitária, ele se depara com um entrevistador de uma estação de 

rádio, um jovem repórter graduado em Direito e que postula ao mitólogo as seguintes 

premissas: “A palavra mito significa uma mentira. Mito é uma mentira”. O mitólogo não 

aprova a definição do jovem e replica-lhe: 

Não, mito não é uma mentira. Uma mitologia completa é uma organiza-
ção de imagens e narrativas simbólicas, metafóricas das possibilidades 
de experiência humana e da realização de determinada cultura em cer-
to momento. (CAMPBELL, 2003, p. 24)

O repórter retruca: “É uma mentira”. Campbell rebate: “É uma metáfora”. O 

repórter insiste: “É uma mentira”. Por fim, Campbell (2003, p. 24) percebe que o entre-

vistador não sabia o que era uma metáfora e resolve lhe pedir um exemplo. O jovem 

devolveu-lhe a questão: “Dê-me você um exemplo”. O mitólogo continua a história:

Finalmente, depois de um minuto e meio, ele se recompôs e disse: “Vou 
tentar. Meu amigo John corre muito. Dizem que ele corre como um vea-
do (cervídeo veloz e de pernas longas). Isso é uma metáfora”. Enquan-
to se passavam os últimos segundos da entrevista, eu repliquei. “Isto 
não é uma metáfora. A metáfora seria: John é um veado”. Ele revidou: 
“Isso é uma mentira”. “Não”, eu disse. “É uma metáfora”. (CAMPBELL, 
2003, p. 24)

Apresentamos essa história para demontrar que a metáfora em questão dis-

pensa o conectivo “como”, e é somente por essa razão que ela se estabelece, caso 

contrário, seria apenas uma comparação metafórica ou símile161.

161 Exemplo: a comparação “lutava como um leão” corresponde à metáfora “era um leão” (LAUS-
BERG, 2004, p.163). No caso da símile, uma qualidade é comum a duas ou a várias coisas (p. 238).
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A comparação metafórica é menos condensada do que a metáfora propria-

mente dita, mas a símile não deixa de ter a sua densidade poética, uma vez que não  

se trata de uma comparação simples, com elementos de um mesmo universo, mas de 

elementos diferenciados com características comuns. As comparações metafóricas 

dependem da sensibilidade do poeta, de seu estado de espírito ou de suas experiên-

cias pessoais. Ou seja, a comparação metafórica não estabelece relação de objetivi-

dade, pois é sempre subjetiva. 

Jesus alerta os doze discípulos em São Mateus (10, 16): “Eu vos envio como 

ovelhas ao meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples 

como as pombas”. Note-se que a conjunção comparativa aparece três vezes e chama 

a atenção para os elementos selecionados pelo Poeta: ovelha, serpentes, pombas. 

E por mais simples que pareçam as comparações, o segundo elemento propõe um 

estranhamento que concorre para a ambiguidade, pois sabe-se que a serpente é o 

símbolo de maldição do Gênesis (3, 1), tanto quanto do Apocalipse (20, 3) de São 

João que a lança para o abismo.

Em uma leitura sincrônica, como propõe o critério estruturalista implexo na 

literariedade — e que se estende indiretamente às associações do leitor comum, uma 

vez que a vida de Jesus não se detém em um Evangelho, mas em todo o Novo Tes-

tamento —, o que define a ambiguidade da comparação metafórica como contradição 

de sentido é um versículo da Parábola do Administrador Infiel de São Lucas (16, 8), 

pois nesta passagem a prudência é pejorativa e soa como trevas ou antítese162 à luz: 

“os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus 

semelhantes”.

Na perspectiva linguística, “o sentido da palavra é totalmente determinado por 

seu contexto” (BAKHTIN, 2004, p. 106), que pode ser uma frase, um texto científico ou 

teológico, um conto, uma novela literária, um romance etc. É evidente que, com base 

na premissa bakhtiniana, ocorrerá no trabalho exegético uma desambiguação. Mas 

o que está em questão, do ponto de vista literário, não é o substrato hermenêutico e 

sim o impacto que a informação causa ao leitor comum em primeira instância, o qual 

será acometido pelo estranhamento que o conduzirá à reflexão, à dialogia, até que se 

estabeleça a sua conclusão.

Jesus, nosso Poeta Sacro, também abre mão do advérbio como em duas de 

suas muitas linguagens figurativas. O capítulo 5 de São Mateus, referente ao contex-

162 Contraste na exposição de idéias, expressão de palavras ou sentidos opostos, não necessaria-
mente em uma relação de simultaneidade, como é o caso da ambiguidade. “É uma figura de sintaxe 
pela qual se faz a contraposição” (CAMARA JR, 1977, p. 53).
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to do Sermão da Montanha, traz o versículo 13, que corresponde à metáfora do Sal; 

bem como os versículos 14 a 16, referentes à metáfora da Luz do Mundo. Há quem 

considere a última ou ambas como parábolas, designadas então Parábola do Sal e 

Parábola da Luz do Mundo. Segue a citação bíblica:

Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe será res-
tituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e 
calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre uma montanha nem se acende uma luz para 
colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o cande-
eiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem vosso Pai que está nos céus. (Mt 5, 13-16)

Essa reflexão de Jesus dialoga diretamente com o Evangelho de São Lucas 

(8, 16), que acrescenta esse paralelismo, inferido aqui como poético: “Ninguém acen-

de uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama; mas a põe sobre 

um castiçal, para iluminar os que entram”. Nesse caso, Jesus compara a lâmpada à 

Boa Nova, que precisa ser propagada: “Porque não há coisa oculta que não acabe por 

se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta” (Lc 8, 17). E se a Boa 

Nova já é a própria iluminação, resta ao ouvinte compreender o que ele diz: “Vede, 

pois, como é que ouvis” (Lc 8, 18).

E Jesus não fez apenas uma comparação metafórica, pois não disse “vós sois 

como o sal” e “como a luz”, mas suprimiu o conectivo comparativo das duas frases e 

postulou então a metáfora. Essa, segundo Amora (1961, p. 141) “baseia-se sempre na 

semelhança entre coisas ou fatos”.

Do ponto de vista lógico, uma pessoa é um ser humano; sal é condimento 

composto de sódio; e a luz é um elemento agente que produz iluminação. Na pers-

pectiva da metáfora, porém, atribui-se características dos dois últimos elementos ao 

primeiro. Entretanto, a metáfora requer também que o decodificador se valha de sua 

sensibilidade para que possa entrar em sintonia com a subjetividade do Poeta e faça 

uma interpretação correta de suas premissas, pois embora a compreensão seja ampla 

e flexível, ela não é aleatória, visto que as figuras de linguagem também têm suas leis.

Pode-se dizer que as metáforas do sal e da luz causam ambiguidade ou du-

plo sentido, uma vez que tais frases são também interpretadas, paralelamente, como 

metonímia ou sinédoque. Segundo Moisés (2004, p. 429), ela “consiste em designar, 

numa contiguidade quantitativa, o mais restrito pelo mais extenso, ou seja, a espécie 

pelo gênero, a parte pelo todo, o singular pelo plural, a causa ou o meio pelo efeito, a 

substância pelo produto etc”. 
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Exemplo, quando se diz “vós sois o sal da terra”, toma-se a terra pela humani-

dade; do mesmo modo que na frase “vós sois a luz do mundo”, toma-se o mundo pela 

humanidade ou pelos habitantes da terra. No caso, se considerarmos essa possibili-

dade, ambas as frases analisadas são metafóricas e metonímicas, simultaneamente.

Iniciamos a discussão sobre a metáfora com uma reflexão de Campbell, para 

demonstrar que existem muitos caminhos para se refletir sobre o conectivo “como”, 

sobretudo, no próximo capítulo, onde abordaremos o conceito de representação na 

última parte da Parábola do Semeador. 
Jesus, Rei da metáfora, utiliza uma outra um pouco mais complexa, e que tem 

relação direta com a Parábola do Semeador, na medida em que o olhar (a Semente) 

é o verbo de ordem da parábola, junto do ouvir (a Palavra). Há uma ambiguidade e/ou 

duplicidade de sentido em São Mateus 6. Diz o Mestre:

O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será ilumi-
nado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas 
trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser 
as trevas!” (Mt 6, 22-23)

Na mais nova tradução da versão grega do Novo Testamento, de Murilo Dias 

(2011, p. 26), há uma variação: “A lâmpada do corpo é o olho”, porém, não se perde a 

palavra luz: “se a luz que há em ti é escuridão, quão grande é a escuridão”. 

A linguagem crística é literal, simples, referencial e linear, mas ao mesmo 

tempo condensada e de difícil entendimento (Jo 6, 60), logo, sua complexidade e sua 

amgibuidade apontam também para a obscuridade. Nem todos os autores definem a 

obscuridade como ambiguidade, mas é válido ressaltar que “las maquinaciones de la 

ambiguidade radican en las raíces mismas de la poesia” (EMPSON, 2006, p. 28), a 

qual, por sua vez, é obscura por natureza, pois não pretende ser referencial.

A linguagem de Jesus é poética por apresentar dialogia ou intertextualidade, 

assunto que já abordamos — e exploraremos ainda mais no próximo capítulo —, e 

neste diálogo que Ele estabelece com Isaías, por intermédio do verbo “ver” (Mt 13, 16-

17) da Parábola do Semeador, retoma a importância da clareza do “olhar”, proposto 

anteriormente em São Mateus: “O olho é a luz do corpo” (6, 22). Murilo Dias (2011, p. 

144) optou por deixar prevalecer a palavra lâmpada em sua tradução mateana, em 

lugar de luz, como traduziram os beneditinos da Bélgica. Mas é notável que, em São 

Lucas, a palavra lâmpada é dominante nas duas traduções, isto é, tanto na dos mon-

ges quanto na do exegeta brasileiro. Na versão de Murilo Dias (2011):
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A lâmpada do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho for bom, tam-
bém teu corpo inteiro estará iluminado. Mas, assim que ele for perver-
so, também teu corpo ficará escuro. Examina, portanto, se a luz que há 
em ti não é escuridão. Se, pois, teu corpo inteiro estiver iluminado, sem 
ter nenhuma parte escura, ele interiro estará iluminado, como quando a 
lâmpada te ilumina com seu brilho. (Lc 11, 34-36)

É evidente, nesta passagem, que a linguagem de Jesus é metafórica — e 

segue a mesma lógica de Campbell —, até porque nenhum olho pode ser uma lâm-

pada, por mais avançada que seja hoje a tecnologia do pós-humanismo. E na remota 

hipótese de que o transhumanismo e a transtopia163 atingissem tal proeza, um olho 

ultrarrobótico nunca poderia iluminar o corpo inteiro de uma pessoa, tornando-o in-

candescente, a não ser que estivesse instalado em uma máquina. Desse modo, a 

conecção da palavra olho com a lâmpada tem apenas um significado de intersecção 

que é a luz, assim como a intercecção anterior da metáfora de Campbell é a velocida-

de, nada mais. A luz proporciona claridade, iluminação e, por consequência, a visão 

transcendente, que vai além do que o olho humano pode ver, já que a visão proposta 

pela linguagem figurativa não se restringe mais aos limites sensoriais impostos pela 

cavidade óssea que envolve o globo ocular, mas fulgura novas percepções óticas ou 

intuições que apontam para uma perspectiva religiosa, com características espirituais. 

A metáfora junta elementos díspares que só podem ser entendidos a partir do 

sentido analógico, a exemplo da lâmpada e do olho. Segundo Moisés (1982, p. 13), 

a metáfora não capta a realidade em todo seu dinâmico e variado relevo, mas a sua 

sombra. “Entendamos: a realidade como um todo não pode ser detectada pela me-

táfora (nem por qualquer instrumento de percepção) [...] A metáfora não capta o real 

como um todo, mas pode lhe apontar a polivalência”.

A metáfora — tão presente na linguagem de Jesus —, pode se estabelecer 

também através do verbo semear, conforme ilustra a visão clássica de Aristóteles 

(2004, p. 64), referente à luz. Antes de citá-la, compreendamos que a luz é uma forma 

de energia radiante, intangível (fóton), que pode ser convertida em força para produ-

zir a iluminação, a qual, por sua vez, é transmitida a partir de um corpo luminoso. No 

caso da metáfora aristotélica, esse corpo luminoso é o sol, que age sobre os órgãos 

de visão, que sentem a luz por intermédio do olhar. Segundo o filósofo,

 
diz-se, por exemplo, semear o espalhar da semente, mas não há termo 
para o espalhar do sol a sua luz; essa ação, porém, relaciona-se com 
o sol do mesmo modo como o faz com a semente; por esse motivo 

163 O pós-humanismo e seus milenarismos transhumanistas. (ARAUJO, 2011c).
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poder-se-á dizer: “semeando a luz criada pelos deuses”. (ARISTÓTE-
LES, 2004, p. 64)

Na Lumen Fidei de Papa Francisco (2013), porém, essa luz não é compara-

ção mitológica, mas histórica, pois o Sol remonta ao próprio Cristo, tem uma relação 

direta com a visão, esta, porém, é inerente à crença. Afirma o Papa, que no mundo 

pagão tinha se desenvolvido o culto do deus Sol, e embora ele nascesse a cada dia, 

percebia-se que era incapaz de irradiar sua luz sobre toda existência do homem, as-

sim, os seus raios não chegavam às sombras da morte, onde a vista se fecha para a 

luz. Continua:

Aliás “nunca se viu ninguém — afirma o mártir São Justino — pronto 
a morrer pela sua fé no sol”. Conscientes do amplo horizonte que a fé 
lhes abria, os cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, “cujos raios 
dão a vida”. A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus 
diz-lhe: “Eu não te disse que, se acreditares, verás a glória de Deus? 
(Jo 11, 40)”. Quem acredita, vê; vê com uma luz que ilumina todo o 
percurso da estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, Estrela da 
manhã que não tem ocaso. (FRANCISCO, 2013, p. 2-3)

Na perspectiva filosófica de Aristóteles, o verbo semear remete à luz do sol ao 

mito. Na ótica da religião, Cristo é o Verbo, o Sol, a Luz, e na Parábola do Semeador 
é ainda o próprio Semeador. Resta-nos investigar a metáfora do sol na Literatura. 

Fenollosa (2000) reivindica o direito à metáfora ao afirmar que o poeta nunca 

vê demais, nem sente demais, pois suas metáforas são recursos para se dissolver 

a mera junção de elementos, na medida em que dissolve a indiferença da simples 

relação de um elemento e outro em diversos matizes de verbos. “Suas imagens der-

ramam sobre as coisas jatos de luz variada” (p. 135).

Assim, em toda poesia, uma palavra é como um sol, com sua coroa e 
sua cromosfera; as palavras vão se juntando, envolvem-se umas às 
outras em seus invólucros luminosos, até que as sentenças se tornem 
faixas de luz radiantes e contínuas. (FENOLLOSA, 2000, p. 135-136)

O sol, ao contrário do que parece, é um elemento que favorece o desenvol-

vimento semente na Parábola do Semeador, na medida em que, no processo da 

fotossíntese, a planta acumula energia a partir da luz, com efeito, a função solar não 

é queimar as plantas, mas fornecer-lhes calor e dar-lhes vida. A vida, porém, não de-

pende só do sol, mas da cooperação das raízes (cf. Mt 13, 6), as quais prefiguram a 

profundidade e a constância do homem (cf. Mt 13, 21).
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O sol é um signo poético, na Parábola do Semeador, pelo fato de se deixar 

confundir com a função adversária dos outros signos como as aves (Lc 8, 5) / pássa-

ros (Mt 13, 5) e os espinhos, esses últimos aparecem nos três Evangelhos sinóticos. 

Logo, é a relação de simultaneidade apresentada pelo aparente caráter opositor à 

semente que dá ao signo o aspecto de ambiguidade — muito embora seja possível 

resolvê-la, através da decodificação da mensagem. 

Tanto é verdade que o sol não se opõe às sementes que Pe. Vieira (2008, p. 

14) esclarece os ditos e entreditos da parábola, pois nela notamos o que Cristo diz, 

contudo, não nos atentamos para o que Ele não diz. “Não diz que parte alguma da-

quele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. [...] Por que o sol e a chuva são 

influências da parte do Céu”.

Abordamos até aqui a plurivalência da palavra crística, apresentamos seus 

vários significados, em diálogo com a Parábola do Semeador, bem como trouxemos 

à luz os aspectos metafóricos e paradoxais da linguagem de Jesus. Contudo, faz-se 

necessário apresentar também outras dimensões pragmáticas da comparação, en-

quanto símile, pela via da contradição ou do paralelismo antitético.

Joachim Gnilka (2000, p. 32) é outro exegeta que nota paradoxos e paralelis-

mo antitético na linguagem de Jesus, os quais apontam para a contradição. E apesar 

de enfatizar sempre o bem em Suas mensagens, pode-se dizer também que o Mestre 

recorre ao caráter negativo dos signos, convidando o público ao pensamento reflexi-

vo, dialógico — sobretudo, como um modo de chamar a atenção para o contexto da 

palavra, promovendo assim o esforço do pensamento. 

Em Lucas (10, 18), por exemplo, Ele usa uma símile para comparar Satanás 

a um raio, através do advérbio “como”; em Marcos (3, 17), vale-se de um nome figu-

rativo, Boanerges, para demonstrar que Tiago e João são geniosos, pois o significado 

da palavra que vem do aramaico é “Filhos do Trovão”. Sabe-se, porém, que o trovão é 

um fenômeno acústico desagradável, produzido pelo raio, logo, a carga semântica da 

palavra não é das melhores, embora promova a reflexão (Lc 9, 54-56). 

No Sermão da Sexagégima, Padre Vieira (2008, p. 27) diz que o raio fere a 

um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Logo, a seu ver, assim deve ser a voz do-

pregador ou do semeador: “um trovão do Céu, que assombre e faça tremer o mundo”.

Na Parábola do Semeador, também se nota o carater negativo das formas 

poéticas de Cristo, pois se em São Lucas (3, 21-22) a figura da ave personifica o es-

tado absoluto da graça; em São Marcos (4, 4), as aves representam o Maligno, do 

ponto de vista da exegese católica tradicional. O paralelismo entre a pomba do céu e 
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as aves do inferno é pertinente, na medida em que esse signo tem muita força junto à 

personalidade de Jesus, uma vez que está diretamente ligado ao Espírito Santo.

O paradoxo aqui, porém, estabelece-se apenas nas instâncias iniciais do con-

tato do intérprete com a imagem, até que ele ultrapasse a sensação de primeiridade164 

e secundidade e atinja a terceiridade peirceana, isto é, o momento de se fazer uma 

análise aprofundada que flua para o raciocínio lógico. Desse modo, o paradoxo esta-

belecido como possibilidade tende a se desfazer, o que não impede, porém, o estra-

nhamento inicial promovido pelo aspecto negativo da imagem.

O paradoxo, diferentemente da antítese — que opera mais por oposição e 

contraste —, é ambíguo, na medida em que tende a estabelecer uma relação simultâ-

nea de contrários. Ou seja, o aspecto positivo e negativo do pássaro, em uma mesma 

imagem, causando uma sensação de contra-senso, absurdo ou disparate, por meio 

de relações opostas em um mesmo fenômeno. Pode-se inferir, portanto, a partir des-

tas relações estabelecidas pela espécie da ave, que embora a linguagem metafórica 

de Jesus esteja atrelada à polifonia, à dialogia e permita paralelismos, sincronias e 

inferências extrínsecas ao próprio Evangelho em questão, para lhe ampliar o sentido, 

a imagem das aves da Parábola do Semeador oferece apenas uma breve instância 

de ambiguidade, pois a informação poética também tem seus limites voltados para o 

próprio contexto, o qual não dispensa a coerência e a verossimilhança — assunto que 

trataremos mais adiante, sob outros ângulos de abordagem.

Muitas são as matizes de ambiguidade nos Evangelhos canônicos, e para 

uma melhor compreensão da identidade de Jesus, na qual nos aprofundaremos mais 

adiante, é necessário abordar também os caracteres paradoxais relacionados à Sua 

vida, bem como à Sua contraditória personalidade.

 Moisés (2004, p. 20) chama a atenção para os desdobramentos do termo 

ambiguidade. O crítico afirma que “em razão do sentido pejorativo que o vocábulo 

‘ambiguidade’ pode adquirir (‘dúbio’ e cognatos), seria de preferir ambivalência, poli-

valência, plurivocidade, multivocidade, ou [...] plurissignificação”. Aqui, porém, o vocá-

164 A primeiridade ocorre no plano da sensação imediata, tal qual uma criança que não emite juízo 
de valor ao primeiro olhar, “pois sua relação como o mundo e com o objeto é direta” (ARAUJO, 2012, 
p. 83). Os objetos para ela contém elementos puramente qualitativos, sem que ela suponha qualquer 
relação extrínseca, definição ou análise, pois o que lhe acomete é a pura sensação. Pode-se dizer 
que esse é o grau máximo da inocência, da pureza, assim como expressa o Menino Jesus de Alberto 
Caeiro — incapaz de emitir julgamentos ou condenações alheias, conforme requer o Cristo (Mc 10, 15). 
É evidente, porém, neste contexto, que essa tolerância máxima limita-se ao plano do amor à natureza 
e às criaturas de Deus, pois não há poesia sem decodificação de imagens ou fenômenos. Peirce (apud 
WHALTHER-BENSE, 2010, p. 3) propõe ainda o plano da secundidade das sensações, voltado para 
a experiência na mente do indivíduo, a qual permite definição. Por fim, há o plano da terceiridade, 
momento de prolongamento da análise, que proporciona conclusões intelectuais a respeito do objeto.
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bulo é abordado como uma situação paradoxal que envolve elementos antagônicos. 

Simeão, um homem justo e piedoso, afirmou que Jesus era a salvação “como 

luz para iluminar as nações” (Lc 2, 32), mas acrescentou também: 

Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e soer-
guimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provoca-
rá contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos 
corações. (Lc 2, 34-35).

Na exegese de Fulton Sheen (1959, p. 49) esse sinal de contradição tem um 

paralelismo165 poético com a narrativa de São Mateus e a missão dos apóstolos. Diz 

Jesus: “Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada” 

(Mt 10, 34). Logo, aquele sinal de elevação é também um sinal de queda refletida na 

violenta divisão, isto é, na ruptura com os padrões convencionais da época. E essa 

ruptura tende tanto a elevar os que ouvem a palavra do Cristo, quanto a derrubar os 

que dela se apartam pela descrença.

Além da queda salvífica da morte e da elevação que se plenifica na ressurrei-

ção (Jo 20, 17), outra característica ambígua intrínseca à personalidade de Jesus é 

a cólera e a bondade simultâneas. Segundo Sheen (1957, p. 152-153), o verdadeiro 

caráter consiste na “posse simultânea de uma virtude e da outra virtude sua comple-

mentar, que lhe está diametralmente oposta, pois que ‘ter caráter’ é afinal uma cor-

relação de qualidades contrárias, um equilíbrio entre dois extremos”. Para o cardeal, 

todo caráter deve ser como um pêndulo regulado que possa oscilar incessantemente 

entre os extremos da “grandeza e da pequenez, da magnificência e da humildade, 

sem se fixar jamais num extremo apenas”. Complementa Sheen:

O caráter é, portanto, o justo equilíbrio entre virtudes opostas. É nes-
te sentido que o caráter de Nosso Senhor sobreleva o de todos os 
homens e torna-O perfeito exemplo do conjunto de virtudes [...] Ele 
recomendava aos seus apóstolos no início de Sua vida pública [...] 
“Sede vós portanto prudentes como serpentes e simples como pom-
bas”. (SHEEN, 1957, p. 153)

Sheen (1957, p. 155) observa que embora esses caracteres contrários sejam 

complementares, eles possuem uma lógica interna, ou seja: “cólera sem bondade é 

apenas furor maldoso, e bondade incapaz de indignação é sintoma de fraqueza mo-

ral”. Na concepção deste apologista, “nada existe de mais invencível do que a justa, a 

165 “Processo estrutural usado na lírica trovadoresca” (MOISÉS, 2004, p. 337), e é também um recurso 
que pode ser encontrado na prosa, uma vez que uma idéia-núcleo pode ser reproduzida em outra nar-
rativa ou situação que recorra à mesma origem enunciativa.
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legítima indignação contra tudo quanto é vil e injusto” (p. 156).

O equilíbrio de opostos também é observado por Sheen (1957, p. 163) quanto 

à divindade de Jesus, na medida em que traz: “Sabedoria de um Deus, simplicidade 

de uma criança!”. Pergunta o Sheen (1957, p. 155): “Quando será que o mundo apren-

derá a lição deste total equilíbrio entre dois extremos opostos?”.

Poder e fraqueza são outra simultaneidade que flui para a ambiguidade na 

personalidade de Jesus. “O poder revela-se na fraqueza — será este o sinal da Di-

vindade”, explica Sheen (1958, p. 133) sobre a humilhação de Cristo, que se tornou 

homem para redimir a humanidade. “Um Ser Infinito, Ilimitado, assume a natureza 

humana e move-se no estreito círculo das gentes”.

Após a constatação dos caracteres simultâneos de elevação e queda; cólera 

e bondade; sabedoria e simplicidade; e do poder que se manifesta da fraqueza de Je-

sus, como qualidades intrínsecas à Sua personalidade, é conveniente partirmos para 

a discussão sobre a verossimilhança na personalidade de Jesus.

2.7 Verossimilhança e ideologia na leitura da identidade crística

Quem quer que se disponha a discutir o que quer que seja 
deveria sempre começar dizendo o que não está em discussão. 

(Chesterton)

A ideologia é um modo de pensamento condicionado, logo, relativo, segundo 

Bosi (2010 p. 11), e o aparecimento do termo remonta ao século XVIII. A imaginação 

utópica, sob o exemplo de São Tomas More, teria alimentado a “primeira contraideo-

logia sistemática dos tempos modernos” (p. 17), neste sentido, o senso religioso é to-

mado como ideologia. O autor afirma que Maquiavel e Hobbes converteram a religião 

e a cultura em ideologia avalizadora de poder.

Na concepção de Bakhtin (2004, p. 31), “tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo. E outros termos, tudo o que é 

ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. Ele afirma ainda que “tudo 

o que é ideológico possui um valor semiótico” (p. 32). Logo, o único modo de escapar 

desta lógica é um corpo físico valer por si próprio, isto é, se ele “não significa nada 

e coincide inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se trata de uma 

ideologia” (p. 31).

Segundo Vitor Marinho (2005, passim), na ideologia alemã, o conceito se 

aplica basicamente à produção da mente humana, enquanto sistema das faculdades 
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mentais, sejam elas produtos lógicos em sentido estrito (idéias, pensamentos, dou-

trinas) ou qualquer outro tipo de representação. Contudo, Marx elevou a ideologia à 

condição de categoria, e buscava mostrar que o seu problema não pode ser separado 

da questão política da dominação. Para ele, o papel da ideologia é atuar no sentido 

de manutenção da ordem social estabelecida. Dessa forma, ela passa a assumir uma 

função negativa, ou seja, de realidade ilusória, provocadora de reconhecimentos fal-

sos ou de falsa consciência em geral. Cabe-lhe encobrir uma verdade: a realidade da 

exploração e submissão a que estão sujeitas as classes subalternas da sociedade. 

Assim, a partir de Marx, a ideologia passou a assumir uma intenção política, acima da 

aparência que a norteia. 

 Segundo Marinho (2005, p. 185-187), Gramsci foi quem mais ampliou o con-

ceito de ideologia numa perspectiva marxista. Para o pensador dos Cadernos, ideo-

logia representa uma visão de mundo em todos os espaços da vida: arte, literatura, 

economia etc. A ideologia é tudo que está organizado no plano das idéias, não signifi-

cando, apenas, concepções introjetadas. “Por esse caminho, Gramsci rejeita o caráter 

negativo de ideologia”. Esse é um termo pejorativo, em contraposição à filosofia que 

supõe um pensamento fundamentado, ou “orgânico”, conforme o termo gramsciano. 

Nas  páginas anteriores, demonstramos a linguagem poética de Jesus e os 

seus caracteres paradoxais, resta-nos verificar até que ponto a ideologia é abordada 

no contexto da vida e da arte do Mestre, uma vez que, no plano da Literatura, todo 

personagem tem um pensamento ideológico — o qual é concebido também como 

estético. A crítica Bella Jozef (2006, p. 31) afirma, com base em Culler: “o ideológico 

e o literário constituem unidade indivisível e suas relações recíprocas representam o 

mundo”. Logo, “a realização ideológica plena é o fazer literário”. 

Segundo Jozef:

A ideologia é a apreensão do real que há no que a arte cria. A ideologia 
constitui o trabalho da escritura, é o seu comportamento como instru-
mento construtivo da obra, um modo operativo que se adapta ao trata-
mento conjunto dos múltiplos conteúdos. No fazer literário a ideologia 
se reestrutura dinamicamente constituindo, realizando a interação par-
ticular-geral. Ela aparece disseminada na obra, espaço privilegiado da 
“doação de sentido” onde os elementos do texto se inter-relacionam. 
Cabe à crítica deixá-la aparecer dentro da literariedade do texto como 
estrutura de sentido que instaura um mundo. [...] ela é a dinâmica co-
notativa da globalidade do conjunto de signos. A função estética é sua 
intenção. (JOSEF, 2006, p. 28-29)

Não seria errado, portanto, na perspectiva da arte, conceber a proposta de 
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Jesus como ideológica, até porque estamos diante do Rei da Metáfora; por outro lado, 

do ponto de vista histórico e religioso, essa teoria não se sustenta, pois o que o Mes-

tre propõe não é uma ideologia nem mesmo uma filosofia, mas sim a metanoia, uma 

mudança completa de vida e de parâmetros cognitivos e epistemológicos — conforme 

alertaram Sheen (1957, p. 103) e Bettencourt (1960, p. 57) nas páginas anteriores. 

Essa proposta, porém, não se fundamenta no vácuo, mas em um sistema que é o 

cristocentrismo, o qual vigora com força total na Parábola do Semeador.
Ocorre que, para alguns críticos adversos ao estruturalismo, como Derrida et 

al (1965), a estrutura é o instrumento através do qual o fim se faz presente pela obra 

toda. Segundo Jozef (2006, p. 59), Derrida entende que a noção de liberdade na cria-

ção do signo é ilusória, uma vez que “a noção de ‘estrutura’ possui uma característica 

teleológica: aquela que é comandada por uma finalidade. Não se pode descobrir a es-

trutura de uma obra pois, através dela, o fim se faz presente pela obra toda”. A crítica 

explica que para Derrida:

Um centro funda e organiza a estrutura e o conceito de estrutura cen-
trada é na realidade o de um jogo limitado ou fundado. Esse fecha-
mento atesta a presença de uma ideologia. Portanto, a obra deve ser 
apresentada como uma “configuração espacial” em que passado e 
futuro apontam para um fim que está presente. Haveria que se dar a 
estrutura um centro que seria tanto ponto de partida como princípio 
limitante. Esse centro fecharia o jogo onde se detectaria a presença de 
uma ideologia. (JOZEF, 2006, p. 59)

Gadamer (1997, p. 169) é um hermeneuta que se opõe a esse tipo de defini-

ção de jogo, que flui para a ideologia, conforme discorreu Jozef (2006), bem como ao 

conceito de “consciência estética” de Kant, como veremos adiante, e é justamente a 

teoria da Obra de Arte do hermeneuta que nos inspira a acatar as técnicas estruturais, 

formalistas e concretas da Literatura, sem legar à Parábola do Semeador esse efeito 

ideológico pejorativo.

É evidente que a análise estruturalista está mais preocupada com a forma do 

que com o conteúdo real da história, como observa Bellodi (2005, p. 138), no entanto, 

a Teoria da Literatura não se baseia em uma única metodologia de exatidão, mas pro-

põe antes, ao trabalho crítico, uma gama de ferramentas que podem ser equiparadas 

e utilizadas de acordo com a necessidade do objeto abordado. Com efeito, acatamos 

a verdade artística, concomitante à verdade transcendente e religiosa, fundamentada 

nas reivindicações de Gadamer (1997, p. 169), o qual não se apresenta hostil ao sa-

grado nem tem a necessidade de diminui-lo ao status de ideologia para vinculá-lo à 
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esfera da obra de arte. Logo, essa teoria facilita a abordagem da identidade de Jesus, 

sem que a mesma culmine no pejorativismo ideológico — muito embora a linguagem 

de Jozef (2006) seja também discutível, uma vez que em sua crítica da arte a ideolo-

gia não se manifesta como suspeita, mas soa até como simpática e verossímil.

O crítico Terry Eagleton (2007, p. 12-15) em nada adere à Teologia Sistemá-

tica e Fundamental, pertinente ao pensamento tradicional da Igreja, por outro lado, 

algumas de suas observações literárias são contundentes. Ele acredita que Jesus 

deixava aos outros a tarefa de Lhe aplicar rótulos e raramente lhes dizia se estavam 

certos ou errados. Esse seria “o desafio que Jesus implicitamente dirigia aos outros, 

que podiam considerá-Lo tanto um falso profeta quanto O Filho de Deus. Essa dupla 

face confere a Jesus alguma coisa de ambiguidade do bode expiatório tradicional”, 

ou seja, a um só tempo abençoado e amaldiçoado, dependendo da ótica dos que O 

julgam. Afinal, há quem veja no Crucificado apenas um sofredor, os fiéis apóstolos, 

porém, acatam-No como O Ressuscitado que triunfa após a morte gloriosa, em seu 

gesto exemplar de amor e doação ao próximo — sacrifício imprescindível para derro-

tar Satanás (Col 2, 15) e salvar a humanidade. 

Esse triunfo é legítimo na Parabola do Semeador, pois sua plenificação se 

dá justamente por intermédio dos frutos conquistados pela semeadura do Persona-

gem Sacro, cuja Personalidade é dividida em quatro instâncias de manifestação, no 

plano da estrutura, e elas todas voltadas para o Seu sistema, que era Ele mesmo, 

conforme demonstraremos no terceiro capítulo.

Os Evangelhos sinóticos proporcionam uma leitura paralelística da identidade 

de Cristo, e a justaposição de eventos — associdada aos métodos modernos — per-

mite a reconstrução da Personalidade do Salvador, de modo eficaz e profícuo. No 

entanto, muitas vezes os exegetas da modernidade não se limitam ao verdadeiro 

relato dos evangelistas, a consequência da liberointerpretação, tão criticada por Dom 

Lefebvre (1991, p. 30), são as reconstruções que deturpam a Figura do Cristo. 

Bento XVI (2007, p. 10) observa que as reconstruções modernas da identi-

dade de Jesus, que deveriam ser procuradas por trás das tradições evangélicas e 

de suas fontes, tornaram-se contrastantes: “desde o revolucionário anti-romano, que 

trabalha pela queda dos poderes constituídos e fracassa, até o manso moralista, que 

tudo aprova e que assim, de um modo inconcebível, acaba Ele mesmo por moralmen-

te se afundar”. Para o Papa, quem lê várias destas reconstruções, umas ao lado das 

outras, pode rapidamente verificar que “são muito mais fotografias dos autores e dos 

seus ideais do que reposição de um ícone”. Por essa razão, foi crescendo a descon-
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fiança a respeito destas imagens de Jesus e a Sua Figura foi “progressivamente se 

afastando cada vez mais de nós”. 

A leitura paralelística dos sinóticos facilitou a multiplicidade de sentidos, muti-

facetou a personalidade de Cristo, que hoje pode ser lida por diversos ângulos, bem 

como a partir da teoria da personagem complexa166 ou esférica.

Cristo, como observou Sheen (1957, p. 103-14), não se enquadra em nenhu-

ma categoria filosófica, humana, nem mesmo artística, no entanto, pode-se dizer que 

Ele pode ser pensado a partir de algumas características que compõem as persona-

gens modernas  — uma vez que a Parábola do Semeador é cristocêntrica.

 A teoria da Personagem e Anti-Personagem, de Fernando Segolin (1999), 

apresenta modelos complexos e desfuncionalizados, em oposição à personagem mí-

tica e monológica, e o motivo é o advento do dialogismo e suas vozes sociais. A perso-

nagem-estado, por exemplo, é refletida a partir da transição da personagem-função, 

o que afeta a estrutura lógico-temporal da narrativa, favorecendo a simultaneidade. É 

evidente que não é possível analisar Jesus como o mocinho e o bandido, ao mesmo 

tempo, ou um oxímoro de bem e mal, como permite tal teoria, pois Jesus é concebi-

do como O Deus perfeito que não comunga com o mal. Por outro lado, Ele pode ser 

compreendido a partir da lógica da “ambiguização da personagem, por sincretismo ou 

dispersão das categorias actanciais” (ARAUJO, 2012c, p. 18), a qual “afeta a linea-

ridade normal dos seres narrativos, que passam a ser destemporalizados e perdem 

a característica funcional”. É um fato constatado que o Personagem Sacro da Pará-
bola do Semeador desempenha uma função histórica, diacrônica e linear, mas essa 

função não é única, pois a personagem pode ser lida também do ponto de vista da 

ambiguidade e da sincronia, bem como da atemporalidade, simultaneamente.

É necessário reconhecer ainda que, se por um lado as metodologias moder-

nas trazem benefícios para a arte e fomentam a ambiguidade e a dialogia, por outro, o 

modernismo também pode soar para a Igreja como um prejuízo histórico, dependendo 

do ângulo e da postura do exegeta ou crítico literário.

A historiografia é o lugar da busca da identidade, como observa Jozef (2006, 

p. 72), no entanto, entendemos que a verdade artística não tem de escamoteá-la, 

necessariamente, através de lógica de simulacros, para dar alguma verossimilhança 

166 Cristo pode ser pensado pelo viés da teoria da personagem esférica de Foster, a qual, segundo 
Brait (2004, p. 41) é definida por sua complexidade, personagens deste tipo “são dinâmicas, multi-
facetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito particulares do ser humano”. Para 
Candido et al (2005, p. 63), o que a caracteriza é “a sua capacidade de nos surpreender de maneira 
convincente. Se nunca surpreende, é plana. Se não convence, é plana com pretensão a esférica. Ela 
traz em si a imprevisibilidade da vida — traz a vida dentro das páginas de um livro”.  
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à obra de arte. Importa antes ao crítico uma moderação entre os aspectos socias da 

obra, sem desprezar os parâmetros formais da teoria. Essa atitude estética há de 

fomentar a plenitude da obra de arte, como propõe também Gadamer (1997, p. 169).

Alguns críticos resistem e outros se esforçam para situar a verdadeira arte 

entre as ideologias, contudo, independentemente de esta ser ou não uma categoria 

estética, é certeza que o Evangelho sinótico não foi escrito e compilado, historicamen-

te, para ser lido como um repositório de signos que possam ser interpretados ao bel 

prazer do crítico. A Igreja tradicional, ainda que dê margem e abertura à poeticidade 

rastreada pelas metodologias modernas, só admitiria o termo ideologia no que diz 

respeito ao espaço geo-político de Jerusalém — para se referir aos militantes revolu-

cionários do tempo do Senhor —, nunca no plano da Pessoa de Jesus Cristo, como 

querem os exegetas engajados, politicamente, a exemplo das observações de Meier 

(1993, p. 15) acerca da pluralidade de interpretações da identidade crística.

Por conseguinte, do ponto de vista cristão, o Evangelho sinótico não tem como 

prioridade ser um veículo ideológico, ferramenta ou transporte de idéias revolucioná-

rias, até porque para que haja uma revolução é necessário que ela parta da continui-

dade de um movimento de ruptura já pré-existente no contexto social. O Cristianimo, 

ao contrário, é por si a própria ruptura, uma vez que Jesus não precisou dos zelotas, 

dos bárbaros e de nenhum movimento subversivo para fundar sua transgressão so-

cial, mas a estabeleceu a partir de Suas próprias leis, pacíficas, bem como de Sua 

Sagrada Pessoa, como o Centro da proposta de conversão.

A arte moderna tem por si a característica da transgressão, seja ela gramati-

cal, estilística ou social. E do ponto de vista da verossimilhança aristotélica167, o poeta 

não é aquele que diz o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Com efeito, 

podemos perscrutar sobre o que sugeriria Aristóteles (2004), hoje, se estivesse en-

sinando a um poeta sobre como reescrever a narrativa sinótica, para que fosse lida 

do ponto de vista literário. Quais seriam os seus critérios, se estivesse ensinando um 

crítico, por exemplo, a analisar a poesia dos Evangelhos canônicos?

Não temos a resposta, mas é de se supor que, dentro dos preceitos de veros-

similhança, é possível imaginar um Cristo agricultor, em vez de Carpinteiro; um profes-

sor de escola pública, em vez de Rabi; e até mesmo um motorista de caminhão, em 

vez do Itinerante Salvador em cima de Seu burrinho. E por que a hipótese, se Cristo 

não foi nada disto? Não O foi mas, se recorrermos à lógica aristotélica, Ele “poderia 

167 “Coerência interna no que tange ao mundo imaginário das personagens e situações miméticas” 
(CANDIDO et al, 2005, p. 18); ou mesmo a visão profunda da realidade.



167

ter sido” uma dessas figuras, pois, segundo Aristóteles (2004, p. 47), na perspectiva 

da arte: “apreende-se o que o poeta conta, em sua obra, não o que aconteceu e sim 

as coisas quais poderiam vir a acontecer”.

Se é assim, então podemos imaginar que o Cristo Histórico do Evangelho 

de São Lucas é um justiceiro, em defesa dos pobres e excluídos, por exemplo? Sim, 

perfeitamente, desde que o seu propósito não seja invadir terras alheias para matar 

latifundiários ou cobradores de impostos. Podemos, inclusive, encontrar em Cristo um 

operário sindicalista, em defesa dos fracos — o que não podemos é colocar um brasão 

partidário em seu peito, nem da direita nem da esquerda, pois, neste caso, estaríamos 

subordinando a Sua autonomia a um movimento que não é a Sua própria ekklesia. 

Com efeito, sacrificaríamos a verossimilhança e a história perderia o seu valor poético, 

rebaixando-se ao contexto social, político e engajado. Portanto, se Bettencourt (1960, 

p. 71) chamou a atenção, anteriormente, sobre a necessidade da verossimilhança na 

interpretação crística, o mesmo há de se exigir na arte, que também tem as suas pró-

prias leis — embora dissociadas da história, porém, nunca alheias à verdade interna 

que demanda a Teoria da Literatura e as diretrizes aristotélicas.

Enxergar uma arma de fogo ou uma faca nas sagradas mãos de Jesus Cristo 

também seria outra leitura ou criação inverossímel, do mesmo modo como cogitar a 

possiblidade de que o Divino Personagem se transforme em um colecionador de Ro-

lex, por exemplo, com um charuto cubano em Sua boca, pois se assim o fosse, não 

estaríamos mais falando de Cristo, mas sim do Anticristo. Afinal, esse seria um anti-

modelo de moralidade cristã, visto que o paradigma cristão de conduta perfeita não 

comporta violência, fumo ou ostentação.

Ora, podemos então perguntar: mas por que tanta limitação no território da 

arte, se a própria pós-modernidade outorgou ao poeta o direito de abertura e de in-

conclusibilidade, que fluem tranquilamente para a ambiguidade? De fato, a pergunta é 

pertinente mas, por enquanto, Aristóteles (2004, p. 47) ainda não foi banido da teoria 

literária e é o filósofo quem nos dá a autoridade para dizer que, apesar de o poeta ser 

livre, todos os fatos recriados só são possíveis na “perspectiva da verossimilhança”.

Assim, colocar ou enxergar um copo de vinho na mão de Cristo, é uma possi-

bilidade verossímil, enxergá-Lo bêbado e caído no chão, porém, não seria uma situa-

ção onde se pudesse constatar verossimilhança, pois Cristo jamais pregaria o vício ao 

ser humano, mas tão somente as mais elevadas virtudes da alma.

Aristóteles (2004, p. 47) observa ainda que o historiador e o poeta não se dis-

tinguem pela escrita em verso ou em prosa, pois “caso as obras de Heródoto fossem 
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postas em metros, não deixariam de ser história; a diferença é que um relata os acon-

tecimentos que de fato sucederam, enquanto o outro fala das coisas que poderiam 

suceder”. Contudo, assim como Heródoto, os evangelistas não estavam interessados 

em poetizar a figura de Cristo, embora essa poeticidade possa existir, do ponto de 

vista de uma interpretação literária, já que o relato prefigura interesses universais que 

englobam a fragilidade e a superação, enquanto características da condição humana.

Não resta dúvida que os quatro Evangelhos canônicos apresentem instâncias 

de subjetividade em suas vozes narrativas, mas isto não significa que o intérprete deva 

olhar para o relato — no âmbito da literariedade — como se ele fosse indissociável do 

contexto histórico, nem ignorar o fato de os narradores serem também testemunhas 

empenhadas em fidedignizar ocorrências transcendentes. Segundo Aristóteles (2004, 

p. 47), “a poesia contém mais filosofia e circunspecção do que história; a primeira trata 

das coisas universais, enquanto a segunda cuida do particular”.
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CAPÍTULO III

A Parábola do Semeador e suas vertentes dialógicas

Deixemos a parábola falar por si mesma.
Ela é em si um texto completo, um mundo que

repousa sobre si mesmo, um objeto estético.
(Joachim Gnilka)

O objetivo deste capítulo é consolidar o diálogo entre Religião e Literatura, 

Igreja Católica tradicional e metodologias modernas de leitura, por intermédio da aná-

lise da Parábola do Semeador, que nesta instância interpretativa tem como enfoque 

enquadrar os tempos da narrativa; as vozes dos narradores; as Pessoas crísticas; as 

matizes da missão do Semeador, as sementes da semeadura; os espaços histórico 

e literário da narrativa; o seu sistema espiritual; os elementos materiais; os ciclos da 

semente; a colheita e a divindade pertinentes à poética do Narrador Sacro — a  qual 

se plenifica no banquete do Cordeiro Santo.

Os narradores históricos do contexto da Parábola do Semeador são também 

personagens, do ponto de vista da Literatura, por essa razão, não são vozes comple-

tamente neutras, a considerar que foram discípulos que conviveram com Jesus ou 

com Suas testemunhas oculares. E como foi dito no capítulo anterior, embora suas 

personalidades não se fundam com a do Mestre, seus horizontes são passíveis de 

fusão, uma vez que todos eles se converteram e tinham por interesse fidedignizar 

o discurso crístico. Logo, cada uma dessas personagens em questão tem uma per-

sonalidade sui generis, com características e olhares peculiares, por mais objetivas, 

neutras e distanciadas que pareçam.

A proposta de nossa análise não é simplesmente redizer o que a Igreja já 

disse, mas trazer elementos novos à interpretação da parábola, bem como mostrar 

de que modo as ferramentas modernas de interpretação permitem a decomposição 

do discurso e o acesso a outras camadas textuais que ainda não foram exploradas. 

É válido esclarecer que, neste processo de decodificação, não sacrificamos 

a simbologia clássica das alegorias da Parábola do Semeador nem demolimos a 

exegese milenar da Igreja  — apenas apresentamos outras possibilidades de leitura 

que se coadunam ao texto. E ainda que uma simbologia sacra possa ter uma ou outra 

equivalência com significados profanos, não é nossa intenção dessacralizar do dis-
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curso de Jesus, até porque toda análise opera pelo viés de um recorte168 que depen-

de exclusivamente do exegeta ou literato, o que não significa dizer que essa seleção 

resulte na negligência de todos os apectos da narrativa. 

Não poderíamos entrar no mérito desta discussão sem antes mostrar as prin-

cipais diferenças entre as formas simples e breve, no limite de suas fronteiras híbri-

das; além de uma introdução sobre o gênero parábola e sua complexidade.

Abordamos ainda os aspectos da inclinação histórica da Parábola do Seme-
ador em São Marcos; a versão mateana e a eternidade do agora; bem como o poder 

da Palavra na parábola de São Lucas.

O fim desta análise culmina em uma intertextualidade com o Evangelho de 

São João (21, 1-14), referente à aparição de Jesus na praia da Galileia. E para chegar 

ao quarto evangelista, foi necessário lançarmos mão de uma relação lógica e causal, 

desse modo, o que nos dá a chave para fomentar o diálogo entre as duas narrativas é 

a própria metalinguagem de Jesus, sobre a obscuridade da Parábola do Semeador.

3.1 O gênero parábola e a complexidade das formas simples e breve

Na cruz, as parábolas são decifradas. [...] Assim,
camufladamente, as parábolas falam do mistério da cruz.

 (Bento XVI)

A parábola é uma linguagem figurativa e sua forma simples remonta à cate-

goria das alegorias: fábulas, provérbios, anetodas etc. Em geral, as parábolas são es-

tórias que ilustram temas da vida comum e encerram princípios morais. Dispensável 

dizer que Jesus é o mais célebre contador de histórias da humanidade, pois o mundo 

inteiro conhece a popularidade do Mestre, mas convém esclarecer alguns fatores es-

senciais para o entendimento de suas parábolas.

Estória é um neologismo proposto por João Ribeiro, da Academia Brasileira 

de Letras, no ano de 1919, para explicitar um aspecto do folclore e da narrativa popu-

lar dos contos tradicionais. Há quem considere o termo arcaico e prefira generalizar 

168 Jozef (2006, p. 34) afirma, com base em Octávio Paz, que “a crítica opera por negações e asso-
ciações: define, isola e, depois, relaciona”. Sabe-se que o estruturalismo fundamenta-se no recorte das 
unidades do objeto, que resulta na reunião das diversas unidades: “resultado que não manifesta o real 
nem o racional, mas a complexidade funcional do objeto artístico” (p.58). O que Gadamer (1997, p. 169) 
questiona, no entanto, é a ausência de verdade nos métodos artísticos, e propõe o seu resgate. Afirma 
o autor: “Será que não deve haver nenhum conhecimento na arte? Não há na experiência da arte, uma 
reivindicação à verdade, que sendo certamente diversa da ciência, certamente também não lhe será 
inferior?” E agora o autor está falando da verdade artística. Esta, em nossa análise, é concomitante à 
verdade transcendente da religiosidade crística, apesar de algumas diferenças conceituais.
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tudo no plano da história. Contudo, o estudo das parábolas de Jesus requer uma dife-

renciação entre história e estória, realidade e ficção, fato e imaginação.

A vida de Jesus Cristo é um fato verídico, comprovado pela ciência, conforme 

a demonstração que fizemos no primeiro capítulo. Contudo, Ele é também um Per-

sonagem bíblico, um Ícone univesal, bem como um mito — no sentido de ter entrado 

para a história e à posteridade. Um dos motivos de sua imortalidade histórica é o fato 

de Ele ter transmitido a Sua Doutrina em forma de parábolas. 

O exegeta Cássio Murilo Dias (2000, p. 209), doutor em Ciências Bíblicas 

pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, esquematiza os gêneros literários: parábola, 

alegoria e fábula. Essa classificação é necessária, na medida em que esclarece as 

principais diferenças entre os três gêneros literários, muito embora eles sejam tam-

bém híbridos e muitas vezes impassíveis de delimitações. 

A parábola é uma comparação desenvolvida em forma de história; seu sentido 

não está em cada elemento do relato, mas sim no todo; narra-se um fato particular, 

não rotineiro, mas verossímil; muitas parábolas começam com uma fórmula de com-

paração do tipo: “é como”, “é semelhante”; e elas tendem a persuadir, isto é, levar a 

platéia a comparar a sua própria situação com o narrado. 

É válido acrescentar nesse esquema que embora a parábola não narre um 

fato necessariamente rotineiro, ela está inserida no contexto da rotina, isto é, nos fatos 

do cotidiano. Jesus, quando falava em parábolas, adaptava o seu relato a um costume 

de seu tempo, a fim de que sua linguagem se tornasse inteligível — muito embora 

fosse também obscura e passível de decodificações, como já demonstramos.

A alegoria é uma comparação ampliada em história; cada elemento perde seu 

significado original e torna-se simbólico, ou seja, o sentido está em cada elemento; o 

fato narrado não é necessariamente verossímil; ela não utiliza a fórmula de compara-

ção “como” e sim a cópula “é”, “são”, fazendo com que seu significado se torne quase 

metafísico; a alegoria também quer convencer, isto é, atingir a inteligência e transmitir 

um ensinamento.

A fábula é um termo que normalmente remete ao encantamento, e em uma 

definição mais exata, o exegeta a concebe como uma frase ou uma história; os per-

sonagens são animais ou plantas, com um significado nitidamente simbólico; pode-se 

dizer que a fábula tem por objetivo atingir mais os sentimentos e sua finalidade é a 

instrução, a crítica ou a sátira.

Murilo Dias (2000, p. 210) chama a atenção para o fato de os autores dos 

Evangelhos não se preocuparem com diferenças ou definições exatas, pois “classifi-
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cam tudo como parábolas, mesmo quando se trata de uma alegoria. Tal é o caso de 

Mc 12 1-11. Outras vezes, os evangelistas interpretam alegoricamente uma parábola 

autêntica, como em Mt 13, 36-43”.

A observação do exegeta se explica pelo fato de os evangelistas não serem  

cientistas que demonstrassem problemas e hipóteses, mas contadores de histórias, 

testemunhas que tinham o interesse de comover o auditório ou leitores chamados à 

conversão em Cristo, pela via das emoções e também das sensações provocadas 

pelas descrições imagéticas, impregnadas de significados elevados que ainda hoje 

dão sentido à vida de quem consegue compreender a mensagem do Divino Mestre.

A parábola implica tempo, espaço, auditório, contexto histórico, além dos 

pressupostos culturais da narrativa, conforme apresentamos no capítulo anterior. É 

preciso constatar ainda se a parábola se divide em várias cenas, a fim de analisar sua 

estrutura. Todos esses fatores conduzirão a narrativa a um desfecho, que é chamado 

a “moral da estória”. Mas é evidente que essa “moral” não se reduz ao estilo morali-

zante das formas simples, pois os discursos de Jesus sempre vão além das possibili-

dades de interpretação e é justamente por essa razão que encantam os pregadores e 

pesquisadores de todos os tempos.

Do ponto de vista da Literatura, que preza a literariedade; e da Semiótica, que 

se interessa por elementos sígnicos, igualmente necessários para uma leitura crítica 

e literária; entendemos que o leitor deve estar atento à função poética da linguagem, 

bem como aos símbolos, índices e ícones que aparecem na história, além de outras 

possibilidades de leitura que apontem para a autoria do relato, para imagens senso-

riais, figuras de linguagem, condensação e a brevidade das formas.

É evidente que Jesus Cristo não é um esteta contemporâneo, mas é necessá-

rio esclarecer que toda obra clássica, que perdura séculos ou milênios, carrega consi-

go um teor estético que transcende a simplicidade do senso-comum. E se a parábola 

ultrapassa a aparente univocidade literária da categoria alegórica, podemos citar, com 

base em Hansen (2006), dois níveis de interpretação que a tornam plurivocal: a ale-

goria dos poetas e a alegoria dos teólogos.

A alegoria dos poetas tem origem na Antiguidade greco-latina, continuada 

pela Idade Média, e é construtiva ou retórica; a alegoria dos teólogos, que não se 

confunde com a primeira, é voltada para a interpretação ou hermenêutica e “não é um 

modo de expressão verbal retórico-poética, mas de interpretação religiosa de coisas, 

homens e eventos figurados em textos sagrados” (p. 8).

Bento XVI (2007, p. 166) nota que o judaísmo já conhecia, principalmente 
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na fase apocalíptica, o discurso alegórico, e afirma que “parábolas e alegoria podem 

sobrepor-se completamente”. Vale lembrar que a alegoria “vai além do sentido literal 

da palavra” (p. 178), e cada um de seus passos “variam segundo os Padres” (p. 179).

Logo, por mais simples que pareçam as formas das parábolas de Jesus, elas 

oferecem múltiplas possibilidades de acepção. Segundo Bento XVI (2007, p. 165), “o 

esforço pela correta compreensão das parábolas atravessa toda a história da Igreja; 

inclusive a exegese histórico-crítica teve de repetidamente corrigir-se e não nos pode 

oferecer nenhuma informação definitiva”. 

Bento XVI (2007, p. 167) nos leva a compreender que as parábolas são uma 

fonte de sabedoria inesgotável, e que não podem ser facilmente enquadradas em es-

quemas simplistas, pois a “fixação do gênero literário parábola num determinado tipo 

literário” pode ser falsa. O Papa Emérito critica a presunção da exegese liberal, que 

já foi vista como “o ponto mais elevado e não superável de uma ciência rigorosa e de 

uma segurança histórica”, para a qual alguns exegetas católicos desavisados olha-

vam com inveja e admiração. Segundo ele, as explicações que fazem de Jesus “um 

mestre de uma moral iluminista e individualista” não se aproxima de modo nenhum da 

figura real de Jesus Cristo.

Muitos pesquisadores modernos reconhecem que as parábolas não revelam 

todos os seus segredos, pois ainda que seus mistérios sejam aferíveis e perscrutáveis, 

elas sempre são suceptíveis a novos olhares e abordagens. Nesse sentido, podemos 

dizer que as parábolas de Jesus são polissêmicas, isto é, apresentam pluralidade de 

sentidos — aceitáveis ou não, do ponto de vista da Igreja e da modernidade. E tanto 

é verdade que as parábolas de Jesus têm um sentido polissêmico e não unívoco, que 

a cada missa celebrada no mundo, os sacerdotes enriquecem a interpretação herme-

nêutica universal com suas próprias visões pessoais ou homilias — o que as torna, de 

certo modo, oralmente poéticas e inclinadas à dialogia.

Um bom exemplo da riqueza polissêmica que há nas parábolas é a ambi-

valência de suas temáticas, pois uma estória curta, contada por Jesus, cuja vida é 

narrada pelos quatro evangelistas, pode engedrar vários temas, ainda que um deles 

apresente a tendência de prevalecer sobre os demais. É notável também que o ou-

vinte tende a tirar suas próprias conclusões por um método similar ao socrático, isto 

é, Jesus faz uma pergunta ao interlocutor e esse responde, por si mesmo, o que o 

Mestre tencionava dizer. Assim, as parábolas ocorrem em dois níveis: o actancial (que 

envolve as ações das personagens) e o dialógico (que requer esforço intelectual).

Além do gênero parábola, Gourgues (2004), que analisou As Parábolas de Je-
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sus em Marcos e Mateus, supõe que podemos também falar em “sentenças parabóli-

cas”, para especificar “o gênero de enunciados de ordem geral ou de tipo sapiencial, 

referindo-se à experiência cotidiana ou ao curso habitual das coisas” (p. 14). 

Em suma, independentemente dos desdobramentos que há nas parábolas de 

Jesus, o seu gênero é classicamente concebido como o da estória inventiva e imagi-

nativa dentro da história real — entende-se por real, nesse caso, o que foi registrado 

e documentado pelos historiadores como realidade empírica, isto é, a própria vida 

de Cristo registrada em manuscritos pelos quatro evangelistas e suas comunidades. 

Contudo, se os evangelistas cumprem o compromisso histórico de relatar a vida do 

Mestre, cabe aos críticos a investigação minuciosa sobre até que ponto as Escrituras 

Sagradas oferecem uma possibilidade de interpretação poética.

Tousaus Abadía (2000), licenciado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Insti-

tuto Bíblico de Roma, inspira-nos a dizer que a Bíblia pode ser entendida pelo viés da 

linguagem literária, sem perder seu caráter histórico, pois ele percebe a importância 

da adesão à literariedade para ampliar o entendimento de determinadas passagens 

bíblicas. Assim, a sua observação a respeito da Teoria da Literatura, da função poé-

tica, do estranhamento — teorizado pelos formalistas russos —, da estrutura e dos 

artifícios poéticos rastreados na linguagem bíblica podem ser aplicados em uma aná-

lise das parábolas. Para o exegeta, “a intepretação de um escrito nunca ocorre de um 

golpe, de forma intuitiva. A aproximação a um texto é feita em ondas sucessivas. Cada 

uma delas permite captar aspectos novos” (p. 163). 

Os sons das palavras, os blocos textuais independentes, os gêneros literários, 

as formas em verso e prosa, as funções da linguagem literária e as funções da lingua-

gem bíblica, a estética e o ponto de vista da narrativa também são citados por Abadía 

(2000), entre outras coisas, para o entendimento das Escrituras.

A Bíblia é um registro histórico da humanidade, mas, de fato, é também um 

clássico que pode ser entendido como Literatura, seja para o entretenimento, por 

passatempo ou pela própria elevação espiritual que contribui para a humanização do 

homem, já que esse é também o papel da arte. As Sagradas Escrituras vêm sendo 

citadas e reinterpretadas na literatura há séculos, e recentemente também no cinema, 

tanto em sua forma histórica e literal quanto acrescidas de intepretações imaginárias 

e fictícias. Observamos, em nossa pesquisa, que dois elementos poéticos promovem 

a popularidade e a disseminação da leitura bíblica no mundo: o enigma (elemento 

necessário também para legitimar um texto como literário) e a ambiguidade (que pro-

move a contradição e a tensão de idéias paradoxais na escritura).
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O crítico literário Harold Bloom (2005), como já foi dito, observou que “as pa-

lavras de Jesus são frequentemente enigmáticas” (p. 46), isto é, misteriosas, e acres-

centa: O que é um enigma? Pode ser uma espécie de “chamada verbal”, ou “algo 

incompreensível”, ou até uma “pessoa inescrutável”. Segundo o autor, “Jesus fala por 

meio da primeira definição, seus atos ensejam a segunda e ele próprio personifica a 

terceira” (p. 47). Ele afirma ainda que, recorrendo a aforismos ou a parábolas, Jesus 

fala através de enigmas. “É o Poeta do enigma, antecipando Dante, Shakespeare, 

Cervantes, John Donne e até mesmo Lewis Carroll e James Joyce, bem como Kierke-

gaard, Emerson [...], Kafka e muitos outros pertencentes à tradição literária e espiritual 

do Ocidente” (p. 48). Para avançar no entendimento dos ditos enigmáticos de Jesus, 

é preciso definir “enigma”, “aforismo” e “parábola”.

Bloom (2005) afirma que o “enigma” requer perspicácia, implica perplexidade, 

mistério e é inescrutável; o “aforismo” é o estabelecimento de um horizonte ou uma 

asserção breve, de autoria de um autor ou orador clássico, e que passou a designar 

qualquer máxima ou preceito suscinto; e a “parábola” origina-se de um termo latino 

que significa comparação: “o que ensejou sentidos tais como ‘semelhança’, ‘provérbio’ 

e ‘ditos místicos’; porém, basicamente, o vocábulo remete a uma narrativa breve cuja 

lição tem caráter moral-espiritual” (p. 47) Não se pode confundir, no entanto, narrativas 

breves com formas breves, pois esse último é um oposto polar das formas simples. 

As formas simples remontam ao conto maravilhoso, que prefigura “constantes 

e variantes”, conforme os estudos dos formalistas russos, acerca das estruturas dos 

contos populares. Propp (2006, p. 26), por exemplo, descreve o conto segundo as 

partes que o constituem e de acordo com as relações das mesmas entre si. Ele definiu 

31 funções constantes, cuja sucessão é sempre idêntica no conto. Desse modo, uma 

mesma história pode ser contada de inúmeras maneiras diferenciadas por um povo, 

com variações de elementos, porém, sem afetar a sua matriz, que é fixa e invariável.

Os contos maravilhosos estudados por Propp (2002, p. 439) resultam na se-

guinte definição: “a unidade de decomposição do conto não reside em nenhuma par-

ticularidade do psiquismo humano, nem em uma particularidade da criação artística, 

mas na realidade histórica do passado. O que agora é narrado outrora era feito, repre-

sentado, e o que não se fazia imaginava-se”.

As formas simples, segundo Jolles (1972, p. 195), estão voltadas para as “pa-

lavras próprias da forma” popular; ao passo que as formas artísticas apontam para as 

“palavras próprias do poeta”, esta última “esforça-se a tal ponto por ser sólida, peculiar 

e única”, e normalmente encontram a sua realização definitiva mediante a ação de um 
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poeta, com sua força realizadora, para além da criadora.

Gotlib (2004, p. 29) afirma que a característica do conto é o seu movimento 

enquanto narrativa através dos tempos, afinal, o que houve na sua história foi uma 

mudança de técnica, não uma mudança de estrutura: “o conto permanece, pois, com 

a mesma estrutura do conto antigo; o que muda é a sua técnica”. Esta é a proposta 

de A. L. Bader, segundo a autora. Evidentemente, apenas um ponto de partida para a 

discussão do contar histórias, pois se sabe que na modernidade o conto pode ser até 

mesmo um miniconto similar à poesia haikai, ou então uma narrativa sem enredo, feita 

apenas de ações catalíticas e não nucleares. 

Na Parábola do Semeador, por exemplo, por mais simples que pareça a for-

ma, as ações se configuram mais como catalíticas do que nucleares169; ao contrário 

da Parábola dos Vinhateiros (Mc 12, 1-12) que ostenta ação e a intriga é muito mais 

explícita do que implícita; muito mais referencial do que conotativa.

Gotlib (2004, p. 30) assinala a complexidade dos novos tempos, a qual se dá, 

“devido em grande parte à Revolução Industrial que vai progressivamente se firmando 

desde o século XVII, o caráter de unidade da vida e, consequentemente, da obra, vai 

se perdendo”. Desse modo, afirma ela, “acentua-se o caráter da fragmentação dos 

valores, das pessoas, das obras”. Um exemplo que ela cita é a influência do futurismo, 

a partir de 1909. Com base em Rosenfeld, a autora nota a subjetividade do mundo e 

chama a atenção para a credibilidade da palavra posta em dúvida.

Segundo a autora:

Esta realidade desvinculada de um antes ou um depois (início e fim), 
solta neste espaço, desdobra-se em tantas configurações quantas são 
as experiências de cada um, em cada momento destes. Antes, havia 
um modo de narrar que considerava o mundo como um todo e conse-
guia representá-lo. Depois, perde-se este ponto de vista fixo; e passa-
se a duvidar do poder de representação da palavra: cada um represen-
ta parcialmente uma parte do mundo que, às vezes, é uma minúscula 
parte de uma realidade só dele”. (GOTLIB, 2004, p. 30)

Uma outra forma contemporânea do conto breve, contudo fechada, é a do 

argentino Horácio Quiroga, contista prezado por Cortázar (2013, p. 228). Este último 

elogia sua lucidez impecável, por ter teorizado um Decálogo sobre o perfeito contista, 

158 “Segundo Roland Barthes et al. (1976, p. 32-33), as ações narrativas podem ser divididas em duas 
categorias: nucleares e catalíticas. As ações nucleares têm caráter determinante e movimentam a his-
tória. As ações catalíticas são secundárias, servem para criar um clima, preencher o espaço e funcio-
nam como pontos de ligação entre acontecimentos substanciais. As 31 funções classificadas por Propp 
são nucleares, e quando essas ações aparecem em uma história há um avanço para o desenrolar da 
intriga” (apud ARAUJO, 2012).
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o qual deve ter um critério para contar a sua história: “como se a narrativa não tivesse 

interesse senão para o pequeno ambiente de tuas personagens, das quais pudeste 

ter sido uma. Não há outro modo para se obter a vida no conto”. 

A essa forma fechada, Cortázar (2013, p. 228) denomina por “esfericidade”, 

e essa noção se soma a outra igualmente significativa, a narrativa em si deve nascer 

e dar-se dentro da esfera. Pode-se dizer que este é um dos termos que ele escolheu 

para definir a perfeição, uma vez que para os clássicos gregos o círculo também 

aponta para a perfectibilidade. Na lógica da esfera, o artista trabalha do interior para 

o exterior, sem que os limites da narrativa se vejam traçados como quem modela uma 

esfera de argila, pois o que ele propõe, aqui, é o trabalho não do homem, mas de uma 

máquina ou um motor que sustenta a lógica do conto. 

Na concepção de Cortázar,

o sentimento da esfera deve preexistir de alguma maneira ao ato de 
escrever o conto, como se o narrador, submetido pela forma que assu-
me, se movesse implicitamente nela e a levasse à sua extrema tensão, 
o que faz precisamente a perfeição da forma esférica. Estou falando 
do conto contemporâneo, digamos o que nasce com Edgar Allan Poe, 
e que se propõe como uma máquina infalível destinada a cumprir sua 
missão narrativa com máxima economia de meios. [...] Isto não quer di-
zer que os contos mais extensos não possam ser igualmente perfeitos. 
(CORTÁZAR, 2013, p. 228)

A análise do conto é sempre feita de dentro para fora, nunca o contrário — 

o que não significa dizer que os fatos extrínsecos sejam proibidos em uma análise, 

pois não se trata de uma proibição, mas de evitar divagações fora de contexto, como 

ocorre nos romances passíveis de digressão temporal ou monólogos interiores. O 

conto não deixa de ser um tecido de relações — como de fato são também o poema, 

a poesia e as narrativas em prosa — uma das diferenças, entre outras, é que ele não 

oferece as verborragias que são permitidas no romance.

Similar em alguns aspectos ao tempo do conto, teorizado por Moisés (1964, p. 

69), a parábola se dá “em curta fração de tempo: visto não interessar o passado ou o 

futuro, as coisas se passam em horas, ou dias”. Se os fatos levam anos para ocorrer, 

afirma o crítico, de duas uma: “1) ou trata-se dum embrião de romance ou novela, 2) 

ou o longo tempo referido aparece na forma de síntese dramática”. Nesse último caso, 

o passado da personagem e seus antecedentes temporais não são narrados no rela-

to, visto que o conto “abstrai tudo quanto, no tempo, pudesse ter importância relativa, 

para se preocupar apenas com o centro nevrálgico da questão”.
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No texto poético, nenhuma palavra é dita por acaso, todas são calculadas e 

propositais; no conto, nenhuma é dita por por excesso. Segundo Moisés (1964, p. 69): 

“o conto caracteriza-se por ser ‘objetivo’, atual: vai diretamente ao ponto, sem deter-

se em pormenores secundários”. Nesse sentido, pode-se dizer que a Parábola do 
Semeador tem o mesmo propósito: é curta, breve, objetiva e sem divagações.

É verdade que as formas breves — altamente elevadas artisticamente — são 

complexas e demandam muito esforço por parte do artista, na composição, bem como 

do espectador, no processo de decodificação. Contudo, essa realidade não equivale 

a dizer que as formas simples não tenham a sua densidade poética, ao contrário, pois 

para alguns críticos elas podem ser tão elevadas quanto as formas breves.

Na perspectiva literária, afirma o escritor Tolstoi:

A maioria entende e sempre entendeu o que nós, também, considera-
mos a mais elevada arte: as narrativas artisticamente simples da Bí-
blia, as parábolas do Evangelho, lendas populares, contos de fadas, 
canções populares são compreendidos por todo o mundo. Por que é 
que a maioria subitamente perdeu a capacidade de entender a nossa 
arte mais elevada? (TOLSTOI, 2002, p. 137)

Tolstoi (2002, 138-139) questiona a jactância da arte moderna de seu tempo, 

sobretudo pelo caráter pornográfico, pois ele entende que a obra de arte elevada nada 

tem a ver com perversidade e ousadia estética, mas sim com a capacidade de “tornar 

compreensível e acessível aquilo que poderia ser incompreensível e inacessível na 

forma de raciocínio”. Ele diz ainda que quando alguem recebe uma impressão “verda-

deiramente artística, parece-lhe que a conhecia o tempo todo, apenas era incapaz de 

expressá-la”. Continua o crítico:

O obstáculo à compreensão dos melhores e mais altos sentimentos, 
como também é dito nos Evangelhos, de modo algum reside na falta 
de desenvolvimento e instrução, mas, ao contrário, no falso desenvol-
vimento e na falsa educação. Uma obra de arte boa e elevada pode, 
de fato, ser incompreensível, só que não para trabalhadores simples e 
não pervertidos (eles entendem tudo o que é elevado)  [...] uma obra 
verdadeiramente artística pode ser, e frequentemente é, incompreensí-
vel para pessoas altamente instruídas, pervertidas, sem religião, como 
ocorre constantemente. (TOLSTOI, 2002, p. 140)

Gadamer (1997), que reivindica “objetividade e verdade”, não o contradiz: 

A obra de arte tem, antes, o seu verdadeiro ser em se tornar uma ex-
periência que irá transformar aquele que a experimenta. O “sujeito” da 
experiência da arte, o que fica e persevera, não é a subjetividade de 
quem a experimenta, mas a própria obra de arte. Encontra-se aí jus-
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tamente o ponto em que o modo de ser do jogo se torna significante. 
(GADAMER, 2010, p. 176)

A parábola, segundo Moisés (2004, p. 337), é uma “narrativa curta, não raro 

identificada com o apólogo e a fábula, em razão da moral, explícita ou implícita, que 

encerra, e da sua estrutura dramática”. A diferença, porém, está no fato de ela ser 

protagonizada por seres humanos. “Vizinha da alegoria, comunica uma lição ética por 

vias indiretas ou simbólicas: numa prosa altamente metafórica e hermética, veicula-

se um saber apenas acessível aos iniciados”. Hermetismo esse que já abordamos no 

capítulo anterior, justamente, mostrando sua densidade altamente metafórica.

Após tantas considerações poéticas sobre o discurso de Jesus, a exemplo 

de Padre Vieira (2008), da Companhia de Jesus, no século XVII, ressurge hoje o 

interesse de voltar os olhos para essa poeticidade. Atualmente, muito além do plano 

histórico, a literariedade das parábolas de Jesus começa a ser difundida nos polos 

universitários e até mesmo nos veículos de comunicação acessíveis às massas, a 

exemplo da Revista Conozca Más - Expande Tu Mente (edição Nº 21 do mês de abril 

de 2010), que traz uma reportagem especial sobre a qualidade estética que pode ser 

reconhecida nas parábolas de Jesus.

O pesquisador Muñoz Saldaña (2010, p. 44) descreve Jesus como um nar-

rador de histórias similar a Sócrates, na medida em que apela para a razão com a 

finalidade de despertar a consciência do público. Acrescentamos, porém, que uma 

diferença relevante os determina: a existência histórica de Sócrates não é absoluta 

quanto é a de Cristo, pois há quem defenda que o mestre grego seja mais um perso-

nagem literário, antes de histórico — assim como o rapsodo Homero e o guru indiano 

Buda, para muitos. Esse questionamento não se instaura mais sobre Jesus, na con-

temporandeidade, pelo menos não no meio acadêmico, visto que Sua vida e ministé-

rio em Israel são incontestáveis, do ponto de vista dos documentos citados em nosso 

primeiro capítulo, e todos eles foram acatados pelos cientistas que corroboraram sua 

existência histórica, hoje fora de dúvida.

No plano histórico, Saldaña (2010, p. 44) observa que as parábolas não eram 

uma inovação de Cristo, pois já existiam na tradição judia sob o nome de mãshãl170, 

uma vez que a ela os rabinos recorriam para aplicar seus ensinamentos, que também 

170 Segundo Murilo Dias (2000, p. 198), o mãshãl é um tipo de provérbio breve ou ensinamen Segundo Murilo Dias (2000, p. 198), o mãshãl é um tipo de provérbio breve ou ensinamento formu-
lado em dois ou três versos, utilizado em uma ação simbólica, para questionar, ameaçar ou promover 
reflexões sarcásticas, céticas. “A princípio, teria sido uma palavra mágica (capaz de produzir uma rea-
lidade) ou de ordem (faz buscar um comportamento novo)”.
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eram enigmáticos e desafiavam a capacidade lógica do auditório. As parábolas de Je-

sus estão ligadas ao contexto de espaço e tempo e servem ainda como um meio para 

conhecer personagens, práticas e situações da Palestina na época de Jesus.

Saldaña (2010, p. 44) ressalva que as parábolas de Jesus foram escritas para 

aqueles que têm interesse em desvendar seus mistérios, pois apontam para a religio-

sidade. Quando os discípulos questionam (Mt 13, 10) sobre qual é a razão para que o 

Mestre fale em parábolas, Ele responde que a eles foi concedido conhecer os segre-

dos do Reino dos céus, mas aos outros que não o escutam, esse privilégio é negado 

— situação essa que também já analisamos no capítulo anterior.

Para o crítico,

las parábolas son necesarias para despertar la atencion de um pueblo 
indiferente a las cuestiones espirituales: “El corazón de este pueblo se 
ha vuelto insensible; se les han tapado los oídos y se le han cerrado los 
ojos. (SALDAÑA, 2010, p. 44-45)

Quanto ao plano da estética literária, o autor afirma que pode abrir a sensibli-

dade e a capacidade receptiva das pessoas a respeito de idéias e conhecimentos di-

fíceis de serem adquiridos por meios comuns. “Se trata, como lo dice el profeta Isaías 

siempre conectado con la explicacion de esta pasaje, de ‘ver con los ojos, oír con los 

oídos y entender con el corazón” (p. 45). 

Saldaña (2010) constata que as parábolas fundem forma e conteúdo, e suas 

imagens mesclam elementos espirituais e pensamentos que despertam uma varie-

dade de emoções: “Algunas son cómicas, otras irónicas, algunas ternas y plácidas, y 

otras decididamente trágicas” (p. 46). O autor afirma que as parábolas de Jesus estão 

situadas em um plano muito superior e diferente da vulgar comercialização de alguns 

escritores da atualidade, que também escrevem em parábolas.

Um dos autores de parábolas da contemporaneidade que chegamos a pers-

crutar é Paulo Coelho, e o que há de mais incrível nesse autor não é necessariame-

ne o suposto carisma que ele transmite, mas sim a espetacular logística que há em 

torno de sua obra. Podemos visitar cidadezinhas de fim de mundo como Guanajuato, 

por exemplo, a Capital cervantina da América, e quem encontramos nas prateleiras 

das livrarias? Paulo Coelho. Se vamos até países exóticos da Escandinávia e pouco 

conhecidos como a Finlândia, quem é o único autor brasileiro que encontramos nas 

prateleiras das bibliotecas? Paulo Coelho.

Sem dúvida, a característica popularesca do gênero parábola arrasta multi-

dões, visto que o próprio escritor redige textos diariamente para diversos veículos de 
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comunicação do Brasil e do mundo sob esse gênero específico. Contudo, não pode-

mos discordar de Saldaña (2010, p. 50), em hipótese alguma, sobre a elevada quali-

dade das narrativas de Cristo — “Creador con mayúscula”, pois elas muito diferem do 

proselitismo comercial. Outro fator que coloca em dúvida a qualidade das parábolas 

de Paulo Coelho é a falta de unicidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele pode 

lançar uma parábola simples e encantadora a respeito de Jesus Cristo, é capaz de 

fazer extensos elogios aos sufistas poligâmicos, no mesmo patamar de reverência — 

fato esse que coloca em dúvida o teor religioso de suas parábolas, do ponto de vista 

do Catolicismo tradicional. E nem vamos entrar no mérito da forma de sua obra, tão 

questionada pela crítica erudita. Tampouco estamos nos valendo de uma crítica ao 

machismo para tecer esse comentário, mas antes do conflito de teorias religiosas, 

niveladas por igual, em detrimento da unicidade, visto que esta não é apenas um 

elemento religioso identificado na Parábola do Semeador, mas favorece também 

o estilo da narrativa. As parábolas de Jesus, ao contrário, por mais ambiguidade e 

contradições que possam transmitir, jamais depõem contra a coerência do Narrador 

Sagrado, uma vez que a concisão de Suas parábolas é absoluta e todas fluem para 

uma mesma e única temática geral: a coesão e a solidez do Reino.

Saldaña afirma, com base em vários autores espanhóis, que “las parábolas de 

Jesus captaban la atención, desafiaban las verdades dadas por hechas, invitaban a la 

audiencia a ver la realidad desde otra perspectiva y incitaban a la reflexión posterior”. 

Assim, observa ele que a efetividade de uma obra literária pode se qualificar pela ca-

pacidade de perdurar no interesse e no gosto do público.

Saldaña (2010, p. 49) explica que se as fábulas e lendas apresentam criaturas 

fantásticas, animais que falam e objetos inanimados investidos de poder por forças 

sobrenaturais, que maravilham e atraem multidões, como a espada Excalibur e o Dra-

gão de São Jorge; o poder narrativo de Cristo e sua perdurabilidade, porém, radicam 

em outra lógica: a de nunca rebaixar a condição humana. Ele afirma que as parábolas 

de Jesus superam o Antigo Testamento, até porque nas Escrituras hebráicas as árvo-

res ainda falam, e tais escritos estão infundidos de animismo pagão, ao passo que no 

Novo Testamento e na doutrina de Jesus essa possibilidade desaparece por completo 

— muito embora Jesus não prescinda de Sua capacidade de promover a dialogia que, 

junto de outros fatores, caracteriza a literariedade de Suas narrativas.

Afirma o crítico:

Esa dimensión humana de los relatos facilita una rápida conexión entre 
Cristo como Dios y sus creyentes, o entre Cristo como literato y sus 
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lectores. [...] Mencionamos, por último, la influencia estética de las pa-
rábolas. Las obras de arte importantes están llamadas a suscitar otras 
expresiones artísticas derivadas de ellas con el pasar del tiempo. Es así 
como las tragedias griegas inspirarion ciertas piezas de Shakespeare 
que, a su vez, motivaron composiciones musicales y películas. Con las 
parábolas de Jesús ocurre lo mismo. [...] El literato André Gidé ejemplifi-
ca el impacto literario en su relato El regresso del hijo pródigo, baseado 
en la misma parábola que inspiró Debussy. (SANDAÑA, 2010, p. 50)

Segundo Saldaña (2010), o estudo das parábolas se renovou graças a mé-

todos que surgiram na modernidade, como o estruturalismo francês. Ele afirma que, 

de acordo com os especialistas, “las parabolas no son simples comparaciones, y no 

podemos aprender su contenido sin estudar su estructura y descubrir que son articu-

laciones de un relato mucho más amplio, parte de un conjunto textual” (p. 50).

Saldaña (2010, p. 50) acredita que a recuperação poética e literária das pará-

bolas de Jesus, desatentas até agora aos literatos da modernidade, só não ocorreram 

antes por mera falta de visão. Ele aponta dois tipos de prejuízos teológicos: o dos 

religiosos, que não querem ver Jesus como um contador de contos, porque o fato pa-

rece blasfemo para muitos crentes; e o dos ateus, que creem que reconhecer o poder 

narrativo do Mestre equivale a cair no âmbito gravitatório de Suas doutrinas e de crer 

no conceito de Deus. Para além dos rebates religiosos e históricos que despertam na 

figura de Jesus um Criador Divino, afirma o crítico que justo é reivindicá-Lo também 

como um criador literário e elogiar sua penetrante visão da condição humana.

3.1.2 A parábola no âmbito da crítica contemporânea

La parábola quiere significar el anuncio de Jesús
al pueblo elegido, un anuncio que se sitúa 

como las primicias del Reino de Dios. 
(Barbier)

Bernardo Barbier (1994, p. 50), pesquisador da Parábola do Semeador, 
afirma que A. Jülicher, protestante liberal, classificou a parábola em três categorias: 

sentido estrito; fábula e narração exemplar. E enquanto muitos pesquisadores dispen-

savam esforços para descobrir os significados éticos, cristológicos ou escatológicos 

dos diversos detalhes narrados nas parábolas, ele deu prioridade ao aspecto literário, 

pautando-se na retórica de Aristóteles. Logo, suas articulações voltaram-se para dis-

cussões acerca da metáfora, da comparação e da alegoria.
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Barbier (1994, p. 57- 58) afirma ainda que para Jülicher, Jesus se expressava 

do modo mais simples possível, e que os evangelistas são os verdadeiros complica-

dores do Seu modo de se expressar. E como a alegoria é uma forma mais elaborada, 

“los elementos alegorizantes que aparecen en la redacción evangélica serían forzo-

samente una criación de la comunidad cristiana”. Por outro lado, observa o autor es-

panhol, esta opinião não é facilmente aceita, tampouco seria lógico pensar que Jesus 

tivesse escolhido somente o modo simples de falar, não sendo capaz de se expressar 

de um modo mais profundo e complexo.

Segundo Bento XVI:

Jülicher demarcou com rigor as parábolas de Jesus a respeito das 
alegorias; elas não são propriamente alegorias, mas um pedaço da 
vida real, em que se trata apenas de um só pensamento — um único 
“ponto emergente” —, que deve ser concebido do modo mais geral 
possível. Sendo assim, as explicações alegóricas colocadas na boca 
de Jesus são consideradas ingredientes posteriores correspondentes 
a um equívoco. (BENTO XVI, 2007, p. 166)

Bento XVI (2007, p. 166) afirma que o pensamento fundamental de Jülicher, 

a distinção entre a alegoria e a parábola, chegou a ser acolhido nos âmbitos da in-

vestigação. “Mas lentamente se tornaram sempre mais evidentes os limites da sua 

visão”. Na concepção do Papa, “ainda que seja possível fundamentar a separação 

da parábola em relação à alegoria como tal, o mesmo não ocorre com a sua radical 

separação, nem historica nem objetivamente”.

Segundo Barbier (1994, p. 58-59) o ataque mais forte contra as afirmações 

jülicheanas veio de um de seus contemporâneos, Paul Fiebig, um protestante liberal  

que considera a perspectiva teológica das parábolas, que se encontra na mensagem 

divina e em sua relação com o mistério do Reino. Na perspectiva de Fiebig:

Así, como las parábolas entre los rabinos servían para aclarar aspec-
tos de la ley, haciendo comprensible lo que era incomprensible, del 
mismo modo las parábolas de Jesús — muchas de ellas — enseñan 
acerca del reino de los cielos e ilustran en lo que respecta a sus miste-
rios. (apud BARBIER, 1994, p. 59)

Barbier (1994, p. 59-60) afirma que a polêmica entre Fiebig e Jülicher foi bas-

tante animada, sobretudo, porque para muitos críticos as parábolas de Jesus não 

apresentam nenhuma dependência rabínica e destacam-se pela grandeza e pela exu-

berância de sua originalidade. Até porque, segundo eles,
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las parábolas rabínicas habrían aparecido despúes del período neotes-
tamentário. Fiebig, por su parte, había publicado nueve años antes otro 
libro, que trataba sobre la influencia de las antiguas parábolas judias 
en la literatura neotestamentaria. (BARBIER, 1994, p. 59)

Segundo Barbier (1994, p. 59-60), apesar da verídica e justa originalidade da 

forma de apresentação das parábolas de Jesus, e de Seu modo de falar “completa-

mente nuevo”, as tendências mais recentes dos estudos bíblicos mostram que não é 

possível estabelecer uma clara distinção, na cristandade primitiva, entre as influências 

provenientes do helenismo e do judaísmo.

Uma característica marcante das parábolas de Jesus, segundo Barbier (1994, 

p. 61), é que somente por uma análise individual de cada forma de falar se pode dizer 

mediante qual tipo de parábola está o exegeta, e a explicação se dá porque algumas 

vezes o Mestre une realidade e narração por meio de uma idéia ou argumento princi-

pal, outras vezes emprega metáforas.

Na Retórica de Aristóteles, segundo Barbier:

se vê la parábola explicada como uma figura literaria [...] como un ins-
trumento útil de persuasión. Pertenence a la categoria del ejemplo, 
que puede presentar dos formas principales: real o inventado. Tanto la 
parábola como la fábula pertenencen al tipo de ejemplo inventado. [...] 
La parábola aristotélica es principalmente argumentativa, sin ser ni un 
silogismo, ni un razonamiento inductivo. (BARBIER, 1994, p. 67)

Barbier (1994, p. 68) reconhece que a categoria que define e difere a parábo-

la da fábula “es su caracter persuasivo, algo que es secundario en la fábula (que en 

algunos casos puede ser también argumentativa”. 

A partir de considerações de M.J. Lagrange, Barbier (1994, p. 68-69) supõe 

que a parábola não é necessariamente clara, enquanto a fábula é mais ou menos 

enigmática, pois a fábula deve ser também clara e deve dar luz a uma situação con-

creta. Logo, a claridade de uma e de outra não é indispensável. Ele afirma ainda que 

“sin una clara referencia a una situación concreta la parábola no concluye nada, pues 

el ejemplo tiene su razón de ser en cuanto argumento”. Logo, na observação de Bar-

bier (1994, p. 69), a diferença mais notável entre a parábola e a fábula é a atitude de 

a parábola apresentar os princípios, pois tira a luz de uma situação que ilumina outra.  

A parábola “é principalmente argumentativa, mientras que la fábula es principalmente 

ilustrativa. La diferença entre ellas, de todos modos, es sutil”. 

Outros dois críticos protestantes que pesquisaram sobre as parábolas de Je-

sus são C. Dodd e J. Jeremias. Segundo Barbier (1994, p. 73), “la escatologia rea-

lizada de Dodd llega a ser en Jeremias una escatologia en proceso de realización” 
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(p.73). Na concepção do crítico, “quizá uno e otro fueron demasiado lejos en poner 

la escatologia como unico hilo conductor de las parábolas, uniéndolas a la catástrofe 

venidera de Israel”.

Bento XVI (2007, p. 169) também comenta sobre esses autores:

Dodd fez da orientação das parábolas para o tema do Reino de Deus, 
da soberania de Deus, o ponto central de sua exegese, mas rejeita a 
concepção da escatologia próxima do exegeta alemão e liga escatolo-
gia com cristologia: o Reino chega na pessoa de Jesus. À medida que 
as parábolas apontam para o Reino, apontam para Ele como a verda-
deira figura do Reino. Jeremias julgava não poder admitir esta posição 
da “escatologia realizada”, como Dodd a designava, e fala, em vez 
disso, de uma “escatologia em realização”. (BENTO XVI, 2007, p. 168)

A partir do Sermão da Montanha, o Papa reconhece que: “sim, o Sermão da 

Montanha de Jesus é escatológico no sentido em que o Reino de Deus se ‘realiza’ na 

Sua vinda; Jesus é, mesmo já tendo vindo, aquele que, todavia, ao longo da história, 

ainda há de vir”. Logo, ao invés de concordar inteiramente com Dodd, ou exclusiva-

mente com o exegeta Jeremias, o Papa prefere situar a realidade no paradoxo.

Após a reflexão de Bento XVI (2007, p. 169), notamos que nem Dodd nem 

Jeremias conseguiram fazer um enquadramento escatológico completo sobre a vinda 

de Jesus, embora tenham feito observações válidas. O motivo da incompletude se dá 

pelo fato de a resposta definitiva só poder ser dada no plano da ambiguidade, isto é, 

da presença e da ausência simultâneas de Jesus na história do Cristianismo, como 

nota Azevedo Jr. (2012), a partir do discurso escatológico do Mestre (cf. Mc 13, 24-37).

Segundo Azevedo Jr. (2013) o que Jesus veio realizar difere do que os judeus 

esperavam, ou seja, para eles, a vinda do Messias teria por objetivo a instauração do 

Reino de Deus, esse seria o fim da história e dos problemas da condição humana, o 

problema é que Ele veio e a história continua, eis a grande dificuldade. 

Na concepção do filósofo,

é por isso que os judeus até hoje não aceitam Jesus como sendo o 
Messias. Afinal, como é possível que o Messia já tenha vindo e a his-
tória não tenha terminado? [...] Isso quer dizer que os últimos tempos 
são mais longos do que os judeus esperavam. Onde está a novidade 
da pregação de Jesus? Está numa realidade chamada Igreja, ou seja, 
O Messias veio, mas o Reino de Deus na sua glória ainda não veio. 
O Reino de Deus veio para ficar escondido entre nós, numa realidade 
chamada Igreja. Jesus inaugura o tempo da Igreja, é isto que não esta-
va previsto e é o que temos de novidade. (AZEVEDO JR., 2013)

Azevedo Jr. (2013) afirma que nesse Evangelho, portanto, são descritos os 
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sinais da segunda vinda de Jesus, que começaram dois mil anos atrás, mas que já 

correspondem aos últimos tempos. A pregação de Jesus é ambígua, na medida em 

que até hoje não houve uma segunda vinda do Mestre, em sua glória, nas nuvens, 

terminando a história. E quanto a esse dia e hora ninguém sabe, exceto o Pai do Céu. 

A partir desta lógica, instaura-se o tempo da Igreja: “vivemos os últimos tempos já, 

agora, mas eles podem se estender ao longo de um tempo que não sabemos quanto 

dura”. Essa atitude de Jesus deixa reticências, segundo o filósofo, e cada geração 

deve viver como sendo aquela na qual Jesus voltará. “Ele já veio, na humildade, no 

escondimento, e vem em cada missa, na presença do sacramento [...] o Salvador já 

está conosco, só estamos esperando que um dia essa presença secreta se manifeste 

na glória, essa é a novidade cristã, esse é o já e o ainda não”.

Essa ambiguidade que prefigura o Reino está diretamente associada à Pará-
bola do Semeador, a qual, segundo Bento XVI (2007, p. 170), deve ser lida à luz de 

Isaías 6 — profeta que propomos, nesta análise, como uma chave para a decodifica-

ção da poética proposta pelo Semeador. Logo, pelo viés da dialogia e da interterxtua-

lidade, é possível se vislumbrar, no plano da Literatura e da literariedade, o acesso à 

essa tão esperada glória do Cristo, que já ocorreu, que está ocorrendo, mas que ainda 

ocorrerá num futuro celeste, no plano da simultaneidade e da ambiguidade.

3.2 A ambiguidade no tempo e na estrutura da Parábola do Semeador

A ambiguidade fala de várias coisas ao mesmo tempo;
também existe a ambiguidade que fala de uma coisa

e implica várias formas de julgá-la ou percebê-la.
 (William Empson)

O contexto global da Parábola do Semeador (Mc 4, 1-20) (Mt 13, 1-23) (Lc 

8, 4-15) é dividido em quatro partes: introdução; enunciação; metalinguagem e de-

codificação alegórica, conforme mostramos anteriormente. Apresentamos o signo da 

Semente enquanto ícone, elucidamos suas relações ideogramáticas, analisamos a 

finalidade da história contada por Jesus, Sua linguagem obscura, ambígua e metafó-

rica, bem como o foco narrativo, concomitante ao estilo literário de cada evangelista.

A Parábola do Semeador está inserida no contexto histórico da vida de Je-

sus, o Narrador Sacro, Protagonista, Onisciente e Ambivalente, que é apresentado 

pelos três narradores do Evangelho sinótico, como já constatamos. Por conseguinte, 
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é necessário considerar dois tempos da narrativa: o tempo real, da história que acon-

tece na Galileia; e a unidade de tempo da história contada por Jesus.

A história real, segundo a definição de Benedito Nunes (2003, p. 41-42), é 

ciência factual, “diametralmente oposta à ficção; como ciência, deve formular enuncia-

dos explicativos acerca de eventos singulares, os fatos históricos já decorridos, não 

mais existentes, pertencentes ao passado”, o qual não é passível de conhecimento 

senão por meio dos traços que deixaram. O crítico explica que “o primeiro divisor entre 

história e ficção é o recurso aos documentos, que avalizam a reconstrução do pas-

sado”. Esse passado é real, na medida em que é firmado em um cálculo cronológico.

No primeiro capítulo, citamos os documentos históricos que facultam a com-

preensão da existência de Jesus; no segundo, os requisitos de verossimilhança para 

se diferenciar mito171 e realidade transcendente, a partir da observação de Bettencourt 

(1960, p. 70); convém agora trazer à luz a unidade de tempo da própria Parábola do 
Semeador — a qual apresenta dupla possibilidade de leitura. 

No primeiro nível, há o relato linear, diacrônico, possível ou aparentemente 

fictício, referente a um simples trabalhador do campo; no segundo, o Personagem é o 

próprio Cristo relatando sua experiência de Vida atemporal, sincrônica e em terceira 

pessoa, afinal, esta parábola é cristocêntrica, comporta mais de um sentido e é exata-

mente por essa razão que se configura como ambígua. A palavra Semente, portanto, 

não se refere somente ao alimento proporcionado pela colheita no campo, mas tam-

bém ao alimento da Vida, que é oferecido por Cristo.

Segundo Brandão (1989, p. 44), a ambiguidade ocorre quando uma palavra 

instaura a “coexistência de dois sentidos possíveis” e adquire status de figura, opon-

do-se à idéia de que toda frase ou parte dela deva ter um sentido único.

No diagrama a seguir, observa-se dois tempos pertinentes ao contexto da 

Parábola do Semeador, os quais podemo denominar por primeiro e segundo tempo:

171 O mito, segundo Gadamer (2 O mito, segundo Gadamer (2010, p. 19), “é o conteúdo comum da representação artística, cujo 
reconhecimento aprofunda nossa familiaridade com o mundo e com a própria existência”, de modo 
catártico, como propunham os gregos, ou pela via das artes modernas, que embora fragmentárias, 
ainda podem resguardar algo verdadeiro do “antigo conceito de mimesis”. É válido ressaltar que não 
existe arte sem mito, ficção, ou um universo paralelo e alternativo criado pelo poeta ou autor implícito. 
No caso da narrativa de Jesus, essa tem por objetivo encantar o mundo. Desse modo, a realidade 
transcendente oferecida pelo Mestre não é caracterizada como mito, em sua acepção pejorativa, mas 
propõe um encantamento que flui para as verdades eternas. Essa é, portanto, a característica religiosa 
que se aproxima da arte. Na perspectiva da crítica, as parábolas de Jesus são fascinantes e maravi-
lhosas — e não apenas porque atravessaram dois mil anos, mas por suas múltiplas possibilidades de 
interpretação, inesgotáveis, sobretudo, no dinamismo das homilias católicas.
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As duas esferas temporais aqui apresentadas, no âmbito da linearidade e da 

sincronia, foram estabelecidas a partir das inferências realizadas pela exegese tradi-

cional. A história do camponês denota, de início, o movimento diacrônico; a história do 

Cristo, porém, requer reflexão sobre a sua própria vida. 

Na modernidade, surgem outras possibilidades de investigação para se abor-

dar a Parábola do Semeador, por intermédio de novas metodologias e ferramentas 

que permitem o aprofundamento literário em demais camadas do texto e trazem à luz 

novos significados e planos de coexistência, sejam eles espaciais ou temporais.

Vale recordar que tanto para João Paulo II (PCB, 1994, p. 21) quanto para 

Gadamer (2010, p. 484), não há um método hermenêutico. Para este último: “To-

dos os métodos que as ciências encontraram podem trazer um ganho hermenêutico” 

se forem utilizados corretamente. E sem prescindir da importância que o formalismo 

agregou à Teoria da Literatura, como suas técnicas formais, entendemos que a contri-

buição de Gadamer também é profícua e merece atenção. Ele ressalva que a

hermenêutica não designa tanto um procedimento, mas antes o com-
portamento do homem que quer compreender um outro ou que quer 
compreender como ouvinte ou leitor uma exteriorização linguística. Isso 
sempre significa então: compreender esse homem em específico, esse 
texto em específico. (GADAMER, 2010, p. 484)

A compreensão do texto literário envolve o foco narrativo, conforme demons-

tramos no capítulo anterior, no qual apresentamos o tempo verbal da introdução dos 

evangelistas e suas escolhas lexicais peculiares, com o objetivo de demonstrar que 

cada narrador tem uma personalidade sui generis, cujos olhares contribuem para o 

enriquecimento da narrativa da Parábola do Semeador. Essa análise nos possibilitou 

constatar que embora uma narrativa mostre e a outra omita dados, todas elas con-

correm para ampliar as informações dos relatos, que variam e se contradizem, mas 

ao mesmo tempo se complementam entre si, enriquecendo a narrativa de Jesus. E 

 
   PRIMEIRO TEMPO                            SEGUNDO TEMPO

   Existência histórica 
na Galileia, diferente 

do mito, documentada 
por critério científico

   Relato sobre um
simples trabalhador

do campo, que 
sai para semear

Jesus relata a Sua
própria experiência, 

logo, a Semente
é a Sua Palavra
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apesar de as vozes dos evangelistas não se fundirem umas às outras, pois cada uma 

tem o seu tempo e o seu espaço, pode-se dizer que há uma fusão de horizontes em 

seus relatos, já que cada narrador tem uma cosmovisão própria que possibilita uma 

leitura dinâmica e dialógica do Evangelho, como se estivéssemos diante de um jogo.

Segundo Gadamer:

Justifica-se caracterizar o modo de ser da arte, no seu todo, através do 
conceito de representação, o qual abarca do mesmo modo jogo como 
quadro, comunhão como representação. (GADAMER, 1997, p. 244)

A representação em Literatura não é sinônimo de mera ficção, mas equivale a 

um microcosmos sujeito à interpretação. Do ponto de vista da hermenêutica da obra 

de arte, porém, a interpretação não deve ser tão subjetiva como queria Kant172 (2010), 

em sua Crítica à Faculdade do Juízo. Gadamer o rebate, pois não aprova essa subje-

tividade, tanto quanto os apologistas a negam na religião, segundo a nossa análise no 

capítulo anterior. Gadamer afirma que Kant queria legitimar a universalidade objetiva 

do gosto estético, na qual não se encontra mais nenhum conhecimento do objeto:

A justificação transcendental do juízo estético alicerça a autonomia da 
consciência estética [...]. A função transcendental, que Kant abribui ao 
juízo estético, é bastante para satisfazer à delimitação contra o conhe-
cimento conceitual e, como tal, à função dos fenômenos do belo e da 
arte. Mas a questão será a de salvaguardar o conceito da verdade do 
conhecimento conceitual? Não se tem também de reconhecer que a 
obra de arte tem uma verdade? (GADAMER, 1997, p. 91-92)

A verdade à qual se refere Gadamer pode ser perscrutada a partir da teoria 

do jogo173, do ponto de vista da representação mimética, importa reconhecer, segundo 

172 A “faculdade de juízo estética” de Kant (2010, p. 47) é aceitável pela Teoria da Literatura, até certo  A “faculdade de juízo estética” de Kant (2010, p. 47) é aceitável pela Teoria da Literatura, até certo 
ponto, a exemplo da contemplação do belo, uma vez que esse não pode ser utilitário nem deve estar 
condicionado a nenhum desejo de posse. Desse modo, a representação é determinada pela pura 
representação do objeto, pura forma, diferentemente do desejo de posse, que tem dependência do 
sujeito. Kant reivindica ao juízo estético o direito à universalidade, baseando-se no fato de o sujeito 
não determinar ou constituir o objeto, desse modo, o juízo estético não produz determinação objetiva, 
pois o juízo do gosto é subjetivo. Compagnon (2006, p. 231) reconhece que “para Kant, o julgamento 
estético é puramente subjetivo, como o julgamento do deleite, que exprime prazer dos sentidos (Este 
objeto me dá prazer), diferentemente do julgamento do conhecimento ou do julgamento prático (moral), 
fundamentados estes, em propriedades objetivas”. 
173 O jogo abordado na Teoria da Literatura, diferentemente da teoria de Freud, atrelada à libido e a  O jogo abordado na Teoria da Literatura, diferentemente da teoria de Freud, atrelada à libido e a 
fantasias sexuais, tem outra dimensão e refere-se especificamente ao plano literário, isto é, segundo 
leis linguísticas combinatórias, “por essa razão, há uma equivalência entre jogar e brincar” (ARAUJO, 
2012, p. 131). Segundo Melo e Castro: “O jogar ou brincar do adulto distingue-se do jogar ou brincar da 
criança, pelo grau de lucidez ou autoconsciência com que se joga ou brinca” (ARAUJO, 2012, p. 131). 
Do ponto de vista da Teoria da Literatura, o efeito estético desse jogo é sempre previamente calculado 
pelo artista; no caso dos Evangelhos, as relações poéticas extraídas do texto são inferidas como cálcu-
lo, até porque, uma  suposta mens auctoris não limita a compreensão, já que o texto tem vida própria.
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Gadamer (2010, p. 53), que ela não é “nenhum jogo de fingimento, mas um jogo que 

se manifesta enquanto jogo de modo que não é tomado por nenhuma outra coisa se-

não pelo que gostaria de ser: mera representação”. Assim, do ponto de vista do autor:

O jogo não é tanto o outro lado da seriedade, mas antes o verdadeiro 
fundamento vital da naturalidade do espírito, vinculação e seriedade 
ao mesmo tempo. Precisamente porque o que se encontra diante de 
nós nas configurações criadoras da arte não é mera liberdade própria 
à contingência e ao excesso cego da natureza, ele consegue penetrar 
todas as ordens de nossa vida social, atravessando todas as classes, 
raças e níveis culturais. — Pois essas configurações de nosso jogar 
são formações de nossa liberdade. (GADAMER, 2010, p. 56)

Gadamer (2010, p. 164) entende que o jogar implica sempre um “jogar-com”, 

isto é, uma participação diante de um movimento que se repete. E até mesmo diante 

de um jogo de bola, por exemplo, “o espectador é evidentemente mais do que apenas 

um mero observador que vê o que se passa à sua frente. Ele é muito mais alguém que 

‘toma parte’ no jogo, ele é uma parte do jogo” (p. 165), na medida em que se envolve. 

Gadamer observa ainda que o jogo, na perspectiva da arte, exige “um trabalho próprio 

de construção”. Nesse caso, é de se supor que a mesma se opõe à proposta de des-

construção de Derrida, como observou Perrone-Moisés (2000, p. 357). 

Vale ressaltar que se encarássemos a proposta de desconstrução de Derrida 

et al (1965) como decomposição de elementos, para dar alguma redenção à sua me-

todologia, ainda assim, do ponto de vista religioso, ela continuaria incompatível com a 

ótica católica, na medida em que se caracteriza pela ausência de centro ou origem e 

de um sujeito ordenador. A Parábola do Semeador, ao contrário, tem Jesus como O 

Sujeito Centralizador174 e dialógico, por excelência, e tudo gira em torno de sua múl-

tipla personalidade. Tempo e espaço convergem para Ele, conforme mencionamos 

anteriormente.

Ora, e se o tempo real e histórico do relato refere-se ao Narrador Sacro à beira 

mar, valendo-se da arte de narrar para contar uma história, com duas esferas de leitu-

ra simultâneas e intrínsecas ao primeiro; pode-se vislumbrar então não apenas dois, 

mas três tempos no contexto da parábola, conforme o diagrama a seguir:

174 A Vida de Cri A Vida de Cristo é dada por fragmentos, pelos evangelistas, mas esse fato não equivale a dizer 
que Sua  personalidade seja fragmentada ou inconsistente, pois culmina em uma teologia sistêmica. E 
embora Ele não Se revele como um eu-psicológico, traz consigo um Eu autônomo que tem caracteres 
próprios e legitimados pela tradição, de modo que seu Eu não se perde nem se dissossia da parábola.
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O primeiro é o tempo real e histórico da mesma, referente ao Narrador Sacro 

na Galileia, diante dos discípulos; o segundo é o tempo linear que se refere ao lavra-

dor que vai ao campo, percorrendo linearmente todos os terrenos da própria história 

narrada, desprovida de digressões temporais; e o terceiro é o tempo sincrônico175 das 

verdades eternas, implícitas no texto, as quais só podem ser decodificadas a partir da 

experiência da Verdade Revelada, imbuída de múltiplos sentidos que não dependem 

da opinião176 do Narrador Sacro, mas sim do olhar e da escuta do espectador — que 

aqui se refere ao exegeta, hermeneuta ou analista do discurso da obra de arte. 

Segundo Gadamer (2010), a linguagem da arte tem em vista

o de sentido que reside na própria obra. Sobre esse excesso repousa 
a sua inesgotabilidade, que a distingue de toda transposição concei-
tual. Segue-se daí que, junto à compreensão de uma obra de arte, não 
podemos nos contentar com a regra hermenêutica comprovada em 
sua eficácia de que a mens auctoris177 limita a tarefa de compreensão 
apresentada por um texto. Justamente a partir da extensão do ponto 
de vista hermenêutico à linguagem da arte fica claro quão pouco a 
subjetividade do opinar é suficiente para designar o objeto do compre-
ender. (GADAMER, 2010, p. 8)

O tempo real da parábola também traz signos passíveis de interpretação e 

não somente a história contada por Jesus, pois a atmosfera sígnica da praia já instau-

ra uma poeticidade na narrativa, do ponto de vista da arte. Assim, desde a primeira 

instância do relato já se percebe que os signos que rodeiam o Narrador-Protagonista-

175 O ritmo O ritmo valeryano refere-se ao fato de Valéry comparar a poesia ao movimento (PAZ, 2005, p. 12).
176 O Narrador Sacro tem uma opinião, sem dúvida, pois São Marcos (4, 2) menciona Sua doutrina ou  O Narrador Sacro tem uma opinião, sem dúvida, pois São Marcos (4, 2) menciona Sua doutrina ou 
ensinamento, como constatamos no capítulo anterior, sobre o estilo. Essa doutrina norteia os sentidos 
da obra de arte, mas nortear é uma coisa, depender é outra. Com efeito, o hermeneuta da obra de arte, 
ainda que norteado pela doutrina do Narrador, depende apenas de seu próprio olhar e de sua escuta 
atenciosa, para que possa decodificar a mensagem estética do relato. Não fosse assim, não haveria 
interatividade, dialogia ou aquele esforço do pensamento, conforme observou Santo Agostinho. Esse 
mesmo esforço do exegeta é necessário por parte do crítico, se quiser ultrapassar o nível superficial 
da narrativa. Segundo Bellodi (2005, p. 30), toda obra literária “tem vida própria”, fala por si mesma.
177 Do latim: a opinião do autor. Do latim: a opinião do autor.

 
        TEMPO REAL               TEMPO LINEAR        TEMPO SINCRÔNICO

   Esse tempo envolve
os costumes da época,

o ethos político e 
cultural do povo

   É o movimento 
sequencial da história 
do semeador que vai

percorrendo os campos

É o ritmo valeryano 
de ida e volta pelo 

texto sagrado, que se 
se refere ao Cristo



192

Onisciente-Ambivalente escondem significados sacros178 que podem ser interpreta-

dos à luz da poesia. É válido considerar que a noção de espaço não se dissocia do 

tempo, muito embora seja possível uma decomposição estrutural de ambos para a 

compreensão da narrativa. 

Um dos caminhos para se decompor as histórias imbricadas no relato é sepa-

rar as personalidades dos Personagens Sacros em outras instâncias de interpretação 

— cada qual com Sua lógica interna: o Narrador Sacro, o Poeta-Semeador e o próprio 

Cristo, que detém a experiência do relato. Ocorre que esses personagens sacros não 

surgiram do nada e estão intimamente ligados aos quatro evangelistas que detêm a 

narrativa canônica, no âmbito da história real. Nesse caso, para que o jogo textual 

logre êxito em sua organicidade formalista, com harmonia e equivalência entre as 

quatro vozes autorais, é necessário estabelecer uma linha imaginária, como decom-

posição de tempo e espaço, para que em seguida seja possível reconstruir o objeto 

literário e dar à Parábola do Semeador uma estrutura formal.

A parábola, neste contexto estrutural, passa a ser concebida então sob a ótica 

da verdade estética, a qual não se dissocia da verdade transcendente179, muito embo-

ra proponha essa linha mestra ou fio condutor que orienta, equilibra e organiza a es-

trutura narrativa inorganizada. O princípio da organização irá propôr limites àquilo que 

Derrida et al (1965, p. 102) chamou de “jogo da estrutura” — e se ele não a repudia180, 

é adverso à idéia de que o centro de uma estrutura oriente e organize a coerência 

do sistema, apontando para uma verdade absoluta. E como ele mesmo reconhece: 

“uma estrutura privada de todo o centro representa o impensável”. Logo, a estrutura 

cristocêntrica da parábola não é banida de um sistema organizado, simétrico, e não 

prescinde de uma lógica orgânica que se estabelece como correspondência entre as 

178 Este signifi cado sacro, porém, nada tem a ver com o neoplatonismo de Porfírio, qu Este significado sacro, porém, nada tem a ver com o neoplatonismo de Porfírio, que se opõe à 
síntese cristã para afirmar que a “verdade está oculta”, conforme reflete Bento XVI (2009, p. 17) no 
primeiro capítulo. O significado escondido proposto pelo jogo literário, aqui em questão, é antes uma 
possibilidade para se construir novos sentidos, sob o auxílio de ferramentas literárias, a fim de que 
mais significados venham à luz e enriqueçam a intepretação literária — sem negar, no entanto, o que 
já foi proposto pela tradição. O que se acrescenta, portanto, a partir do dinamismo textual, é um novo 
fermento que faz o texto crescer e ganhar novas dimensões. E esse fermento não é o dos fariseus, que 
contradiz a Palavra do Cristo, como teme a Igreja, mas antes o do crescimento da verdade estética.
179 Não a da justifi cativa de Kant, como observou Gadamer (1997, p. 91-92), mas a d Não a da justificativa de Kant, como observou Gadamer (1997, p. 91-92), mas a do Cristianismo.
180 Segundo Williams (2012, p. 59), o termo jogo é usado por Derrida para mostrar a maleabilidade  Segundo Williams (2012, p. 59), o termo jogo é usado por Derrida para mostrar a maleabilidade 
das estruturas, e também como são abertas a variedade de interpretações e deduções. “Elas mostram 
que não há um significado único, ou uma linha única de argumentação, mas muitas e diferentes, que 
abrem onde quer que haja jogo no sistema”. De fato, concordamos que a estrutura dá essa abertura 
polissêmica, conforme notou Derrida. A Parábola do Semeador, no entanto, não prescinde de uma 
única linha de argumentação, no jogo da estrutura, uma vez que toda a linguagem do Cristo flui sempre 
para a unicidade, conjugada com uma proposta de Verdade Absoluta, a qual aniquila toda e qualquer 
possibilidade de outra metafísica que não seja a dEle mesmo, fundamentada em seu cristocentrismo.
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partes do jogo. 

Podemos questionar sobre o que nos leva a supor que a Parábola do Semea-
dor ofereça um sistema orgânico que viabiliza o jogo literário, e a resposta é o próprio 

sistema oferecido por Jesus Cristo aos Seus discípulos.

Segundo Sheen (1957, p. 83), “todos os fundadores de religiões universais 

ensinaram aos homens os seus sistemas, que eram independentes de suas pessoas”, 

ao contrário do sistema do Cristo, uma vez que: “o Seu sistema era Ele mesmo”.

Nenhum deles se identificou com o Caminho da Salvação, ou com a 
Verdade, ou com a Vida. Todos disseram: “Eu mostrarei o caminho” — 
mas só Jesus disse: “Eu Sou o Caminho”. Todos eles disseram: “Eu 
vos ensinarei como se acha a verdade, ou como se vê a luz” — mas 
só Nosso Senhor disse: “Eu sou a Verdade, Eu sou a Luz do Mundo”. 
Todos disseram: “Eu ensinar-vos-ei a conseguir a perfeita vida, a vida 
eterna”, — mas só Jesus disse: “Eu sou a Vida” (SHEEN, 1957, p. 83)

O sistema de Jesus evoca a ambiguidade, pois, segundo Plaza (2003, p. 26-

27), ela cria uma “tendência para a autorreferência, isto é, a linguagem apontando 

para seu próprio processo construtivo” — processo esse que é a Palavra181, a qual, 

por sua vez, é um desdobramento dEle mesmo. Essa constatação se torna ainda 

mais clara pelo viés de uma leitura estruturalista de sua mensagem estética, a partir 

da Parábola do Semeador. A mensagem estética remonta sempre à função poética.

Na perspectiva da Literatura, essas palavras de Jesus — o Rei da metáfora, 

como demonstramos no capítulo anterior — podem ser tomadas como meramente 

analógicas e representativas, tal qual a Parábola do Semeador, entretanto, o que 

nos permite elevar Sua linguagem poética ao plano da Verdade transcendente é a po-

lifonia, a dialogia, a intertertextualidade e a estrutura, conforme mostraremos adiante.

O sistema estrutural propõe que o objeto literário seja dissecado a partir de 

sua verossimilhança interna, desse modo, não seria correto introjetar uma lógica ex-

terna na Parábola do Semeador, pois, neste caso, incorreríamos no erro contra o  

qual adverte Gadamer, segundo a observação de Schmidt (2012, p. 241), já que o her-

meneuta é contra a imposição de “um modelo para a compreensão” interpretativa. Por 

outro lado, o sistema de Jesus não é um modelo aleatório, mas intrínseco ao próprio 

relato, afinal, a Palavra-Semente é o dado essencial de Sua doutrina. Neste caso, não 

estamos mais no nível extrínseco da narrativa, senão diante um sistema coeso, o qual 

permite uma delimitação estrutural entre os narradores da parábola, as Personalida-

181 Para Barthes (2003, p. 33), a palavra não é instrumento, nem um veículo: “é uma estrutura”, é ai-
nda “uma matéria”, e quando trabalhada é uma “sobre-palavra” que transcende o real.



194

des crísticas e as instâncias temporais que caracterizam os evangelistas e apontam 

para uma quarta dimensão do tempo, segundo o diagrama a seguir:

A organicidade aqui apresentada atribui a cada evangelista uma instância 

temporal e espacial que o caracteriza, de acordo com os signos da própria parábola. 

São Marcos assume o tempo real; São Mateus o tempo sincrônico; São Lucas o tem-

po linear. Esse critério de atribuição temporal, bem como outros que surgem no de-

correr de nossa análise, vão sendo demonstrados passo a passo, gradativamente, até 

que toda a Parábola do Semeador seja inteiramente dissecada — tendo em vista o 

êxito da verdade transcendente, em comunhão com a verdade artística e os métodos 

científicos, hermenêuticos e literários.

 Vale ressaltar que apesar de reconhecer o contexto histórico da narrativa de 

Jesus e o ethos intrínseco à parábola, essa análise é condicionada, sobretudo, a par-

tir do interior do texto, sempre com um movimento que prioriza o discurso narrativo, 

nunca o contrário, pois nesse caso incorreríamos naquele lapso do psicologismo ou 

do socialismo, conforme censura Todorov (2004, p. 81)

O método literário, formalista ou estrutural, não procura mostrar a veracidade 

histórica de uma obra de arte, nem mesmo o seu aspecto social ou psicológico, mas 

se volta antes para a verossimilhança do texto, antes de qualquer enquadramento no 

tempo e no espaço. Vale lembrar que, segundo Todorov (2004, p. 80), o termo “estru-

tura” tem um sentido lógico, não espacial.

Se opusermos uma abordagem interna da obra literária a uma abor-
dagem externa, a análise estrutural estará do lado da interna. [...] Por 
exemplo, quando os marxistas e os psicanalistas tratam de uma obra 
literária, não estão interessados no conhecimento dessa obra ela mes-
ma, mas no conhecimento de uma estrutura abstrata, social ou psí-
quica, que se manifesta através dessa obra. Essa atitude é pois, ao 
mesmo tempo, teórica e externa. Por outro lado, um New Critic (imagi-
nário), cuja abordagem é visivelmente interna, não terá outro objetivo 
senão o conhecimento da obra ela mesma; o resultado do seu trabalho 

 
        TEMPO REAL          TEMPO SINCRÔNICO        TEMPO LINEAR           ATEMPORALIDADE
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do momento
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será uma paráfrase da obra, que pretende revelar seu sentido melhor 
do que a obra ela mesma. (TODOROV, 2004, p. 81)

Após clarificar a posição externa da análise social e psicológica, em oposição 

a Nova Crítica, com suas características internas, ele recorda que a análise estrutural 

não se satisfaz com uma pura descrição da obra, nem com sua inter-
pretação em termos psicológicos ou sociológicos, ou mesmo filosófi-
cos. Em outros termos, a análise estrutural da literatura coincide (em 
grandes linhas) com a Teoria da Literatura, com a poética. Seu objeto é 
o discurso mais do que obras literárias, a literatura virtual mais do que 
a literatura real. (TODOROV, 2004, p. 81)

O que a análise estrutural propõe, segundo Todorov (2004, p. 81), é “uma 

teoria da estrutura e do funcionamento do discurso literário”, nesse caso, a poética e 

a descrição se oferecem como atividades complementares. É válido considerar tam-

bém que, “abordar o caráter interno dessa abordagem não quer dizer que se negue 

a relação da literatura com outras séries homogêneas, como a filosofia, a vida social 

etc”. O crítico alerta que se trata antes de estabelecer uma ordem hierárquica, isto é, 

“a literatura deve ser compreendida na sua especificidade, enquanto literatura, antes 

de se procurar estabelecer sua relação com algo diferente dela mesma”.

Meier (1993, p. 16) é cético quanto à objetividade absoluta de todo trabalho 

crítico a respeito do Jesus Histórico — e não é difícil compreender sua postura, pois  

existem diversas correntes interessadas em deslegitimar a exegese e o trabalho ob-

jetivo da Igreja Católica, sobretudo as correntes protestantes, como observou Dom 

Lefebvre (1991, p. 90). Quanto à abordagem literária de uma obra de arte, por um 

crítico literário, Todorov (2004, p. 83) afirma que “o trabalho crítico pode ter diferentes 

graus de subjetividade, tudo depende da perspectiva que ele escolheu”. Para esse 

autor, não existe ciência social que seja livre de toda subjetividade, pois “a simples 

escolha de um conjunto de conceitos teóricos ao invés de outro já pressupõe uma 

decisão subjetiva”. 

A Parábola do Semeador, do ponto de vista da exegese tradicional, é ana-

lisada com total objetividade, uma vez que a Igreja primitiva rompeu com o mito, em 

oposição ao logos, como observou Bento XVI (2005, p. 104), e ela fez a opção por 

esse último “contra todo e qualquer mito”. Rops (1958, p. 28) também notou, nas pági-

nas anteriores, que a Santo Atanásio, bispo de Alexandria, só interessava a exegese 

do “Cânon” da Igreja. A nosso ver, a limitação desta exegese, porém, é que o tempo e 

o espaço da narrativa ficam mais atrelados à historicidade e ao conteúdo, sem voltar 
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as ferramentas interpretativas para a forma — ao passo que em uma análise estrutu-

ral, todo o contexto da parábola pode ser analisado do ponto de vista da verossimi-

lhança interna, com o objetivo de trazer à luz as funções poéticas, sem prejudicar ou 

desvalidar, necessariamente, a dimensão sacra do relato. 

É válido considerar, portanto, a metodologia estrutural e formalista na análise 

da parábola, bem como a teoria de Gadamer (1997, p. 256), a saber que ele faz ques-

tão absoluta da Verdade da obra, bem como legitima a sua essência — ao contrário 

de Derrida e a estética desconstrucionista. Afirma o autor: “A única condição, sob a 

qual se encontra a literatura, é a transmissão linguística e seu cumprimento na leitura. 

[...] Mas será que esse é um conceito correto da literatura?”.

O Papa mais aberto às novas metodologias nos estudos da modernidade é  

João Paulo II, juntamente com o suporte do então cardeal Joseph Ratzinger. Ambos 

entenderam que a tarefa do exegeta moderno é complexa mas necessária, uma vez 

que nenhum aspecto humano da linguagem pode ser negligenciado, incluindo “outros 

pontos de vista (retórica, narrativa, estruturalismo)” (PCB, 1994, p. 15). Com efeito, é 

necessário respeitar os parâmetros tradicionais, como já foi mencionado.

Os pressupostos literários e estruturais, em diálogo com a exegese bíblica 

tradicional, leva-nos a traçar, portanto, as propriedades da Parábola do Semeador, 
cujo quadro estrutural culminará no desvelar de sua significação. Ou seja, a partir das 

relações impostas pelo significante, trataremos de reconstruir o sentido da parábola, 

até porque, segundo Todorov (2004, p. 83), o grau de uma análise se torna mais ele-

vado se ultrapassar as propriedades do texto para procurar essa significação. 

O sentido, a nosso ver, é encontrado através da ligação dos elementos que re-

cuperam passagens bíblicas e a concatenação entre as partes, em diálogo com o todo 

da parábola. O fio condutor da parábola — junto ao tema que exploraremos adiante 

—, tem por interesse o contexto interno do objeto literário, cujas relações externas 

tendem apenas a possibilitar uma confirmação dos argumentos em questão. 

O único evangelista que não tem voz autônoma para relatar a Parábola do 
Semeador é São João, no entanto, ele contribui para com o desvelamento do signi-

ficado da Semente da parábola, conforme já demonstramos. Esse evangelista, por-

tanto, não se dissocia da narrativa e é recuperado no processo de decomposição da 

estrutura dos relatos canônicos pertinentes ao objeto literário.

Na teoria do estruturalismo de Barthes (1965, p. 21), cujo objetivo é a recons-

tituição das regras de funcionamento do objeto, essa decomposição permite a recons-

trução do mesmo, conforme mencionamos nos passos iniciais da análise da Parábola 
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do Semeador — insistimos em recordar, porém, que sua estrutura é cristocêntrica.

São João, o evangelista expoente da Luz (Jo 1, 1-5), dialoga com a parábola 

pela via da intertextualidade. Neste caso, sua narrativa se situa na esfera da atem-

poralidade. O quarto evangelista se caracteriza por sua inclinação à transcendência, 

como observou Bettencourt (1960, p. 16) nas páginas anteriores; os três primeiros 

sustentam a imanência, que revela a face externa ou humana de Cristo, em contraste 

com a face interna ou mistério íntimo.

É de se considerar ainda que tanto a teologia, entendida aqui como a base da 

exege tradicional da Igreja, quanto a Teoria da Literatura trabalham por aproximações 

e tendências lógicas — do mesmo modo como a ciência opera segundo a repeti-

ção de fenômenos sobreposta às anomalias ou desvios da regra. A teologia, porém, 

fundamenta-se especificamente no plano da fé e da verdade lógica182, ao passo que 

a ciência tende a abordar a verdade por demonstração e correspondência. Exemplo: 

para a teologia, a ressurreição está no plano da verdade lógica; para a ciência, o fato 

de não ser possível corroborar tal evento, empiricamente, torna-o inválido no plano 

da experiência. A grande diferença entre a crítica literária e a religião é que a primeira 

transcende a verdade lógica, ousa enveredar-se no plano da correspondência, da dia-

logia e da intertextualidade e trata de demonstrar suas afirmações de modo científico.

Os métodos teológicos da Igreja Católica tradicional se diferenciam do científi-

co pelo fato de estarem condicionados à razão e a fé, como postulou Bento XVI (2009) 

no primeiro capítulo. A teologia possui esses pilares básicos: Teologia Fundamental; 

Dogmática ou Sistemática; Teologia Bíblica e a Moral — além de outras teologias e 

teorias adjacentes que podem também oferecer certo rigor, como a Teologia Pastoral; 

o Direito Canônico etc. A Teoria da Literatura, porém, pode se valer de outros métodos 

para análise — os quais começam a interessar também à Igreja, na contemporanei-

dade, como demonstram o Concílio Vaticano II e a Pontifícia Comissão Bíblica (1994).

Consequentemente, afirmar que os três primeiros evangelistas se qualificam 

mais no plano da imanência do que da transcendência não é um dado exato, mas an-

tes uma dedução canônica que estabelece determinada constância de caracteres nas 

personalidades dos mesmos — o que não equivale a dizer que ela destoe da razão, 

pois essa é também uma preocupação teológica desde a Igreja Primitiva. Sem dúvi-

da, todos os Evangelhos estão empenhados a registrar o testemunho da plenitude da 

182 A verdade lógica não implica verifi cação empírica, como no caso da verdade por corres A verdade lógica não implica verificação empírica, como no caso da verdade por correspondên-
cia; nem mesmo suspende o juízo, como no caso da verdade fenomênica dos céticos. Segundo Mora 
(1964, p. 884-885), “la verdad lógica o verdad del intelecto ha sido entendida asimismo como verdad 
medida y causada por el objeto o como verdad identificada con el objecto”.
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divindade de Cristo, e São João não é uma testemunha que ignora a atividade social 

do Mestre, no entanto, pode-se dizer que ele se destaca no quesito do mistério íntimo 

pela ênfase que dá à divindade de Jesus. Antes de pormenorizar a Parábola do Se-
meador, convém trazer à luz o fio condutor que estabelece as fronteiras entre esses 

relatos, segundo os caracteres que prevalecem em cada um deles. 

Reale e Antiseri (1991, p. 630-631) afirmam, com base em Gadamer, que 

nenhum intérprete “enfrenta o texto como tabula rasa” e cabe a ele supor juízos ou 

pré-definições, logo, “quem quiser compreender um texto deve deixar que ele lhe diga 

alguma coisa. Por isso, uma consciência educada hermeneuticamente deve ser preli-

minarmente sensível à alteridade do texto”. Com efeito, o hermeneuta da obra de arte 

não opõe razão e tradição, ao contrário dos “iluministas” (p. 635) que prescindem da 

última. Retomamos, pois, alguns dados da tradição, a partir do significante da própria 

parábola, no entanto, embora esses dados sejam triviais nas discussões canônicas, 

em nossa análise ganham uma nova dimensão junto às teorias em questão.

As ferramentas de análise da Literatura e da Semiótica permitem que a pa-

rábola seja analisada a partir da lógica da relação ideogramática, a qual, segundo 

Campos et al (2006, p. 72), não se sustenta por encadeamento, mas por um “sistema 

de relações e equilíbrio” entre as partes envolvidas no campo da poesia. E ainda que 

a lógica da teoria da poesia concreta não vise a comunicação-signo, pois esse é o “im-

pério da prosa” (p. 78), e não esteja interessada na dicotomia forma e conteúdo, pois 

prioriza antes o procedimeto e o material183 empregado; por outro lado, ela se preocu-

pa com a “comunicação das formas” (p. 79) e com a estrutura poética, por intermédio 

de associações. Nesse sentido, ela agrega valor à nossa análise, na medida em que 

“assume o aspecto de um complexo de partes equilibradas” (p. 78), na qual nenhuma 

delas é mais importante do que as restantes. 

A poesia concreta é produto de uma evolução de formas, afirma Campos et al  

(2006, p. 72), e propõe o “espaço geográfico como agente estrutural” (p. 215), espaço 

qualificado, estrutura espaciotemporal, em vez de desenvolvimento meramente tem-

porístico linear, daí a importância da idéia de ideograma. A poesia concreta encontra 

sua inspiração no método ideogrâmico de James Joyce, além da praxe de poetas 

como Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto, entre outros.

183 O  O material, na teoria da poesia concreta, é entendido como “tudo o que entra na obra e deve ser 
organizado pelo artista, a saber: elementos linguísticos, idéias, sentimentos, eventos, etc., enquanto 
forma para nós é a maneira pela qual o escritor manipula esse material para produziar o efeito artístico 
visado” (CAMPOS et al, 2006, p. 78). Vale recordar que interessa mais ao esteta da arte concreta as-
sociar formas, antes de idéias, pois são as formas que geram idéias (p. 128).
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O diagrama a seguir ilustra a estrutura da Parábola do Semeador, a partir 

de seu texto, de seu contexto e do discurso. O texto, porém, segundo Orlandi (2007b, 

p. 61) “é lugar de jogo de sentidos, de trabalho de linguagem, de funcionamento da 

discursividade”. Segundo a autora, a análise do discurso entende-o enquanto objeto 

de interpretação, com efeito, “é sua tarefa compreender como ele produz sentido e 

isto implica compreender tanto como os sentidos estão nele quanto como ele pode 

ser lido”. Ela oberva que essa dimensão “ambígua, da historicidade do texto, mostra 

que o analista não toma o texto como ponto de partida absoluto (dada a relação de 

sentidos) nem como ponto de chegada”. Logo, o resultado da análise tende a enfatizar 

o discurso em questão, pois é o processo discursivo que faz o texto significar.

Não discordamos da perspectiva da autora, pois, realmente, o discurso é sem-

pre prioridade em uma análise literária, mas tampouco presdindimos da perspectiva 

de Gadamer (1997, p. 682), a considerar que “toda intepretação tem que começar em 

algum ponto”, além “do fato de que a obra de arte é jogo, isto é, que ela tem seu genu-

íno ser não separável de sua representação e que na representação surge a unidade 

e mesmidade de uma mesma configuração” (p. 203). 

Vale ressaltar que se o papel do hermeneuta é, sobretudo, interpretar o texto; 

já o papel do analista do discurso, segundo Orlandi (2007b, p. 88), é compreendê-lo 

e “explicitar os processos de significação que trabalham o texto: compreender como o 

texto produz sentidos, através de seus mecanismos de funcionamento”. Desse modo, 

as ferramentas de interpretação e análise aqui exploradas, junto das leis da teoria da 

poesia concreta, oferecem-nos parâmetros para a abordagem da Parábola do Seme-
ador, cuja cadeia de relações fundamenta-se na estrutura.

A Valise de Cronópio de Cortázar (2013, p. 7) traz uma visão de Davi Arrigucci 

sobre o jogo literário comparado a um mosaico184, teoria que, no caso, refere-se ao 

universo da crítica enquanto montagem de textos, mas cuja definição é poética e se 

nos oferece como uma referência também à comprensão do trabalho de decomposi-

ção e recomposição do objeto literário aqui analisado. Afirma o crítico:

Os mosaicos são múltiplos por natureza: nascem um pouco daqui e 
dali; podem ser híbridos, integrar a variedade, recompor figuras intei-
ras através dos cacos, da dispersão dos fragmentos; de repente, a 
visão se alarga e, zás, as partes consteladas são um todo. No fundo de 
um tubo, um livre rodopio cria do caos um cosmos: os cacos imantados 
são céu e são estrela — mosaico celeste. Assim os mosaicos formam a 

184 Pound também se val Pound também se vale da técnica da montagem em seus poemas, “empregando o seu método ide-
ogrâmico, que permite agrupar coerentemente, como um mosaico, fragmentos de realidades díspares” 
(CAMPOS et al, 2006, p. 56).



200

unidade da variedade, e nos encantam. Não é à toa que ladrilham tanto 
espaço da arte moderna. (In CORTÁZAR, 2013, p. 7-8).

Não existiria uma linguagem humana que pudesse retratar uma estrutura ce-

leste com precisão, salvo as parábolas de Jesus, um narrador Divino-Humano. A de-

finição do mosaico, porém, termo típico também para se referir à imagem de Deus na 

cadeia heteronímica de Fernando Pessoa185 — poeta que trabalha as personagens 

múltiplas em três planos imanentes e um transcendente —, serve-nos de parâmetro 

para a reconstrução das Personagens bíblicas. E muito embora aqui a construção 

não se trate de cacos de mosaico, mas de inteiros que se congregam, a totalidade 

se assemelha, com efeito, a uma constelação. Essa, para Arrigucci (In CORTÁZAR, 

2013, p. 8) é denominada como “um convite ao jogo, à montagem problemática, à 

participação ativa de quem se delicia com eles, como certos brinquedos de criança”. A 

diferença entre a visão do crítico e a do hermeneuta da obra de arte é que esse últlimo 

dá ao jogo da arte o direito à sacralização do objeto.

Afirma Gadamer:

pode-se dizer que, para quem joga, o jogo não é uma questão séria, e 
que é por isso mesmo que se joga. Podemos, a partir disso, procurar 
determinar o conceito de jogo. O que é mero jogo não é sério. O jogar 
possui uma relação de ser própria para com o que é sério. Não apenas 
por que nisso se encontra a sua “finalidade”. Joga-se “por uma ques-
tão de recreação”, como diz Aristóteles. O que é importante é que se 
coloque no próprio jogo uma seriedade própria, até mesmo sagrada. 
[...] Somente então é que jogar preenche a finalidade que tem, quando 
aquele que joga entra no jogo. (GADAMER, 1997, p. 175)

Podemos inferir que esse que entra no jogo é o decodificador da estrutura 

poética, o leitor, o exegeta ou hermeneuta da obra de arte. Gadamer (1997, p. 175) 

acrescenta que a obra de arte tem “o seu verdadeiro ser em se tornar uma experiência 

que irá transformar aquele que a experimenta”, eis o sentido da seriedade.

O diagrama assume aqui o papel explicitar a dinâmica do jogo na Parábola do 
Semeador, estebelecido no plano da representação estética, e possibilita a compre-

ensão das ramificações do texto, ou seja, as vertentes que condensam informações 

e estabelecem novos fios condutores, linhas imaginárias, que se entrecruzam. Esta 

alicerce premite a compreensão da dimensão poética da narrativa. A representação 

visual, além de estruturar as idéias em questão, permite estabelecer as relações ne-

185  Prosa-mosaico, por Gerson Tenório, e mosaico em construção permanente, por Fernando Segolin 
(ARAUJO, 2012, p. 17-19).
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cessárias às partes do texto que prefiguram um todo. E se os significados desta con-

densação fluem todos para a temática da conversão, esta não se dissocia do Cristo, 

que é a própria personificação da mesma, já que é Ele quem realiza todo o processo 

da Semeadura, nos planos temporais, e proporciona a epifania no último.

O diagrama a seguir é um esquema ou uma abstração intelectiva que aponta 

para a ordenação e à forma, isto é, às doze instâncias da Parábola do Semeador, 
prefiguradas de acordo com os terrenos da semeadura. Cada tópico deve ser lido 

sequencialmente. Surge aqui então uma estrutura, cuja leitura revela o sistema cris-

tocêntrico da parábola. Os respectivos ítens são abordados nas páginas posteriores, 

referentes às narrativas dos evangelista e suas características peculiares.

Bakhtin (2003, p. 183) assevera que no todo artístico há dois poderes e duas 

ordens criadas por eles, as quais se condicionam mutamente; cada elemento é de-

terminado em dois sistema de valores e em cada momento esses dois sistemas se 

encontram numa inter-relação semântica essencial e tensa. Ele afirma que o artista 
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nunca pode operar apenas com elementos estéticos, desse modo: “duas leis guiam 

uma obra de arte: a lei da personagem e a lei do autor, uma lei de conteúdo e uma lei 

da forma”. Segundo Bakhtin (2003, p. 183), o autor não pode inventar uma persona-

gem desprovida de qualquer independência em relação ao ato criador do autor, ato 

esse que afirma e enforma. No caso da Parábola do Semeador, que prefigura um mi-

crocosmos, a partir de um macrocosmos; o Autor Criador deste universo é o Logos186  

— o Gerador da Forma Sacra, por excelência.

As teorias literárias não são modelos de interpretação que se encaixam no 

objeto literário, pois como alerta Gadamer (2010, p. 6), mais vale deixar o texto falar, 

para ouvir o que tem a dizer. Nesse caso, a sua metolodogia não se oferece com uma 

tentativa de demonstrar o fracasso da lógica tradicional, como quer o ideograma.

O ideograma, por outro lado, alimenta a teoria da poesia concreta no sentido 

de implicar, de acordo com Campos et al (2006, p. 142), “uma consciência rigorosa-

mente organizadora, que o vigia em suas partes e no todo, controlando minuciosa-

mente o campo de possibilidades aberto ao leitor”. O resultado desse rigor poético é 

“uma vontade implacável de estrutura” que flui para a verdade artística. Contudo, “a 

poesia concreta não pretende ser uma panacéia para substituir a linguagem discursi-

va” (p. 163), nem tem a pretensão de “superar o mundo objetivo natural, mas afirmar-

se, autarquicamente, ao seu lado, como objeto-idéia, como coisa poética, regido por 

suas leis específicas” (p. 149). Nesse sentido, ela é mais condescendente do que 

a vaguidade do desconstrucionismo de Derrida (1965, p. 102), que tende a negar o 

logocentrismo — o qual é tão caro à Igreja, como observou Bento XVI (2005, p. 104).

3.3 A introdução da Parábola do Semeador e sua atmosfera poética

Procure desvendar a linha central da parábola
 e o seu fio condutor. (Estevão Bettencourt)

A introdução da Parábola do Semeador (Mt 13, 1-23) corresponde ao local 

onde o Narrador Sacro estava reunido junto à multidão, na Galileia. Em São Mateus, 

Jesus está à beira do lago; em São Marcos (4, 1), está à beira mar; e em São Lucas 

(8, 4), não se especifica o lugar. Esse ambiente, embora enraizado no contexto real 

da parábola, já apresenta uma atmosfera poética que dialoga com a história narrada 

por Jesus, e o que sustenta tal argumento é o fato de essa parábola ser cristocêntrica.

186 Cristo não é criado, mas gerado, portanto, pode-se dizer que a criaçã Cristo não é criado, mas gerado, portanto, pode-se dizer que a criação do Logos, neste caso, parte 
do “pressuposto de que tudo foi criado para e em Jesus Cristo” (KASPER, 2012, p. 163).
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A introdução da narrativa de São Mateus é a mais detalhada: 

Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, 
porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se as-
sentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram 
uma série de parábolas. Disse ele: (Mt 13, 1-3)

Em São Marcos, ocorrem algumas variações:

Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se 
junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca, no 
mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas 
coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: (Mc 4, 1-2)

São Lucas inicia a narrativa com apenas um versículo:

Havia se reunido uma grande multidão: eram pessoas vindas de várias 
cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: (Lc 8, 4)

A introdução da parábola conta com dois signos187, de imediato, um ícone em 

São Mateus e um índice em São Marcos. O ícone, segundo Pignatari (2003, p. 30), 

possui sempre “alguma semelhança ou analogia com o seu referente”. Ao passo que o 

índex ou índice configura-se “quando mantém uma relação direta com o seu referente, 

ou a coisa que produz o signo”.

O ícone presente em São Mateus é a barca188 na qual está Jesus, correspon-

dente à Igreja. Segundo Gnilka (2006, p. 169), a “barquinha de Pedro” se coloca “em 

nítido paralelo com Mt 16, 18”. Podemos questionar então por que a barca que apare-

ce na Parábola do Semeador remonta a São Mateus, se ela é mencionada também 

em São Marcos, e a resposta é que no primeiro a figura da Igreja é mais imponente. 

Ravasi (1999, p. 84) nota que a Igreja é um tema caro a São Mateus, embora 

ganhe destaque especial também em São Marcos, contudo, na narrativa do primeiro 

evangelista “ela se torna uma representação da comunidade de Jesus, a ekklesía, 

literalmente a ‘convocação’ por parte de Cristo daqueles que acreditam nEle”.

187 “O sentido de um signo só pode se dar em outro signo. [...] No caso da fu “O sentido de um signo só pode se dar em outro signo. [...] No caso da função poética, contudo, um 
signo traduz o outro não para completá-lo, mas para reverberá-lo, para criar com ele uma ressonância” 
(PLAZA, 2003, p. 27).
188 Do grego,  Do grego, ploi,on, refere-se ao barco, no masculino.
A barca, segundo Chevalier (2007, p. 121) é o símbolo da viagem, de passagem para o outro mundo, 
uma travessia realizada tanto pelos vivos quanto pelos mortos, nesse sentido, porta o seu significado 
místico em muitas culturas. Segundo o autor, a barca dos mortos é encontrada em todas as civilizações 
e tem também uma forte ligação com o Sol, visto que muitos deles eram transportados em barcos sola-
res. A barca favorece a travessia da existência e na tradição cristã é a Igreja, na qual “os crentes ocu-
pam os seus lugares a fim de vencer as ciladas deste mundo e as tempestades das paixões” (p. 122).
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O ícone opera por analogia, logo, assim como Cristo e os discípulos represen-

tam a ekklesía no signo da barca, a Igreja Católica personifica essa representação, já 

que São Pedro é considerado o seu primeiro pontífice. Para ilustrar essa relação de 

semelhança, recorremos à última audiência geral de Bento XVI, realizada no dia 27 de 

fevereiro de 2013. Afirma o então Sumo Pontífice:

Queridos irmãos e irmãs, no dia dezenove de abril de dois mil e cin-
co, quando abracei o ministério petrino, disse ao Senhor: “É um peso 
grande que colocais aos meus ombros! Mas, se mo pedis, confiado 
na vossa palavra, lançarei as redes, seguro de que me guiareis”. E, 
nestes quase oito anos, sempre senti que, na barca, está o Senhor; e 
sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas 
do Senhor. [...] Um Papa não está sozinho na condução da barca de 
Pedro, embora lhe caiba a primeira responsabilidade; e o Senhor colo-
cou ao meu lado muitas pessoas que me ajudaram. (NEWS.VA, 2013)

Note-se que não apenas a barca da parábola, mas também a multidão — pa-

lavra que aparece nos três Evangelhos — favorece a iconização. A rede aqui mencio-

nada por Bento XVI também não perde a sua ligação com a parábola, uma vez que ela 

é uma metáfora da evangelização. De acordo com Gnilka (2006, p. 174), “a Igreja é o 

lugar no mundo em que as pessoas se reúnem para a basileia”, palavra que se refere 

a pescar pessoas (Mt 4, 19). Desse modo, “ela deve produzir o fruto da basileia”, o 

Reino dos Céus prefigurado na Boa Nova.

São Marcos, por sua vez, indicia a doutrina de Cristo e aponta para o Logos189 

como o doador do discurso. As razões são várias, primeira, o discurso do Cristo traz 

uma característica peculiar no seu Evangelho, a qual não aparece na introdução dos 

outros dois evangelistas: Ele porta a “doutrina”, palavra que na tradução dos originais 

gregos, de Murilo Dias (2011), aparece como “ensinamento190”. Esse termo outorga 

autonomia total aos princípios do Cristo, e não apenas pelo termo, mas ainda pelo 

pronome possessivo: “Sua191” doutrina e “Seu” ensinamento, que aparecem nas duas 

versões bíblicas e é exclusivo também de São Marcos, no que diz respeito a posse do 

discurso. O ensinamento de Jesus é a Sua própria ação e suas palavras são a Sua 

doutrina, que se prefigura como Ele mesmo, muito embora ela tenha sido sistemati-

189 Se o  Se o Logos tem conotação de discurso na visão de Bento XVI  (BENTO XVI, 2005, p. 104), vale 
considerar que ele também remete a Deus, segundo à introdução à obra de Santo Atanásio (2010, p. 
43). E Deus aqui é o “Deus-Criador”, que anima o universo. Afirma o Santo: “quando se pensa no Logos 
de Deus, é necessário pensar também em Deus seu Pai: procedente dele, o Logos é com razão chama-
do intérprete e mensageiro do Pai” (p. 111).
190 Do grego,  Do grego, didach, (didaché), que vem do verbo dida,skw (didásko), que equivale a ensinar, ligado 
também à palavra dida,skaloj (didáskalos= mestre).
191 Do grego:  Do grego: auvtou...
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zada após Sua morte. A Parábola do Semeador patenteia, portanto, essa autoridade 

doutrinal na narrativa de São Marcos e indicia a paternidade como causa maior, favo-

recendo a construção sígnica do índice perciano. Há ainda outra passagem marcana 

que aponta para Deus como o âmago da sapiência (cf. Mc 13, 32).

 Eusébio de Cesaréia enfatiza o Pai192 como causa primeira do saber cristão:

Tomara nunca cessemos de aclamar com estes termos o Pai do Uni-
verso! E quanto ao que é causa segunda de nossos bens, o introdutor 
do conhecimento de Deus, o Mestre da verdadeira piedade, o destrui-
dor dos ímpios e restaurador da vida, Jesus, Salvador dos que estáva-
mos desesperados, tomemos seu nome em nossa boca e honremo-Lo! 
(CESARÉIA, 1999, p. 323)

O Pai Criador está intimamente ligado ao Logos, para o cardeal Kasper (2012, 

p. 146), e o Novo Testamento indenfifica Jesus Cristo como o lugar em que a sabedo-

ria de Deus apareceu. Ele afirma que, segundo os apologistas cristãos:

O Logos rege toda a realidade; em toda realidade encontram-se se-
mentes e fragmentos do Logos. Diante disso, os apologetas disseram: 
o Logos universal, que rege tudo, habita em toda e qualquer pessoa; 
ele está tanto em Sócrates quanto nos bárbaros. Em sua plenitude, po-
rém, o Logos se manifestou em Jesus Cristo. (KASPER, 2012, p. 146)

Outro dado que indicia a magnanimidade do Cristo, enquanto figura Divina 

em Sua intimidade com o Deus Pai, é o fato de o elemento água ter mais destaque na 

Parábola do Semeador, em São Marcos, do que nas narrativas dos demais evange-

listas. Na bíblia tradicional, São Mateus cita o lago193, São Marcos o mar194— o qual 

atribui maior grandeza ao mesmo. E se na tradução de Murilo Dias (2011) a palavra 

mar195 aparece uma vez na introdução de São Mateus, na de São Marcos aparece três 

vezes, portanto, prevalece em seu Evangelho a força da água196, que não está ali por 

acaso e, na perspectiva da Teoria da Literatura, traz mais informação do que aparenta.

O crítico Umberto Eco (1985), um dos mais expressivos opositores do Cato-

licismo no meio acadêmico, declara — ironicamente — que começou a escrever O 

Nome da Rosa porque foi movido por uma idéia seminal: a “vontade de envenenar um 

192 A narrativa que mais destaca o Pai no discurso de Jesus é a de São João, de ca A narrativa que mais destaca o Pai no discurso de Jesus é a de São João, de caráter transcenden-
te. Contudo, na narrativa imanente dos sinóticos, São Marcos é quem mais evidencia a Figura do Pai, 
nem tanto pela quantidade de citações, mas sobretudo por indiciar o Logos Criador. 
193 O mar da Galileia é também denominado Tiberíades ou Lago de Genesaré. O mar da Galileia é também denominado Tiberíades ou Lago de Genesaré.
194 Do grego:  Do grego: qa,lassa. No texto original, o termo aparece no acusativo: qa,lassan.
Na simbologia cristã, remonta ao Criador e seria o “símbolo da criação” (CHEVALIER, 2007, p 593). 
195 St�ger (1984, p. 231) afi rma que em São Marcos “o mar é o centro da atividade doutrinal de Jesus”. St�ger (1984, p. 231) afirma que em São Marcos “o mar é o centro da atividade doutrinal de Jesus”.
196 A água está intimamente ligada ao Deus Criador, pois antes que Ele houvesse criado a luz, seu  A água está intimamente ligada ao Deus Criador, pois antes que Ele houvesse criado a luz, seu 
Espírito já pairava sobre as águas (Gn 1, 2).
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monge” (p. 15). Sua obra termina com um incêndio na biblioteca, o qual se estende ao 

mosteiro. Afirma ele: “Eu queria que o leitor se divertisse. Pelo menos, tanto quanto 

eu estava me divertindo” (p. 48). E ainda que sua ironia seja um insulto à Igreja, na 

análise de alguns apologistas197, por outro lado, ele é considerado como um grande 

contribuidor à Teoria da Literatura. Uma das observações de Eco (1985) é sobre o títu-

lo da obra de arte. Ele afirma que o título “é uma chave interpretativa” (p. 8) e ninguém 

pode se furtar às sugestões que ele gera. O que Eco diz não é nenhuma descoberta 

inusitada, pois São Jerônimo já se valia deste recurso dos primeiros dizeres da nar-

rativa, como chave de entrada à obra, segundo os exemplos de Ravasi (1999, p. 42); 

no entanto, no âmbito da crítica literária, é esse autor quem postula a teoria do título 

como chave de entrada ao texto.

Não podemos nos valer dessa teoria de Eco (1985) para buscar decodifica-

ções na Parábola do Semeador porque, segundo Rops (1958, p. 26), as divisões da 

“Bíblia em livros, capítulos e versículos” são trabalhos realizados pela própria Igreja, 

para facilitar o entendimento da Bíblia. A divisão dos capítulos, por exemplo, data do 

século XIII e o mérito deste secionamento é do Cardeal Estêvão Langton. Entretanto, 

o mesmo não se pode dizer da introdução da parábola, pois cada uma remonta aos 

evangelistas e suas comunidades. Nesse caso, podemos perscrutá-las como uma 

chave para adentrar nos textos, o mesmo vale para a introdução dos Evangelhos.

São Marcos, por exemplo, deixa prevalecer de imediato várias características 

que exaltam as qualidades de Jesus Cristo. O elemento água de sua narrativa apare-

ce com força total no primeiro capítulo de seu Evangelho — sem desprezar a secura 

do deserto de São Marcos, que também aparece na parábola marcana, no versículo 

6. A água, no entanto, é um elemento mais imponente e está associada à doutrina do 

Cristo que condiciona o batismo como rito de iniciação (cf. Mc 1, 8). 

Rito é outra palavra forte na introdução marcana da Parábola do Semeador, 
pois o evangelista utiliza o advérbio de modo “novamente198” para se referir ao ensino 

de Jesus. A palavra “novamente” remete ao rito, pois o trabalho da Igreja é repetir 

todos os dias a doutrina de Jesus, nas liturgias do missal. Murilo Dias (2011) modifica 

um pouco o termo de tradução de São Marcos, do original grego, mas mantém a força 

lexical da narrativa sob o termo: Ele “de novo” começou a ensinar. 

O rito doutrinário, em suas diversas acepções, está associado ao movimento 

197 O apologista Orlando Fedeli (2004, p. 11), adverso às ironias de Eco, é contra a sua “ O apologista Orlando Fedeli (2004, p. 11), adverso às ironias de Eco, é contra a sua “posição rela-
tivista e cética” que se opõe à Verdade. Ele afirma que crê na objetividade, bem como na “eficácia do 
pensamento e da palavra humana capaz de atingir a Verdade e transmiti-la”.
198 Do grego:  Do grego: pa,lin.



207

repetitivo e aponta para a sua origem. Jesus, em quase todos os Seus ensinamentos, 

recorre ao Pai para indiciar a origem e a autoridade de tudo. Origem é, portanto, uma 

recorrência à causa. Segundo Gadamer (1997, p. 203), “toda repetição é tão originária 

quanto a própria obra”. Logo, além de ser um dado da poesia, a exemplo dos refrãos 

e das rimas, que repetem e redizem sufixos, a repetição remonta aos primórdios.

O Cristo de São Marcos é ungido nas águas199, firme, seguro (cf. Mc 1, 22), 

sabe o que diz, e se no primeiro versículo há uma chave para a leitura de caracteres 

divinos, é também no primeiro capítulo que a narrativa marcana vai deixando claro a 

que veio o Sagrado Personagem. Após o batismo, começam a ocorrer na narrativa 

os chamados do Mestre à conversão — metanoia —, bem como os milagres. E qual 

é a primeira ordem que Jesus dá, segundo o evangelista? Que o Diabo cale a boca, 

fique quieto, silencie-se, emudeça-se: “Cala-te!” (Mc 1, 25-27), diz Jesus ao espírito 

imundo. Sem dúvida, o Cristo de São Marcos chega para mostrar Quem é que manda, 

logo nos primeiros relatos. Assim, seu objetivo é exaltar a imponência de Jesus Cristo 

como o Líder que orienta, transmite confiança e segurança aos discípulos.

Uma outra informação da narrativa de São Marcos que indicia a imponência 

da doutrina de Cristo é a relação hierárquica presente na introdução da Parábola do 
Semeador. E embora a sua descrição espacial seja parecida com a de São Mateus, 

elas muito se diferem na perspectiva da Teoria da Literatura. É válido reconhecer que 

para um literato o pingo do tradicional dito popular é realmente uma letra, o que não 

equivale a dizer que toda e qualquer palavra tenha um significado único e próprio na 

análise literária, no entanto, uma simples palavra ou letra a mais ou a menos pode 

fazer toda diferença em um relato. Desse modo, se na descrição marcana Jesus “teve 

de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia”, na narrativa 

mateana é suprimida a palavra “mar”. O fato de Jesus ter sido condicionado a entrar 

na barca, em São Marcos e em São Mateus — “teve de entrar” ou “precisou entrar” 

— não implica obrigação, no sentido de indução, mas uma hierarquia que se explica 

também em outra passagem bíblica (cf. Mc 3, 9). Jesus poderia ficar junto à multidão, 

sem margeá-la à beira mar, mas ele optou pela hierarquia, pois tinha plena consciên-

cia de Sua maioridade em relação ao povo e até aos sábios do mundo200.

Murilo Dias (2011) também não menciona a palavra mar, na introdução de 

São Mateus, referente ao momento em que Jesus se senta; mas enfatiza em São 

Marcos que o lugar onde Jesus se “sentou” foi no barco que estava “no mar”, aqui fica 

199 Segundo Tertuliano (1995, p. 513), “quanta graça tem a água junto de Deus e de Segundo Tertuliano (1995, p. 513), “quanta graça tem a água junto de Deus e de seu Cristo na 
instituição do batismo! Jamais vemos o Cristo sem a água! [...] Caminha sobre a água”.
200 Jesus se considerou maior que o profeta Jonas (Mt 12, 41) e o Rei Salomão (Mt 12, 42). Jesus se considerou maior que o profeta Jonas (Mt 12, 41) e o Rei Salomão (Mt 12, 42).
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patente o poder de Jesus imperando sobre as águas.

A Figura de Jesus sobre o mar demonstra ainda o Seu poder sobre os fenô-

menos da natureza, em outra passagem do Evangelho de São Marcos (cf. 4, 35-41), 

se bem que idem nos sinóticos, mas a narrativa marcana se diferencia, de fato, por 

seu caráter hierárquico. Sabe-se que a Igreja é por si uma hierarquia, mas essa ca-

racterística foi inspirada em algum lugar — não por acaso, esse lugar pode ser o con-

texto da Parábola do Semeador, sobretudo a marcana, pois foi nessa instância de 

ensinamento que o povo, literalmente, ficou à margem, em uma condição subalterna, 

enquanto o Mestre apresentava a doutrina aos seus discípulos, “no mar”.

A hierarquia que aparece na introdução de São marcos, na Parábola do Se-
meador, também não é gratuita e aponta para a Figura de Deus Pai. O motivo é que 

esse Evangelista enfatiza a glória de Deus (cf. Mc 8, 38). E ele não é o único que o 

faz, pois São Mateus e São Lucas também recorrem à palavra “glória”, atrelando-a a 

Deus, contudo, São Marcos é quem sublinha, logo no primeiro capítulo e no primeiro 

versículo de seu Evangelho, que Jesus é o “Filho de Deus”. Ou seja, ele não começa 

seu discurso recorrendo aos caracteres humanos, como faz São Mateus sobre as raí-

zes genealógicas. E embora São Marcos não narre a infância de Jesus nem O mostre 

como a criancinha frágil da gruta de Belém, ele abre seu discurso revelando o Seu 

caráter Divino: “Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1, 1), ou seja, aquele que surge como 

esperança na voz do profeta que clama no deserto e anuncia ao mundo uma nova 

doutrina (cf. Mc 11, 18), aquela mesma que veio para purificar o templo e que o levaria 

à morte. A introdução marcana da Bíblia está associada ao “evangelizar” e, segundo 

Ravasi (1999, p. 42), “o Evangelho cristão tem como centro a Pessoa de Jesus Cristo 

e a Salvação oferecida por ele, isto é, o Reino de Deus”.

A Parábola do Semeador, dos Evangelhos sinóticos, prima por uma deco-

dificação do tema em questão, pois ainda que o ícone da Semente prefigure vários 

sentidos simultâneos, o assunto da parábola deve ser único.

Padre Vieira201 (2008, p. 23), literato tido como um dos expoentes do Barro-

co202, afirma que todo sermão deve ser como uma árvore que tem raízes, troncos, ra-

201 Padre Vieira pregou o  Padre Vieira pregou o Sermão da Sexagésima na Capela Real de Lisboa, em março de 1655, esse 
sermão representa a “profissão de fé” de sua oratória. Esse discurso sobre a arte de pregar tem por 
base uma passagem bíblica, Semen est Verbum Dei, de Lucas VIII, 2 (SILVEIRA, 1987, p. 52).
202 Segundo Silveira (1987, p. 9), “a palavra ‘barroco’, tomada de empréstimo ao vocábulo empregado 
para designar uma pérola de forma irregular, rotula um movimento literário que, embrionário na Espa-
nha, originado na Itália e difundido pela Europa Central, abrangeu em Portugal todo o século XVIII e se 
prolongou, já agonizante e degradado, pela primeira metade do século XVIII”. Sua gênese remonta a 
“meados do século VXI, enraizando-se na crise espiritual, moral e cultural desencadeada pelo progres-
so, mas também da decomposição dos valores da Renascença”.
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mos, folhas, varas, flores e frutos, pois há de ser fundado no Evangelho. Um só tronco 

porque há de ter um só assunto e tratar de uma só matéria, desse tronco devem nas-

cer diversos ramos que são os discursos, todos advindos da mesma temática. 

Segundo Silveira (1987, p. 15), o Barroco propõe a realidade como pictórica; 

com partes subordinadas a um conjunto; aberta, colocando dentro o observador; e 

sua claridade é relativa. Pode-se acrescentar também o elemento paradoxal, neste 

esquema do crítico, e todos eles refletem aspectos da parábola.

A Parábola do Semeador não é um sermão, mas podemos nos valer da 

teoria de Padre Vieira (2008, p. 23) sobre a temática, para mostrar que o discurso 

de Jesus também oferece essa mesma lógica, ou seja, o assunto único: metanoia — 

mudança de mentalidade, conforme postulou Bettencourt (1960, p. 57). Metanoia é 

sinônimo de conversão, com suas muitas ramificações. E muito embora o tronco da 

parábola seja o colmo do trigo, os seus ramos e frutos apontam para a Vida Eterna. 

Resta-nos verificar se esse tema é poético, na perspectiva da Literatura.

Segundo Bellodi (2005, p. 116), “o primeiro passo para o Formalismo, como 

doutrina, foi, assim, uma luta para o estudo intrínseco da obra, procurando a literarie-

dade. A partir daí, ele começa a investigar o que diferencia a Literatura da não-litera-

tura”. E essa investigação é tão detalhada que abrange até o tema da obra de arte. 

Desse modo, podemos questionar qual é a temática da Parábola do Semeador, e se 

esse assunto é poético ou não. A crítica explica que: 

A especificidade não será determinada pelo assunto, isto é, a esfera 
da realidade com a qual o autor lida na obra. Em princípio, qualquer 
assunto, qualquer esfera da realidade pode funcionar como tema. Não 
existem assuntos poéticos e não-poéticos. (BELLODI, 2005, p. 117)

A Parábola do Semeador pode apresentar diversos temas, na ótica da Igreja, 

um deles é o escatológico, voltado para o Reino de Deus; outro é o trabalho, no âmbi-

to do serviço pastoral; bem como o alimento prefigurado na semente, entre outros. Em 

uma análise estrutural, todos esses temas podem ser recuperados, sobretudo pelo 

viés analítico da sincronia. Essa, por sua vez, não está separada da análise histórica 

ou diacrônica, visto que tempo e espaço compõem o contexto da parábola.

Na esfera da literariedade, cabe ao crítico decidir por que ângulo irá abordar a 

parábola e definir o seu tema, para que a partir dele desenvolva a sua análise. Muitos 

dos temas apresentados nesta parábola podem servir de fio condutor para a análise, 

a partir do ícone condensado da semente, com suas múltiplas vertentes que apontam 

para a ambiguidade: Verbo (1), Logos (2), Verdade (3), Palavra (4), Boa Nova (5), 
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Cristo (6) e Trigo (7). Como todos eles dialogam entre si e apontam para o Reino, a di-

retriz que norteia uma mesma e única temática em volta do Narrador Sacro, Semeador 

e Poeta, é de fato a conversão, com suas vertentes dicotômicas: vida e morte, passa-

do e presente, luz e trevas. Note-se que na Semente da parábola todos esses signos 

se entrelaçam, confundem-se, escondem-se, sugerem e se misturam — sem se diluir. 

3.3.1 A versão marcana da párabola e sua inclinação histórica

A Semente era Ele próprio, e ainda noutra ocasião
disse também que se a semente caída no chão

morresse, seria mesmo assim fonte da vida.
 (Fulton Sheen)

Narrativa de Jesus, segundo São Marcos:

“Ouvi: Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma 
parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra 
parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra; o grão germinou 
logo, porque a terra não era profunda; mas, assim que o sol despontou, 
queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os 
espinhos; estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Ou-
tra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se; um grão 
rendeu trinta, outro sessenta e outro cem”. E dizia: “Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça!”. (Mc 4, 3-9)

Alegorização da parábola, cuja explicação é a do próprio Cristo:

O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do ca-
minho, onde ela é semeada; apenas a ouvem, vem Satanás tirar a 
palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pe-
dregosos; quando a ouvem, recebem-na com alegria; mas não têm 
raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação 
ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ain-
da recebem a semente entre os espinhos; ouvem a palavra, mas as 
preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças 
sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em 
terra boa escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, trinta, sessenta e 
cem por um. (Mc 4, 14-20)

Analisamos a finalidade da Parábola do Semeador, no segundo capítulo, e o 

que não pode passar por despercebido, em São Marcos — “considerado cronologica-

mente o primeiro evangelista”, segundo Ravasi (1999, p. 41) —, é o versículo 13, que 

precede a alegorização do relato: “Não entendeis essa parábola? Como entendereis 

então todas as outras?” (Mc 4, 13). 
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Aqui, Jesus postula mais uma vez a autoridade da doutrina. A nova tradução 

do grego, de Murilo Dias (2011), reforça a reivindicação com mínima variação lexical: 

“Não entendeis esta parábola? Como, então, compreendereis todas as parábolas?” 

Logo, a compreensão de todas depende desta, de modo que se ela for compreendida, 

todas as demais também serão. Mais uma vez, a narrativa marcana é indiciática e 

aponta para uma relação de causa e efeito.

Note-se que em São Mateus não há essa mesma exigência, pois o evangelis-

ta diz apenas: “Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador:” (Mt 13, 18). Em São 

Lucas, a frase que precede a alegorização é ainda mais suscinta: “Eis o que significa 

esta parábola:” (Lc 8, 11). A narrativa de São Marcos é, portanto, a matriz de com-

preensão para a Parábola do Semeador, tanto no que se refere à globalidade dos 

ensinamentos de Cristo, quanto ao que tange à essa análise literária, afinal, em nosso 

diagrama, o Narrador Sacro foi enquadrado — não por acaso — no nível histórico do 

relato, que concerne ao tempo real do mesmo. Com efeito, todo o discurso da pará-

bola marcana faz uma recorrência aos dados reais da vida de Cristo, bem como à sua 

doutrina — como já postulamos —, a qual serve de parâmetro para a compreensão do 

nível histórico, sem que se perca, no entanto, a densidade da narrativa poética.

No tempo real da ilustração ideogramática, apresentada anteriormente, o re-

lato de São Marcos concerne à existência histórica de Jesus na Galileia, documenta-

da por critério científico, o qual rompe com a lógica de mito das narrativas apócrifas, 

conforme os exemplos do segundo capítulo — muito embora o Mestre tenha aderido 

a outros mitos203 em suas pregações. Esse tempo envolve os costumes da época, o 

ethos político e cultural do povo judaico, bem como tem uma inclinação à diacronia.

Sustentar o argumento histórico do relato de São Marcos não é difícil, até 

porque muitos exegetas são unânimes em reconhecer a preponderância de tal histo-

ricidade na narrativa deste evangelista. No âmbito da crítica literária, esse reconhe-

cimento também é válido, a exemplo da observação de Harold Bloom204. Contudo, 

esse dado precisa ser confirmado na Parábola do Semeador, pois o enquadramento 

ideogramático não pode ser gratuito e requer lógica intrínseca ao relato. Nesse caso, 

203 Segu Segundo Wilkinson, o mito é o elemento essencial de todas as religiões. Surge na forma de histó-
rias que abrangem crenças sobre a natureza humana, a do divino e a aliança entre as duas. Se numa 
conversa informal “mito” significa algo fictício, em sua essência a palavra indica uma forma de explorar 
a realidade fundamental. [...] Mitos são ambíguos e sutis, contêm vários significados. Não são fixos, 
mas flexíveis: adaptam a mudanças e a novos conhecimentos (apud ARAUJO, 2011b, p. 22-23). No 
caso de Jesus, porém, a ruptura não se trata de reconstruir mitos, mas sim de recorrer a eles para se 
atingir a Verdade transcendente, conforme mostraremos adiante, na abordagem da parábola mateana.
204 Bloom (2005, p. 23), embora cético, reconhece que o mais histórico de todos os Evangelhos é o de  Bloom (2005, p. 23), embora cético, reconhece que o mais histórico de todos os Evangelhos é o de 
São Marcos. O crítico afirma que essa “talvez seja a maior aproximação possível do Jesus histórico”.
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é necessário recapitular as doze partes da narrativa marcana, que dialogam entre si, 

nesta parábola: Tempo real; São Marcos; Narrador Sacro; Profeta; Logos; Via Crucis; 

Caminho; Água; Morte; Doutrina; Deus Pai; Vinha.

A atmosfera poética da introdução parabólica já nos permitiu constatar cinco 

elementos da cadeia ideogramática em São Marcos, resta-nos agora um maior apro-

fundamento no discurso, para que todos os elementos venham à luz com mais força.

Outra marca peculiar que concerne autoridade doutrinária à parábola marcana 

é o seu versículo 10, pois antes de compreender o que significa o relato, o evangelista 

diz que “os Doze” indagaram o sentido da parábola. Doze é um termo que também 

aparece na tradução da versão grega. Note-se que na parábola de São Mateus e São 

Lucas esse detalhe é ignorado, pois ambos não fazem menção sobre quantos e quais 

discípulos estavam próximos do Mestre. 

Na Cidade Santa (Ap 21, 12-14) de São João aparecem doze portas, doze 

anjos e as doze tribos dos filhos de Israel, além de doze fundamentos com os nomes 

dos doze apóstolos do Cordeiro, essa numerologia tem significado simbólico.

O número “Doze” é destaque na simbologia cristã, segundo Chevalier (2007, 

p. 348), pelo fato de representar a Jerusalém celeste. E quando Jesus escolheu os 

doze apóstolos, é de se supor, segundo o autor, que “proclamou abertamente sua 

pretensão para eleger, em nome de Deus, um povo novo”. É de se inferir ainda que 

a instituição da Igreja apostólica, sob a insígnia dos “Doze”205 está condicionada ao 

rito de iniciação. Logo, o elemento água, nesta instância de significação, aponta para 

o batismo e a esperança de um novo mundo, a partir da “doutrina” ou “ensinamento” 

do Mestre. E Jesus Cristo, recorda Sheen (1959, p. 213), “era a Sua própria doutrina”.

O “Doze” representa o ato do Jesus Criador (Mc 3, 14), que tem diretamente 

um paralelismo com a atividade criadora do Deus Pai. O léxico de São Marcos aponta 

sempre para relações de equivalência ou de contiguidade com o Logos. 

O paralelismo é um processo estrutural utilizado na lírica trovadoresca, se-

gundo Moisés (2004, p. 337), mas pode ser identificado também na poesia dos povos 

primitivos, segundo Spina (2002, p. 73-74), a exemplo das canções, danças, provér-

bios do Antigo Testamento, bem como em fenômenos repetitivos do folclore.

Afirma Kasper:

O número doze tinha um significado simbólico; os Doze deveriam ser 
os representantes do povo escatológico das doze tribos. O relato de 

205 A Igreja apostólica, no emblema dos Doze, é depositária da tradição renovada pe A Igreja apostólica, no emblema dos Doze, é depositária da tradição renovada pelo Cristo. Segundo 
Adam (1986, p. 54), “a história inteira da humanidade é, para Jesus, uma manifestação do Deus vivo”. 
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sua escolha e missão, porém, mostra também a novidade que acon-
tece aí. A sua escolha é um ato criador soberano de Jesus. Consta 
assim: “Ele chamou os que elegera”, “ele fez deles (isto é, ele os criou 
como) os Doze”. (KASPER, 2012, p.128)

Bento XVI também vê a escatologia na representação dos Doze:

Longe de contradizer a abertura universalista da ação messiânica do 
Nazareno, a inicial restrição de sua missão e dos Doze a Israel torna-
se, assim, o seu sinal profético mais eficaz. Depois da paixão e da res-
surreição de Cristo, esse sinal será esclarecido: o caráter universal da 
missão dos apóstolos se tornará explícito. Cristo enviará os apóstolos 
“ao mundo inteiro” (Mc 16, 15), a “todas as nações” (Mt 28, 19; Lc 24, 
27) (BENTO XVI, 2012, p. 16)

Na perspectiva da Literatura, o ato criador de Jesus está mais voltado para a 

poesia e a construção do que para a soberania demiúrgica, e o motivo é que Ele não 

está criando matéria do nada, como faz o Deus Pai na Criação do mundo; mas tem 

o papel de reestruturar, reorganizar, extrair elementos da sociedade e construir um 

todo — conforme notificamos no segundo capítulo, acerca da limitação de todo poeta.

É evidente que o poderio de Cristo não tem limites, do ponto de vista da reli-

giosidade, no entanto, o seu poder é submisso a uma hierarquia, já que na Trindade 

Santa o Pai prepondera sobre todas as Pessoas, na relação una e trina, que não pres-

cinde da plenitude de cada uma das identidades sacras.

O paralelismo que Jesus estabelece com o Pai, na atitude criadora, não é 

por acaso do ponto de vista da poesia, mas tem um significado de pertença no plano 

estrutural, de modo que a Identidade de Cristo se destaca em São Marcos pela ma-

nifestação de Sua “Divina Natureza”, a qual, segundo Sheen (1959, p. 277), é “una 

com o Pai”; ao passo que em São Mateus e em São Lucas o modo de manifestação 

do poder de Deus assume conotações diferenciadas.

O Novo Testamento também prefigura o signo doze em outras circunstâncias, 

mas o que nos interessa é a relação com o discipulado, que ficou clara em São Mar-

cos, pois Jesus queria instituir uma doutrina e o fez. Mais um dado do versículo 10 que 

confirma esse doutrinamento na Parábola do Semeador é que Jesus se encontrou “a 

sós” com os “Doze”, ao passo que em São Mateus e São Lucas essa informação não 

é direta e explícita como no relato marcano. A tradução dos originais gregos, de Murilo 

Dias (2011), confirma o termo “a sós”, em São Marcos e afirma que Jesus estava “so-

zinho” com os “Doze”, condição essa que se configura como peculiar.

A Parábola do Semeador tem nos Evangelhos sinóticos três verbos de or-

dem: ouvir, olhar, dizer  — e um apelo às sensações: tocar. Elas correspondem a três 
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das cinco potências cognoscitivas da doutrina escolástica e aristotélica de São Tomás 

de Aquino: vista, ouvido, olfato, gosto e tato.

São Marcos prefigura à exortação ao ouvir (doutrina); São Mateus ao olhar 

(passado) e o tato (encarnação); São Lucas clama pela audição, porém, enfatizando 

a voz (palavra). Na narrativa dialógica e intertextual de São João, prevalece o olfato e 

o paladar, conforme demonstaremos mais adiante.

O Logos da Parábola do Semeador, em São Marcos, se justifica pelo verbo 

“ouvir”, afinal, a primeira ordem do nível discursivo da parábola é “Ouvi!”. Um impe-

rativo que confirma a autoridade doutrinal do Cristo e reivindica a atenção à palavra 

em sua acepção discursiva, que aqui opera pela contiguidade de fatos e elementos 

da narrativa marcana, afinal, não se trata de uma palavra qualquer, pois o discurso a 

ser ouvido vem de um Gerador sapiencial, o Deus Pai, a Causa Primeira. E o apelo à 

palavra a ser ouvida pelos discípulos não depende de nenhum tipo de subjetividade 

hermenêutica, trata-se de um fato do ponto de vista histórico e tradicional. Deus falou 

na introdução de São Marcos (1,1) e impôs de imediato o Filho de Deus — Evangelho. 

O Narrador Sacro fala na Parábola do Semeador para propor o discurso: “Ouvi!”. 

E esse ouvir que Ele propõe não é algo que desconheça, mas fruto de sua 

experiência. Segundo Adam (1986, p. 97), a consciência de Jesus sobre Sua filiação 

divina “é uma espécie de dado inicial, um a priori de toda a sua vida”. Pondera o autor:

essa consciência de ser verdadeiramente o Filho de Deus lhe é con-
firmada por uma voz descida do céu: “Tu és o meu Filho bem-amado, 
em quem pus toda a minha complacência” (Mc 1, 11). [...] “Meu Pai”, 
exclama Ele para o céu desde a infância. (ADAM, 1986, p. 98)

A Parábola do Semeador dialoga diretamente com a introdução do Evange-

lho de São Marcos e traz assim a verdade histórica — crística — no interior do discur-

so estético. A verdade histórica é um elemento que Gadamer (1997, p. 168) reivindica 

em leitura hermenêutica, afinal, em sua concepção: “o panteão da arte não é uma atu-

alidade independente do tempo, que se apresenta à pura consciência estética, mas o 

fato de um espírito histórico que se concentra e se congrega”. 

Na tradução dos originais gregos, o imperativo “Ouvi!” permanece na mesma 

ordem primordial e em idêntica escala de importância, acrescentando-se apenas uma 

exclamação à narrativa marcana da Parábola do Semeador. Esse verbo também 

aparece no discurso mateano, no entanto, São Mateus não enfatiza o ouvido, exclu-

sivamente, pois recorre à outra potência cognitiva que mais se destaca: o olhar. No 

discurso lucano, a audição é uma marca que também se impõe, mas não tanto quanto 
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a voz do Cristo, desse modo, o ouvir em São Marcos é o que mais se evidencia, em 

relação as outra narrativas, contudo, tem um sentido voltado não apenas para a escu-

ta das palavras, mas sobretudo para a compreensão, à inteligibilidade.

Na lógica da biofilosofia da percepção visual, segundo Meyer (2002, p. 39) “a 

visão e a audição estão entre os sistemas de alarme de um ser vivo”. E alarme, na 

narrativa marcana, faz essa apelação que aponta para a relação de causa e efeito, 

uma vez que a metanóia parte do nível histórico, antes que seja lida esteticamente. 

Nesse caso, o apelo de Jesus é um alerta que clama por mudança de vida. Com efei-

to, o Narrador Sacro não quer apenas contar uma história, mas impactar o ouvinte. O 

imperativo “ouvi” é um chamado à doutrina, ao ensinamento, o qual não pretende ser 

mero relato alegórico, senão uma proposta de transformação para sua vida.

Essa proposta, todavia, não é um direcionamento escatológico que se situa 

em plano onírico, em “belo sonho” ou em “sonho vazio”, conforme observa Kasper 

(2012, p. 145). A escatologia católica requer, portanto, um fundamento na própria rea-

lidade, que tem base na criação de Deus. Segundo ele:

A escatologia sem protologia206 seria utopia e, nesse caso, a Igreja 
seria um suplemento ideológico, uma construção e uma superestrutura 
acrescida à realidade, que nada teria com a realidade e a vida. Mas 
esse não é o caso segundo o testemunho da Escritura. Com efeito, 
assim como o próprio Jesus Cristo existia antes de qualquer coisa ter 
sido criada [...], também a Igreja já foi protologicamente fundada na 
criação. (KASPER, 2012, p. 145)

Todos os evangelistas representam de alguma forma a Igreja, pois ela é “uma 

realidade multiforme”, na concepção de Kasper (2012, p. 166) — ainda que seja mais 

emblemática em São Mateus. E em São Marcos, o sentido de origem ou protologia 

remonta à “doutrina” que aparece na Parábola do Semeador. A idéia de origem torna 

patente também a primogenitura do saber, uma vez que “o Concílio Vaticano II não 

criou nenhuma doutrina nova”, segundo Kasper (2012, p. 163), “mas retomou uma 

larga linha da tradição mais antiga”, muito embora esse fato não esteja claro no enten-

dimento dos teólogos liberais. Com base nas considerações do cardeal, postulamos 

que a novidade que se constata na modernidade, em relação aos Evangelhos, só 

pode ser detectada através das novas metodologias que permitem um olhar inovador  

ao texto e suas imagens. 

206 A protologia estuda como o homem foi criado (AZEVEDO JR., 2012, p. 5). Em noss A protologia estuda como o homem foi criado (AZEVEDO JR., 2012, p. 5). Em nossa análise, Jesus 
é o Filho de Deus gerado, mas a sua inserção na história depende do poder do Deus Criador, sem O 
qual nada teria sido criado, sobretudo o mundo em que ocorre a Salvação, simultaneamente à institui-
ção do Evangelho, que é o próprio Cristo.
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A realidade multiforme da Igreja assim se explica:

Não é possível reunir seus muitos aspectos num único conceito nem 
é fácil resumi-los numa única definição. Por essa razão, o Novo Testa-
mento não usa conceitos abstratos, mas imagens para exprimir a es-
sência da Igreja. Ele chega a se valer de múltiplas imagens. (KASPER, 
2012, p. 166)

Segundo Kasper (2012, p. 165), apesar de antiga e portadora da salvação 

contínua, a Igreja não deixa de ser “sinal de esperança207 no meio dos povos”, con-

tudo, assevera o cardeal, “a esperança que ela testemunha não é uma esperança 

utópica, isto é, não é uma realidade que não existe em lugar nenhum. A realidade 

escatológica já está despontando e a caminho nela”, ou seja, em direção a e sobre 

ela. Ele afirma que a Igreja vive entre os tempos “já” e o “ainda não”, e é “peregrina,  

a caminho nas estradas empoeiradas da história” (p. 172).

Caminho é uma palavra de ordem do Evangelho de São Marcos, segundo a 

leitura de Ravasi (1999, p. 57), que enfatiza o caminhar de Jesus junto aos discípulos. 

Esse caminhar, segundo Kasper (2012, p. 228), não se dissocia do sacrifício, pois: “a 

Igreja só poderá se caracterizar fidedignamente como a santa Igreja se andar sempre 

pela via da penitência”. Decisão radical que envolve renúncia de história de vida, famí-

lia, pertences, trabalho, a fim de seguir pela “vida itinerante de Jesus” (p. 284). 

Na Teoria da Literatura — e até mesmo no sistema de Jesus, que apresenta-

mos anteriormente com Sheen (1957, p. 83) — existe a concepção da obra ou da arte 

como fim nela mesma, discutida em nosso segundo capítulo. No caso de Cristo, esse 

fim nEle mesmo também é legítimo, a partir do momento em que Sua presença é por 

Si própria uma instância da eternidade manifestada aos homens, segundo a tradição 

católica, mas essa eternidade depende exclusivamente do “ensinamento” postulado 

por São Marcos na Parábola do Semeador. Segundo Adam:

“A vida eterna consiste em que te conheçam a ti, único Deus verdadei-
ro, e àquele que enviaste, Jesus Cristo”. O Reino de Deus é compreen-
dido por Jesus como uma inquebrantável e eterna comunhão de vida 
com o Pai e com Ele mesmo. Esse Reino estritamente sobrenatural, 
preparado pelo Pai, é igualmente escatológico, isto é, a sua vinda ain-
da é futura e faz-se mister rezar: “Venha a nós o vosso Reino”. (ADAM, 
1986, p. 72)

Adam (1998, p. 72) chama a atenção para a passagem de São Marcos: “Com-

pletou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo; fazei penitência e crede no Evan-

207 Segundo a Igreja: “A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos c Segundo a Igreja: “A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o 
Reino dos Céus e a Vida Eterna, colocando nossa confiança nas promessas de Cristo” (§ 242).
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gelho (1, 15). Ele assegura que esse Reino está “em marcha”, isto é, no Caminho. 

Segundo o exegeta: “Jesus, o Mestre, transforma-se aqui em Profeta, diante de quem 

o futuro se descobre e que dEle dá o testemunho”.

O tempo — com poucas variações verbais de uma versão bíblica para ou-

tra — é uma realidade similar na Parábola do Semeador, em todos os Evangelhos 

sinóticos, visto que envolvem um movimento de continuidade e todos os evangelistas 

falam de um Semeador que caminha, progressivamente, por sobre quatro espaços 

geográficos. Entretanto, um futuro implícito é destaque em São Marcos, devido ao seu 

apontamento à escatologia, que desencadeia outras relações.

A profecia é uma característica presente também na Parábola do Semeador 
de São Mateus, visto que lá Jesus recorre a Isaías, portanto, ao passado. Contudo, o 

caráter que concerne verossimilhança à profecia, como observou Adam (1998, p. 12), 

não é o passado, mas o futuro, é o caráter escatológico e o olhar adiante, nesse senti-

do, a prefiguração profética é mais imponente na parábola de São Marcos do que em 

São Mateus, ainda que no primeiro o caráter profético esteja implícito, não explítico.

Segundo Adam:

Não há dúvida de que Jesus vê a chegada do Reino num futuro próxi-
mo, mesmo muito próximo, e já a caminho. A ardente ternura com que 
ama o Pai e os homens concentra-se inteiramente nesse ponto, em 
que a força do Reino de Deus se tornará manifesta. Jesus vivo, por 
assim dizer Jesus em ato, Jesus em movimento, é o Jesus escatológi-
co, Jesus na sua orientação fundamental para o Reino de Deus que se 
avizinha. (ADAM, 1986, p. 73)

Kasper (2012, p. 364) observa, no entanto, que a eclesiologia não tem fim em 

si mesma, uma vez que a Igreja “aponta sempre para além de si mesma. Ela é sinal e 

instrumento do Reino de Deus”, nesse caso, podemos inferir que o Caminho — metá-

fora de Jesus —, prefigura-se como a via itinerante que conduz os povos.

Segundo Bento XVI (2012, p. 51), Jesus “não só conhece o Caminho, mas 

é o Caminho”, o qual aponta para não para uma marcha triunfal sem provações, ao 

contrário, esse Caminho é repleto de sofrimentos e requer do fiel a superação, a fé — 

esperança —, bem como a fidelidade renovada todos os dias.

Podemos questionar, por conseguinte, em que medida o caminho da Parábo-
la do Semeador se relaciona ao Cristo e à Via Crucis, segundo o esquema de nosso 

diagrama. Primeiramente, é necessário recordar que a Via Crucis está relacionada 

aos “passos que sangram”, conforme a denominação de Ravasi (1999, p. 55). A ques-

tão se complexifica ainda mais, pois embora o sangue de Cristo esteja implicito no ele-
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mento água, que remonta ao batismo208, não há sangue na parábola, por outro lado, a 

exegese crística nos oferece subsídios para chegar até esse elemento que prefigura 

a Via Crucis, sem prescindir dos critérios de verossimilhança do próprio texto. Antes, 

porém, vale considerar as observações feitas por alguns exegetas tradicionais.

Gourgues (2004, p. 20) chama a atenção para a diferença que há entre o 

semear da Parábola do Semeador e o do grão que germina por si mesmo (cf. Mc 4, 

26-29). Esta última parábola está voltada para o poder autônomo da semente, “que 

atinge o máximo do rendimento” enquanto semeador está dormindo. A primeira, obje-

to de nossa análise, tem por enfoque “as quatro qualidades diferentes de rendimento 

correspondentes aos diversos tipos de terreno nos quais é jogada a semente”. 

A Parábola do Semeador, portanto, depende também de quem semeia e não 

apenas da providência divina. Nesse caso, a relação de dependência está intimamen-

te ligada à boa vontade de evangelizar, que tem por objetivo a metanoia. Essa relação 

de causa e efeito, do plantar e colher, prefigura o Reino de Deus, segundo Gourgues 

(2004, p. 20), “comparado ao que semeia”. Logo, o próprio semear já é uma mani-

festação do Reino, tanto que na lógica cristocêntrica o Semeador é Jesus. Ocorre 

que essa comparação de Gourgues não seria legítima se o Reino fosse apenas uma 

promessa de esperança que não se plenifica. Nesse caso, ele seria um belo “sonho 

vazio”, como observou Kasper (2012, p. 145) — eis a importância de se conceber a 

realidade como multiforme, pois é na multiplicidade de formas que a realidade vai se 

revelando e mostrando que a polifonia evangélica conduz o sonho escatológico a uma 

realidade permanente, conforme veremos na última parte de nossa análise. 

A primeira etapa da semeadura da Parábola do Semeador, que codifica o 

povo itinerante em marcha — conforme o termo de Adam (1986, p. 72) —, refere-se à 

contribuição humana para a plenitude do Reino. E, com base em Gourgues (2004, p. 

21), “não no ângulo do acolhimento, mas da proclamação ou da pregação do Reino”. 

A narrativa marcana envolve acolhimento e aceitação, sem dúvida, pois foi sob essa 

lógica que Cristo reuniu seus “Doze” discípulos. Contudo, o exegeta está chamando a 

atenção para o semear enquanto a disseminação do próprio Evangelho.

São Marcos afirma que o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a 

semente, uma parte caiu à beira do caminho. Gnilka (2000, p. 136) nota que, “em 

Israel, naquele tempo, semeava-se antes de arar, de modo que as perdas descritas 

resultavam quase que necessariamente”. Ou seja, é de se inferir que as sementes 

poderiam cair tanto em solo não preparado quanto à beira do caminho, e o motivo é 

208 Para o Catolicismo, “no Batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo” (AQUINO, 198 Para o Catolicismo, “no Batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo” (AQUINO, 198o Batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo” (AQUINO, 1981, p. 46).
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que as ténicas de plantio eram mais rudimentares. Segundo o autor:

De arar e limpar a terra não se fala. Tanto mais estranha nos parece, ao 
menos para nós, a maneira deste semear, como ele lança a semente, 
de uma maneira aparentemente descuidada, sobre o caminho trilhado 
pelos homens. (GNILKA, 2000, p. 136)

Bettencourt (2012, p. 5) obseva que a parte da semente que caiu à margem 

do caminho acabou sendo devorada pelos pardais, sempre ávidos pelo grão. Na inter-

pretação da alegoria, ele explica então essa primeira categoria: 

é a dos que ouvem a palavra com superficialidade; não a entendem 
nem se interessam por compreendê-la. Consequentemente, a palavra 
não lança raízes e Satanás sobrevém, roubando-a, isto é, contribuin-
do para que seja esquecida e cancelada nos corações dos ouvintes. 
(BETTENCOURT, 2012, p. 7)

Na concepção de Bettencourt (2012, p. 7), Satanás é o “Pai da Mentira, que, 

por sua palavra tentadora e ilusória, se tornou homicida ou introdutor da morte no 

mundo”. Logo, a palavra morte não aparece gratuitamente a respeito desta passagem 

da Parábola do Semeador, embora o exegeta não tenha apontado para a sua rela-

ção de causa e efeito com o ato da semeadura — o que nos dá margem para estender 

a intepretação a um plano ainda não explorado. 

Bettencourt (2012) é um teólogo, não um crítico literário, desse modo, po-

demos questionar em que medida a sua leitura, até aqui, está correta ou apresenta 

excessos ou negligências interpretativas, para tanto, retomemos as duas passagens 

do Narrador Sacro sobre o Caminho. Afirma Jesus: “Saiu o semeador a semear. En-

quanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a 

comeram” (Mc 4, 3-4). Por fim, a alegorização da parábola:

O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do cami-
nho, onde ela é semeada; apenas a ouvem, vem Satanás tirar a pala-
vra neles semeada. (Mc 4, 14-20)

Certamente, o primeiro terreno não é apenas o coração do homem, como se 

costuma interpretar, monologicamente, pois esse Caminho da semeadura é também 

o da Igreja, onde o Evangelho é semeado. Nesse caso, as pessoas que ouviram o 

Evangelho estavam à Sua escuta, assim como a multidão escuta o Narrador Sacro, à 

margem da barca, segundo a lógica da parábola em sua completude narrativa.

Bettencourt (2012) fez uma leitura dos sinóticos, sabe-se que em São Mateus 

há variações mínimas em relação a São Marcos, pois acrescenta-se apenas a palavra 
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coração, para se referir ao local de onde Satanás tirou a palavra semeada; em São 

Lucas considera-se o fato de as sementes terem sido pisadas. No mais, o enredo e o 

plano do conteúdo narrativo deste primeiro terreno semeado é similar.

A nosso ver, faltou a Bettencourt (2012) explorar o nível plurissignificativo da 

Parábola do Semeador, isto é, o da ambiguidade. Ora, se Jesus é o Semeador, é 

a Semente, e ao mesmo tempo é o Caminho, conforme postula a própria cristologia, 

como é possível interpretar essa mensagem cristã sem prescindir da lógica? 

A pergunta envolve complexidade, implica ambiguidade, mas a resposta é 

simples, basta ao exegeta uma decomposição gradativa dos elementos da parábo-

la, a fim de atingir a decodificação. É válido considerar também o que diz Gadamer 

(1997, p. 283), a partir da crítica bíblica de Spinoza209, que propõe superação de pre-

conceitos. Afirma o hermeneuta:

A escritura possui indiscutivelmente um sentido moral, pode-se com-
preender tudo sobre o que se tem interesse, somente se reconhecer-
mos “historicamente” o espírito do autor, isto é, superando nossos pre-
conceitos, não pensamos noutras coisas do que nas que o autor pôde 
ter em mente. [...] Só porque nas narrações da Bíblia aparecem coisas 
incompreensíveis (res imperceptibiles), sua compreensão depende de 
conseguirmos elucidar o sentido do autor a partir do conjunto de sua 
obra (ut mentem auctoris percipiamus). (GADAMER, 1997, p. 283-284)

Sabe-se que Gadamer (1997) não é um hermeneuta que faz o texto girar em 

torno do autor — no caso dos Evangelhos, eles tampouco giram em torno dos evan-

gelistas —, por outro lado, nenhuma análise descarta completamente o nível histórico 

da narrativa, conforme já discutimos anteriormente. Logo, ainda que Jesus não seja o 

escriba do Novo Testamento, mas o proponente da metanoia, é necessário rastrear o 

Seu ensinamento no contexto da história, e não em seu aspecto global ou moral, mas 

antes nas situações concernentes às imagens propostas na Parábola do Semeador, 
as quais, em São Marcos, sobressai-se o Caminho.

O Personagem Sacro da parábola lança a semente para deixar o exemplo 

de conduta aos discípulos, nesse caso, a Semente é o Evangelho210, e o Caminho é 

a própria peregrinação feita por cada fiel que está fadado a sofrer as mesmas prova-

ções do Mestre. O Caminho está intimamente ligado ao sangue, por diversos motivos, 

o principal, no entanto, é o discipulado, que envolve rito de iniciação, conforme já dis-

209 Spinoza faz considerações válidas do ponto de vista da hermenêutica bíblica, contudo,  Spinoza faz considerações válidas do ponto de vista da hermenêutica bíblica, contudo, ele se 
posicionou também como humanista ao afirmar que Deus e o homem possuem a mesma substância.
210 “Jesus é o Evangelho” para a Igreja Primitiva, e São Marcos “faz do título Evangelho o centro de  “Jesus é o Evangelho” para a Igreja Primitiva, e São Marcos “faz do título Evangelho o centro de 
sua obra” (CARMONA; MONASTERIO, 1994, p. 127-128).
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cutimos anteriormente — sobre o batismo — e a narrativa marcana comprova:

Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filho de Zebedeu, e disseram-
lhe: “Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedirmos”. — 
“Que quereis que vos faça?” — “Concedei-nos que nos sentemos na 
tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda”. — “Não sabeis 
o que pedis, retorquiu Jesus. “Podeis vós beber o cálice que eu vou 
beber, ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado?” (Mc 
10, 35-38)

Conforme citamos no primeiro capítulo, com Claude-Fillion (1916, p. 62-63), 

sobre as Antiguidades Judaicas de Josefo, Tiago bebeu historicamente do cálice de 

Cristo, através do martírio. E ele não foi um dos poucos, mas um dos muitos mártires 

cristãos que provaram do cálice da morte. Kasper (2012, p. 368) afirma que o século 

passado “teve mártires em profusão nas igrejas missionárias”. Sua observação con-

fere verossimilhança interna à Parábola do Semeador, pois nos inspira a imaginar 

gotas de sangue em formato de grãos: “O sangue dos mártires é a semente de novos 

cristãos. Podemos ter a expectativa de que os muitos milhares de sementes lançadas 

no último século um dia brotarão e darão muito fruto”. Fruto esse que não prolifera no 

primeiro terreno da parábola, e apesar do fracasso da semeadura dos muitos mártires 

da história cristã, ela não deixa de ser uma promessa de uma colheita futura no Reino, 

o qual, a nosso ver, pode ser antecipado sob o auxílio da Teoria da Literatura, segundo 

a análise final da parábola, que culmina na glória eterna.

O martírio, no entanto, não equivale a dizer que toda a caminhada do cris-

tão seja feita na via dolorosa, pois Cristo também teve Seus momentos de glória no 

Monte Tabor (Mc 8, 2-3), em Sua entrada triunfal em Jerusalém (Mc 11, 9-10), como 

prenúncio do Reino; além de ter mostrado Seu poder sobre as águas (Mc 4, 41). E 

muitas foram as passagens ou situações em que Ele arrastou multidões, sobretudo, 

no momento em que contou a Parábola do Semeador, visto que todos os evangelis-

tas citam o termo “multidão” — confirmado na tradução dos originais gregos.

A Via Crucis, por outro lado, não se dissocia da missão211 do discipulado, a 

exemplo de Santo Inácio de Antioquia212 (2013, p. 105), que se autodenomina “trigo 

de Deus”, e na sua experiência de martírio há uma relação direta com a Parábola do 
Semeador, uma vez que ele foi destinado a ser triturado pelas feras. Afirma o santo:

211 Segundo Sheen (1959, p. 383), Cristo “comparou a Sua m Segundo Sheen (1959, p. 383), Cristo “comparou a Sua missão à semente que cai em diferentes 
espécies de campos”, e quando falou da morte do grão de trigo, revelou que “só pela morte é que a vida 
exerceria a maior das influências”.
212 Antioquia é o lugar onde surgiram os primeiros cristão Antioquia é o lugar onde surgiram os primeiros cristãos, segundo São Paulo (At 11, 26). 
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Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para que me 
apresente como trigo puro de Cristo. [...] Então eu serei verdadeira-
mente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu 
corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja 
vítima oferecida a Deus. [...] Desmembramentos, deslocamento de os-
sos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores 
flagelos do Diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu 
alcance Jesus Cristo. (INÁCIO, 2013, p. 105-106)

Santo Inácio de Antioquia (2013) materializa, portanto, o conceito de semente  

comida pelo Diabo, na descriação da Parábola do Semeador, na medida em que 

utiliza as palavras “trigo” e “Diabo” para descrever o martírio213. Na perspectiva do lai-

cismo da modernidade, um discurso como este só pode ser tomado como masoquis-

mo; na ótica da Igreja, porém, a declaração representa a entrega total e destemida do 

asceta à causa do Evangelho, regozijando-se não pela morte ou provação, mas pelo 

fato de manter-se fiel ao Mestre, até mesmo diante das feras que iriam dilacerá-lo.

Constatamos na interpretação da Parábola do Semeador, em São Marcos, 

a polissemia da Semente como: Evangelho, sangue e trigo; bem como duplicamos o 

significado do simples Caminho da semeadura como um correlato para a peregrina-

ção, a qual espelha a Via Crucis, na relação de Cristo e discipulado. Resta-nos deco-

dificar agora o sentido da Semente que morre, porém, em uma relação direta com o 

próprio significante, pois embora o sangue apareça no nível histórico, na Via Crucis 

percorrida por Cristo e no martírio dos discípulos, é necessário justificar a semente da 

parábola em sua condição de trigo, para que a mesma tenha significado por si própria 

e possa assim plenificar o sentido do relato na perspectiva literária — até porque em 

nossa análise anterior, no segundo capítulo, a Semente é Jesus Cristo.

Bento XVI (2007, p. 170) afirma que “Ele mesmo é a Semente. O seu fracasso 

na cruz é precisamente o caminho para chegar a todos, dos poucos aos muitos: E Eu, 

quando for elevado da terra, hei de atrair todos a Mim (Jo 12, 32)”. O Papa Emérito 

enfatiza o caminho do Mestre Profeta e aponta para a plenitude de sua glória. 

Segundo o Papa:

Na Semente, o que há de vir já está aí de um modo escondido. Ela é 
presente de esperança. [...] Jesus não é apenas o Semeador, que es-
palha a Semente da palavra de Deus, mas também a Semente, que cai 
na terra para morrer e assim produzir frutos. (BENTO XVI, 2007, p. 171)

Jesus é a própria Semente, do mesmo modo que é o Semeador, bem como 

213 De acordo com o Catecismo da Igreja (AQUINO, 2005, p. 19 De acordo com o Catecismo da Igreja (AQUINO, 2005, p. 197), o martírio é o supremo testemunho 
“que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado”.
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o Caminho de salvação para o povo de Deus, o que nos permite constatar, nesta pri-

meira etapa da semeadura, que a personalidade divina é polivalente. Reconhecemos 

ainda que a morte do Filho de Deus espelha214 a caminhada dos mártires, por conse-

guinte, é necessário questionar em que medida a vida e a morte estão imbricadas na 

Semente, segundo a relação de ambiguidade indiretamente proposta pelo Papa Emé-

rito. A resposta está na virtude da esperança, prefigurada na Parábola do Semeador, 
pois se o primeiro terreno da semeadura foi um aparente fracasso, que resultou na 

morte da Semente, comida pelo pássaro, ainda assim, na lógica crística, é necessário 

que o grão morra para que possa dar frutos (cf. Jo, 12, 24).

Jesus explicou aos gregos que a natureza humana

não alcança a grandeza por meio da poesia e da arte, mas passan-
do através da morte. É provável que lhes falasse do “grão de trigo” 
para lhes mostrar também que Ele era o pão da Vida. [...] A semente 
decompõe-se para se tornar planta. Fazendo a aplicação da lei da na-
tureza, explicava aos gregos que, se Ele continuasse a viver, a Sua 
vida tornar-se-ia infecunda. Não veio para ser moralista, mas para ser 
Salvador; não para completar os preceitos de Sócrates, mas para dar 
vida nova; e como havia a semente de dar vida nova sem o Calvário? 
(SHEEN, 1959, p. 384)

O trigo, como diz a canção215, tem a missão de ser alimento, “tornar-se pão”. 

Ora, mas se o pássaro comeu o trigo, é de se supor que o Demônio apoderou-se de 

algo sagrado, pois o Cristo, configurado na Semente, só pode ser o Germe da Vida. E 

se Ele é o alimento, teria o Demônio interesse em se alimentar com O Grão Sagrado? 

Em que medida o Sagrado poderia servir de alimento para o Maligno? 

É evidente que o papel do Demônio, na mística cristã, é: “matar, roubar e des-

truir” (Jo 10, 10), em oposição ao Cristo, que veio dar a “Vida”, e Vida em abundância. 

Por outro lado, engolir a Semente confere ao pássaro a plenitude da divindade dentro 

de seu ser — pois é isto o que ocorre, segundo o Catolicismo, quando um cristão se 

alimenta do trigo sagrado, ofertado pelas mãos de Deus216 ou do padre em persona 

Crhisti. No caso da parábola, é o próprio Deus, na figura do Filho (Jo 10, 30), quem 

entrega a Semente, o que confere a ela a divindade absoluta. 

A exegese clássica outorga ao pássaro a categoria demoníaca, conforme 

214 Bettencourt (2012, p. 4) entende que a parábola e a realidade “são dois espelhos conjuga Bettencourt (2012, p. 4) entende que a parábola e a realidade “são dois espelhos conjugados que 
refletem reciprocamente a mesma imagem, ou são duas peças de um mecanismo único, que e encai-
xam uma na outra”.
215 Grão de Trigo (BORTOLINI, 2012, p. 15)
216 Segundo Adam (1986, p. 55), “Jesus não vê as coisas já fixadas no seu sentido e no seu ser pelo 
pensamento do homem; Ele as vê saindo das mãos do Criador, vê-as no dinamismo interior pelo qual 
se ligam a Deus, no curso vivo da sua criação, no movimento criador pelo qual saem de Deus”.
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constataram vários exegetas. Gnilka (2000, p. 137), por exemplo, afirma que os “pás-

saros devoram a semente”. No entanto, em que medida a própria narrativa inicial pode 

confirmar a alegorização de Cristo no final da parábola?

A resposta está na mastigação do trigo, pois ainda que o texto não informe  

que as aves mastigaram o grão sagrado, sabe-se que o pássaro, sobretudo o pardal 

(que tem sua origem no Oriente Médio), conforme especificou Bettencourt (2012, p. 

5), é uma ave granívora, predadora de sementes, e no processo de digestão ocorre 

a ação mecânica do esfacelamento dos grãos, amolecidos no ventrículo e triturados 

pela moela. Eis a lógica do “trigo moído” da metáfora de Santo Inácio, explicada de 

modo racional. O pássaro não contemplou o trigo, ele simplesmente o devorou para 

que fosse espedaçado em seu mecanismo digestivo — diferentemente dos cristãos 

que nem podem mastigar217 a hóstia consagrada, pois ainda que o trigo seja um ele-

mento vegetal; na lógica do Cristianismo, após a consagração ele não representa o 

Cristo, mas é a própria divindade feito carne, pelo processo da transubstanciação218.

Embora haja verossimilhança na leitura de Bettencourt (2012, p. 5) e na metá-

fora de Santo Inácio (2013, p. 105), a história de Cristo não detalha que a espécie do 

gênero pássaro seja, de fato, o pardal. Essa é uma hipótese, verossímil, por suposto, 

mas não necessariamente uma constatação empírica, na perspectiva literária. Nesse 

caso, sem desvalidar a hipótese do monge, é possível fazer uma segunda leitura das 

aves que aparecem na Parábola do Semeador, com uma abertura à sacralização da 

ave  — no entanto, sem nenhuma necessidade de se incorrer na heresia.

São Marcos (4, 4) afirma que “enquanto o semeador lançava a semente, uma 

parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram”. São Mateus (13, 4) 

afirma que “parte da semente caiu ao longo do caminho; os pássaros vieram e a 

comeram”. São Lucas (8, 5), por sua vez, afirma que “parte da semente caiu à beira 

do caminho, foi pisada” — ou seja, esmagada e pisoteada por alguém antes de Sua 

morte —, “e as aves do céu a comeram”.

São marcos (4, 16) diz que as pessoas que recebem a semente, palavra, 

“apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada”. São Mateus (13, 19) 

217 No grego, o verbo “trógo” equivale a mastigar, mas em São João (6, 55) a mastigação te No grego, o verbo “trógo” equivale a mastigar, mas em São João (6, 55) a mastigação tem o sentido 
de alimentar plenamente quem crê no alimento da Vida eterna. (NAVARRO, 1958, p. 431). Os católicos 
não mastigam a hóstia consagrada porque crêem em sua substância divina, sobretudo, após o mila-
gre eucarístico de Lanciano, ocorrido na Itália, no século VIII, o qual foi comprovado pelas pesquisas 
microscópicas da “Università di Siena”, em 1971. Segundo Petrone (1986, p.176), além do sangue 
advindo da hóstia transubstanciada, “tutti questi risultati consentono di affermare che la carne del Mira-
colo Eucaristico di Lanciano si identifica con il cuore”. (Todos os resultados nos permitem afirmar que a 
carne do Milagre Eucarístico de Lanciano é identificada com o coração).
218 “A substância do pão se converte na substância do Corpo de Cristo” (NAVARRO, 1958, p. 330). “A substância do pão se converte na substância do Corpo de Cristo” (NAVARRO, 1958, p. 330).
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afirma que “quando um homem ouve a palavra do Reino e não a entende, o Maligno 

vem e arranca o que foi semeado no seu coração”. Por fim, São Lucas (8, 12) também 

confirma o fato de que as pessoas ouvem; “mas depois vem o demônio e lhes tira a 

palavra do coração, para que não creiam nem se salvem”.

Os dois últimos parágrafos aqui apresentados demonstram o quadro comple-

to do Caminho, com seu significado alegórico, ocorre que em nenhum momento Jesus 

afirma que o pássaro seja o Demônio, ainda que o Maligno faça parte da história como 

intruso. Convém observar que o raptor da semente existe de fato no primeiro nível de 

leitura, sem dúvida, pois a semente foi retirada pelo Maligno, e essa informação está 

totalmente clara. Em um segundo nível interpretativo, porém, o pássaro pode ser um 

anjo, pois como postulou São Lucas, as aves que se interessaram pela semente “pi-

sada” à beira do caminho, não eram as do inferno, mas sim “as aves do céu” — que 

podem ter se alimentado do Cristo, em uma atitude de contemplação.

Na perspectiva da literariedade, nem sempre as informações explícitas, do 

plano da literariedade, são as mais relevantes, pois existem também os dados esté-

ticos instaurados nas entrelinhas, em uma esfera conotativa. Com efeito, a Parábola 
do Semeador pode oferecer mais esse nível de interpretação, afinal, na ascensão de 

Jesus consta-se o alimento e a presença dos anjos em sua subida aos céus — o que 

confere verossimilhança à nossa leitura, pelo paralelismo poético (At 1, 9-11). 

É evidente que a ascensão de Cristo é autônoma e depende apenas dEle 

mesmo, rumo à comunhão perfeita com Deus219, por outro lado, as imagens da Pará-
bola do Semeador permitem que este evento seja repensado poéticamente. 

Segundo Sheen (1959, p. 644), a ascensão é o prêmio da crucifixão de Cristo, 

“como Ele disse, convinha que sofresse para entrar na glória”. O autor diz que “a as-

censão exaltou à glória essa mesma natureza humana que foi humilhada até a morte”.

São Tomás de Aquino (1981, p. 61) afirma que Cristo foi para o Céu para nos 

conduzir, pois antes de Sua ascensão, “desconhecíamos o Caminho, Ele no-lo ensi-

nou”. Afinal, diz ele, “Cristo veio ao mundo para lutar contra o Diabo, e o venceu”.

Note-se que na ascensão de Atos (1, 4-11) os discípulos estão “comendo” na 

presença de Cristo, em comunhão. Eles Lhe perguntam então sobre a vinda do Reino, 

o Mestre responde que esse segredo pertence ao Pai. Logo após à refeição, Ele Se 

eleva da terra aos céus, sob uma nuvem que O “ocultou”, por fim, os “anjos” informam 

aos discípulos que Ele voltará, do mesmo modo como foi visto subir “ao céu”.

219 Segundo Aquino (2011, p. 124), “a última aparição de Jesus aos Apóstolos termina com a entrada 
irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu onde já está desde 
agora sentado à direita de Deus.
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E se na concepção do Catolicismo Jesus voltará pela segunda vez, para cum-

prir a parosia; no plano da poesia, Jesus também volta para plenificar a semeadura da 

parábola, conforme demonstraremos na última parte de nossa análise. Antes, porém, 

Ele é retirado do Caminho e elevado ao céu pelas aves-anjos, as quais prefituram a 

ascensão e apontam para o que Guimarães Rosa chamou de Ave-Palavra220.

Segundo Adam (1986, p. 30), “o pensamento de Jesus é sempre muito pró-

ximo do real, da vida”. E o seu discurso, na Parábola do Semeador, ostenta uma 

diacronia ímpar, em direção ao futuro, que não prefigura nas outras narrativas do 

Evangelho sinótico. Um exemplo são os seus matizes de descrição ascendente. Afir-

ma o Mestre, duas vezes, em uma relação paralelística ao próprio relato, que um grão 

rendeu trinta, outro sessenta e outro cem” (Mc 4, 8), tal qual aqueles que recebem a 

semente, escutam  — verbo de ordem de sua narrativa — a palavra, acolhem-na e dão 

fruto, “trinta, sessenta e cem por um” (Mc 4, 20). O próprio número trinta, em direção 

ao cem, já indica no corpo do significante a prefiguração do futuro. 

A literatura quer ser corpo e não palavra, quer mostrar e não dizer, conforme 

já teorizamos com Pound (2005), no capítulo anterior. Logo, a informação semântica 

do relato marcano, que aponta para a diacronia, tem muito mais valor estético do que 

o futuro, a profecia ou a escatologia detectadas no nível histórico da narrativa. O nível 

histórico voltado para o significado é importante, mas a parábola precisa validar as 

constatações estéticas no significante, como de fato as confirma nestas duas citações 

que implicam um movimento ascendente, gradativo, rumo ao futuro.

Segundo Bense (2003, p. 14), para os formalistas russos, “a obra literária é 

como um produto verbal, cujo material é a linguagem”, do mesmo modo que a “poe-

sia artificial” tem em sua lógica funcional os meios mecânicos de produção, ou seja, 

o texto tem sua própria lógica interna e as palavras dizem por si mesmas, sem que 

precisem buscar referência na historicidade. Esta não é uma lei universal e obrigatória 

em teoria literária, mas não se pode negar que ela confere maior poeticidade ao texto, 

bem como favorece a condensação poética, como reivindica Pound (2005).

A diacronia aponta para o movimento evolutivo, portanto, ascendente e grada-

tivo, o qual está implícito na parábola de São Marcos, sob a lógica do Cristo itinerante, 

bem como de sua Igreja em marcha, enquanto Corpo místico. Esse movimento evo-

lutivo, porém, nada tem a ver com a noção de progresso sonhada pelo século XVIII, 

por exemplo, pois, nesse caso, segundo Maritain (1967, p. 53), “as coisas futuras se 

220 A Ave-Palavra é livre. Segundo o crítico Costa e Silva, na narrativa de Rosa: “as frases não devem 
ser gaiolas, mas, sim, espaço e, no espaço, vôo” (apud ARAUJO, 2012b, p. 2).



227

supunham sempre e de direito melhores que as do passado”.

A missão temporal do cristão, na ótica de Maritain (1967, p. 54), tem outra 

lógica, pois ainda que inclua a “Filosofia da Prática ou Moral”, a noção de progresso 

envolve a atuação cristã sobre a história, porém, esta não tem por objetivo “a instala-

ção do mundo num estado do qual houvesse desaparecido todo mal e toda injustiça” 

(p. 55). Se fosse assim, afirma o filósofo, o cristão seria um utopista. Pondera ele:

O Cristianismo autêntico não esquece a grandeza original do homem. 
Tem horror ao pessimismo de inércia. É pessimista na medida em que 
sabe que a criatura vem do nada e que o que é tirado do nada tende 
por si mesmo ao nada. Mas seu otimismo é incomparavelmente mais 
profundo do que o seu pessimismo, pois sabe que a criação vem de 
Deus e que tudo o que vem de Deus tende para Deus. (MARITAIN, 
1967, p. 55-56)

 O que o filósofo postula no otimismo cristão é a espiritualidade que falta aos 

pessimistas, bem como a perseverança necessária ao caminhar. E a Semente da Pa-
rábola do Semeador, caída ao “longo do Caminho”— termo que Murilo Dias (2011) 

confere às três narrativas dos sinóticos, na versão dos originais gregos —, indicia a 

heroicidade e a valentia do Mestre. A semente “caída” — verbo que aparece nas três 

parábolas — aponta também para a materialização do conceito de espiritualidade 

no Caminho, a partir da própria imagem e da escolha lexical de São Marcos, o que 

não foi intencional, certamente, mas não deixa de ser um procedimento formal. Disse 

Flaubert que “da forma nasce a idéia” (apud Pignatari, 2004, p. 29).

Convém recordar que o povo itinerante de Israel sempre teve sua lógica de 

espiritualidade religiosa baseada na Lei, até que surgiu São Paulo, o qual, segundo 

Maritain (1967, p. 84), “foi o fundador da Teologia da História”. E se antigamente a 

doutrina da Lei Santa era a portadora da morte; surge o Cristo para libertar o povo do 

regime da Lei, reavaliando as “regras jurídicas da lei mosaica” — com vistas a uma 

nova doutrina, instituida sob o Evangelho outorgado pelo Pai.

Os matizes de ascendência da descrição diacrônica da parábola de São Mar-

cos, junto das características históricas e formais que apontam para o futuro, confe-

rem certo realismo implícito ao relato, e até mesmo uma característica sequencial que 

remonta ao relato das epopéias — exceto pela diferença que Cristo não é um herói 

aos moldes da literatura grega, pois como já foi dito no capítulo anterior, Ele já sabe 

qual será o seu destino e aceita beber de antemão o cálice de Sua condenação. Por 

outro lado, segundo Fioris e Goffi (1989, p. 474), o heroísmo221 cristão se encontra 

221 Adam (1986, p. 15) afirma que o caráter heróico de Jesus, que resultou no seu trágico destino, 
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por excelência no ato mais sublime do martírio, “em que o discípulo se assemelha ao 

Mestre, que aceitou livremente a morte pela salvação do mundo e se identifica com 

ele no derramamento de sangue”.

Maritain (1967, p. 141) pondera “que o mundo jamais se reconciliará inteira-

mente com Cristo, no curso da história humana”, por essa razão, o cristão será sem-

pre um estrangeiro de uma Igreja itinerante. Segundo ele, Cristo já manifestou o Reino 

em seu Corpo Místico, por outro lado, “o Reino de Deus está para vir, isto é, quanto à 

sua realização na Jerusalém da glória — a Igreja triufante — e no mundo da ressur-

reição” ou “perfeição” (p. 150). O Reino em seu estado de “peregrinação e crucifixão”, 

porém, já foi instaurado e aponta para o sacrifício, o cálice de que falou Jesus.

O cálice, metonimicamente relacionado à vinha ou videira, não é uma palavra 

que aparece explicitamente na Parábola do Semeador, por outro lado, é possível se 

traçar um paralelo com o fruto, o germe da Vida implícito na Semente lançada ao ca-

minho, em São Marcos, uma vez que a lógica da comparação de Cristo com a Videira, 

em São João (15, 1), tem uma conotação de resistência e permanência (cf. Jo 15, 4), 

características que apontam diretamente para o sangue dos mártires. Sangue esse 

que tem sua precedência no fruto da uva, na simbologia cristã. 

Navarro (1958, p. 433) faz um correlato da videira com a comida — a qual, 

aqui, também aparece prefigurada na semente do Caminho da parábola marcana:

Quando um homem diz: “Eu sou uma videira”, todo o mundo está ven-
do que se trata de uma metáfora, pois um homem não pode ser uma 
árvore, nem produzir uvas. Quando, porém, se diz que uma carne vai 
servir de comida, nada mais natural do que o sentido literal e próprio, 
pois desde o princípio do mundo se come carne. O espanto dos judeus 
estava em como podia Jesus dar a sua própria carne para servir de 
alimento, e alimento que dá a vida eterna. (NAVARRO, 1958, p. 435)

A promessa de ressurreição em São João (5, 54) é feita em uma linguagem 

direta e literal: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e 

eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida e 

o meu sangue, verdadeiramente uma bebida”. Esse alimento das aves-anjos já é ma-

terializado na Parábola do Semeador, em São Marcos, porém, em uma linguagem 

enigmática, misteriosa, “oculta”, e que só é compreensível por intermédio da crítica, 

conjugada com a exegese tradicional, que preserva dados da Igreja primitiva.

foi a sua fidelidade ao Pai. “Esta disposição para o heroísmo, este dom absoluto da vida pela verdade 
reconhecida, exige-o também dos seus discípulos”.
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Afirma Clemente aos Coríntios:

tomai como exemplo a videira. Primeiro, ela perde as folhas; em segui-
da, nasce um broto; depois, uma folha; depois, uma flor; depois disso, 
a uva verde e finalmente surge o cacho maduro. Vede: em pouco tem-
po, o fruto da árvore amadurece. Na verdade, rápida e proximamente 
se cumprirá o desejo de Deus. De fato, a Escritura também dá tes-
temunho. “Ele virá rapidamente, e não tardará” (Is 13, 22) (Hab 2, 3) 
(CLEMENTE, 2013, p. 41)

Podemos questionar então se a Semente da narrativa marcana chegou a bro-

tar, e a resposta é não, pois a alegorização do Cristo deixa claro que o Evangelho-

Semente “apenas” foi ouvido e já veio Satanás para tirá-Lo do Caminho. A tradução do 

grego de Murilo Dias (2011) é ainda mais enfática: “imediatamente vem Satanás e tira 

a palavra”. Por outro lado, ainda que morta, o papel da Semente é brotar, e só quando 

o alimento está maduro ocorre a colheita. 

Nesse caso, Clemente (2013, p. 41) está chamando a atenção para o outono 

da vida, pois o ouvinte do Evangelho precisa se comparar à Videira para compreender 

que “os projetos de Deus se cumprem” ao seu devido tempo. Com efeito, ele recorre 

tanto à derrocada do mal, sob a figura da Babilônia; quanto à prosperidade escatológi-

ca. Para esse santo, a vinda do Senhor remete ao “templo” (cf. Mal 3,1) e ao “mensa-

geiro que prepara o caminho” — certamente, São João Batista (cf. Mc 1, 2), o profeta 

que cumpre a missão de dar testemunho da Luz (cf. Jo 1, 8). E Luz, em São Marcos, 

significa Evangelho222.

A escatologia, segundo João Paulo II (1994, p. 173), já teve início com a vinda 

de Cristo. “Evento escatológico, antes de mais nada, foi Sua Morte redentora”. E a 

ressurreição, segundo o Papa, “é o começo de um novo céu e de uma nova Terra (cf. 

Ap. 21, 1)” A seu ver, o futuro além-túmulo de cada um se relaciona com ressurreição 

da carne, a fé na remissão dos pecados e a crença na vida eterna. Conclui ele: “Esta 

é a escatologia cristocêntrica”. A morte no início; a ressurreição, o rumo, o fim.

A ressurreição de Cristo não aparece explicitamente no relato marcano da Pa-
rábola do Semeador, mas o seu destino é o quarto terreno da semeadura, que desde 

o primeiro terreno já se configura como uma promessa, conforme a elevação celeste 

da Semente pelas aves-anjos, rumo à Vida Eterna.

222 Para Bento XVI (2013b, p. 46), “o Evangelho é luz que não deve ficar escondida”.
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3.3.2 A ekklesia na parábola mateana e a eternidade do agora

O Senhor Jesus Cristo, cetro da majestade de Deus [...]
é como criança, como raiz em terra sedenta.

 (Clemente aos Coríntios)

O Evangelho de São Marcos (10, 15) postula, enfaticamente, que o Reino de 

Deus pertence às criancinhas que a ele se assemelham, a exemplo da relação de 

dependência que existe entre Jesus e o Pai. E essa ligação ocorre “desde a infância” 

à vida adulta, como notou Adam (1986, p. 98). Naquele Evangelho, Jesus assume um 

papel similar ao do Logos Criador, de modo a refleti-Lo em suas atitudes. O Seu papel 

é profético e consiste em postular a “Doutrina”, com a sapiência de um Mestre que 

cria, organiza, conduz e orienta com autoridade. Em São Mateus223, porém, a Crianci-

nha aparece como Rei, aos pés do Qual se prostram outros três reis que reconhecem 

a Sua majestade (cf. Mt 2, 2). 

Na perspectiva da hermenêutica da obra de arte, o Cristo da parábola matea-

na não é amorfo, sem passado ou sem identidade, mas é um Cristo Rei, uma Semen-

te nobre224, diferentemente do Cristo itinerante do Caminho da parábola marcana — a 

qual não contradiz São Mateus, mas aqui o cristocentrismo da semeadura é analisado 

sob outra ótica, a da encarnação225 do Filho.

A Constituição Dogmática Dei Verbum se refere a Jesus como o Verbo Eterno:

Deus enviou o Seu Filho, isto é, o Verbo Eterno, que iluminou todos 
os homens, para habitar entre os homens e explicar-lhes os segredos 
de Deus (cf. Jo 1, 1-18). Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como 
Homem aos homens, fala portanto as palavras de Deus (Jo 3, 34) e 
consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar (cf. Jo 5, 
36; 17, 4) (DOCUMENTOS..., 2005, p. 149)

Explicar os segredos de Deus, como postula a Dei Verbum, é um revelar que 

remonta à epifania. Segundo Bento XVI (2013b, p. 44), “o Verbo assumiu nossa hu-

manidade e, em troca, a natureza humana foi elevada à dignidade divina”. Continua:

223 Segundo Amado (1960, p. 60), ao falar das gerações do Senhor, percorre-se a série dos reis.
224 Como já foi dito, sobre as pesquisas de Flusser: “na época de Jesus havia realmente muitos des-
cendentes reais da família do famoso rei Davi (como hoje em dia há muitos descendentes de Carlos 
Magno)”. (apud ARAUJO, 2012, p. 296). Desse modo, do ponto de vista da história, Jesus pode ou não 
ter sido um descendente de Davi. Para a Igreja, porém, é verdade de fé que Jesus seja descendente 
de Davi, a partir da filiação biológica de Maria — concebida sem pecado —, cujo pai, São Joaquim, 
é descendente de Davi, bem como sua mãe, Sant’Ana, é descende do sacerdote Aarão, segundo a 
tradição. Em São João (18, 36), Jesus esclarece que é Rei, mas que o Seu Reino não é desse mundo.
225 Segundo o Catecismo, “a Segundo o Catecismo, “a Igreja denomina Encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma 
natureza humana para realizar nela a nossa salvação” (CATECISMO..., 2000, p. 130). 
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No mistério da Encarnação, após ter falado e operado na história por 
meios de mensageiros e com sinais, Deus “apareceu”, saiu da sua luz 
inacessível para iluminar o mundo. Na Solenidade da Epifania, 6 de ja-
neiro, que celebraremos dentro de poucos dias, a Igreja propõe um texto 
muito significativo do profeta Isaías: “Levanta-te e resplandece, chegou 
a tua luz; a glória do Senhor brilha sobre ti. Porque eis que a treva cobre 
a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti resplandesce o Senhor, a 
sua glória te iluminará. As nações caminharão em tua luz, e os reis no 
esplendor da tua aurora” (60, 1-3). (BENTO XVI, 2013b, p. 45-46)

São João da Cruz (1990, p. 67), no poema In Principio Erat Verbum, patenteia 

o Verbo de Deus como o “Filho que do princípio nascia”, tal qual São João (1, 14) o 

faz no prólogo de seu Evangelho: “o Filho Único”, que recebe do Pai a Verdade, ter-

mo que está intimamente ligado à majestade de Cristo como Rei, quando responde 

a Pilatos: “Sim, eu sou Rei. É para dar testemunho da Verdade é que nasci e vim ao 

mundo. Todo que é da Verdade ouve a minha voz” (Jo 18, 37).

Segundo São Tomás de Aquino (1981, p. 18) “onde não existe o conhecimen-

to da verdade eterna e imutável, a virtude é falsa”, e esse conhecimento de Deus ini-

cia-se pela fé. Jesus Cristo, como Filho de Deus, é para ele um mistério que se opõe 

ao mito (p. 33), Verdade que não se baseia em fábulas, conforme as palavras de São 

Pedro (2 Ped 1, 16-18), citadas também em nosso primeiro capítulo.

Segundo Bento XVI (2013c, p. 25), Jesus é a Verdade feito pessoa, que atrai 

o mundo para si. “Qualquer outra verdade é fragmento da Verdade que Ele é e a Ele 

remete. [..] É uma Verdade oferecida como realidade que restaura o homem”.

Santo Agostinho (1995, p. 290) recorre aos Salmos (84, 12) para afirmar que 

“a verdade brotará da terra”. Ele afirma que “a verdade brotou da terra, isto é, da carne 

de Maria”, pelo fato de “Cristo ter nascido em carne humana” (p. 291).

São Jerônimo (1995, p. 280), presbítero, também enfatiza a terra: “Aquele que 

disse: Eu sou a Verdade, germinou da terra. Que Verdade é essa que germinou da ter-

ra? Um ramo sairá do tronco de Jessé, e uma flor brotará da sua raiz (Is 11, 1)”. Jessé 

é o pai do Rei Davi, e se Maria é descendente da linhagem de Davi, ela é, portanto, a 

mãe do Salvador. Ele assente, pois, a premissa de Santo Agostinho: “O Salvador é a 

Verdade que germinou da terra, isto é, de Maria”. 

A narrativa de São Mateus, inicia-se com uma conotação humana, pois sua 

chave de leitura é a genealogia de Cristo como “Filho de Davi”. E apesar de honrar o 

Sagrado Personagem no plano da imanência, a narrativa que sucede o prólogo enfa-

tiza, logo de início, o aspecto transcendente da eternidade redentora, pois traz à luz o 

contexto da salvação já nas primeiras instâncias da narrativa: “Ele salvará o seu povo 
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de seus pecados” (Mt 1, 21). O caráter eterno dessa passagem é evidente, pois um 

dos motivos de escândalos causados por Jesus foi o fato de Ele ter dito que perdoava 

pecados: “Quem é este homem que até perdoa pecados?” (cf. Lc 7, 49)

A resposta é Alguém que não pertencia à lógica temporal e ao imediatismo 

da justiça feita pelas próprias mãos, segundo a lei do “olho por olho, dente por dente” 

como observa Ravasi (1999, p. 78), pois não se tratava de um vingador, mas de um 

“Salvador”, missão que São Mateus esclarece em suas primeiras descrições. 

É válido ressaltar que a gênese paterna do “Filho de José” é a adotiva, não 

a biológica (cf. Mt 1, 20), portanto, na chave de leitura há dois caracteres preponde-

rantes: o humano, Filho de Davi e Filho de José, em respeito à linhagem histórica da 

tradição judaica; e o eterno, o Rei Salvador. Note-se que o caráter humano está em 

primeira escala, precedendo as descrições salvíficas posteriores.

A característica da presença da eternidade cristocêntrica aparece também em 

outras instâncias da narrativa mateana (cf. Mt 28, 20). Ravasi (1999, p. 73) observa 

que, “mais uma vez, o tema central é a encarnação, isto é, o entrelaçamento entre 

tempo e eternidade, entre espaço e infinitude, entre humano e divino”. E na narrativa 

mateana são relevantes ainda os caracteres das bem-aventuranças, que remetem ao 

Reino dos Céus para enfatizar a lógica da eternidade. Comenta o cardeal: “O Reino 

dos Céus já está presente na história e atuante no reino da história, como Semente”.

Segundo São Beda (1995, p. 219), o nome do Salvador, Emanuel (cf. Mt 1, 

23), significa Deus conosco, bem como “a dupla natureza de sua única Pessoa”. E 

Santo Atanásio (2010, p. 136) afirma que o Verbo oferece seu Corpo, “templo e instru-

mento, qual resgate por todos”, e o denomina ainda por “rei do universo” que “veio à 

nossa terra e habitou corpo semelhante ao nosso”. 

Segundo São Leão Magno (2005, p. 102), “Verbo e Carne” formam uma uni-

dade indissolúvel e nada pode dividi-la. A seu ver, em Jesus são abundantes e ver-

dadeiros os testemunhos de uma e outra natureza, pois assim quis o desígnio divino.

Imortal como é o Logos de São Marcos; o Verbo também traz em si a promes-

sa de eternidade, porém, ao invés de apontar para a ascensão de Cristo, conforme 

a ênfase da semeadura marcana, no Caminho; Santo Atanásio (2010, p. 154) vê no 

Verbo uma promessa de ressureição: “à guisa de sementes lançadas na terra, não 

pereceremos na dissolução, mas somos semeados para ressuscitar, pois a morte foi 

abolida pela graça do Salvador” (p. 154). Ele recorre a São Paulo para afirmar que:

Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, 
o corpo ressuscita incorruptível; semeado no desprezo, ressuscita glo-
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rioso; semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso; semeado corpo ani-
mal, ressuscita corpo espiritual. (ICor 15, 42-43)

A diferença entre Cristo e o homem é que o Seu Corpo não experimentou a 

corrupção e ressuscitou intacto. Segundo Santo Atanásio (2010, p. 155), a Sua morte 

foi um fato real, não “uma fábula” (p. 156), pois ainda que ela seja para o ser humano 

a extinção definitiva e irreversível, Cristo também esteve sob o seu domínio, “aceitou 

e suportou a morte ocasionada por outros” (p. 159), e o motivo é que Ele precisava 

mostrar a “glória da incorruptibilidade” (p. 161), de modo que se não houvesse o inter-

valo de três dias no sepulcro, a morte poderia parecer incerta.

A morte226 de Jesus, na Parábola do Semeador, pela equivalência da morte 

da Semente, no primeiro terreno, bem como das plantas nos dois últimos, ocorre em 

todos os terrenos semeados, embora a ênfase se dê no primeiro, que é o Caminho da 

narrativa de São Marcos, o qual aponta para o martírio e a paixão de Cristo. A derrota, 

contudo, prefigura-se apenas no plano da aparência, pois a ressurreição de todas as 

sementes ocorre no quarto terreno, e não por uma lógica imanente, mas transcenden-

te, como demonstraremos adiante, sem prescindir dos critérios de verossimilhança 

das narrativas, uma vez que não são apenas os dados históricos que conduzem a 

parábola ao seu sentido, mas sobretudo a análise do significante em cada terreno. 

Pergunta Santo Atanásio (2010, p. 165): “Como apareceria a derrota da morte se o 

corpo do Senhor não tivesse resssuscitado?”

A ênfase do Evangelho de São Mateus, portanto, não é no Logos ou Discurso 

do Profeta escatológico, como ocorre na Parábola do Semeador, em São Marcos, 

mas sim no Verbo que se encarna para estabelecer um reinado de salvação sobre a 

terra (cf. Mt 1, 21). E esse reinado envolve a remissão dos pecados de toda a huma-

nidade por intermédio não apenas da vinda, mas da permanência do Salvador, como 

notou Ravasi (1999, p. 73) a respeito da eternidade.

Segundo Sheen (1959, p. 31), “no primeiro Advento, tomou o nome de Jesus 

ou Salvador; só no segundo Advento é que tomará o nome de Juiz”. Esse Juiz de 

Quem fala o cardeal é o mesmo ao Qual se refere São Tomás de Aquino (1981, p. 63): 

“Julgar é a função do rei”. Porém, “à direita de Deus como Senhor de todos”, muito 

embora seja necessário aos que vão ser julgados ver Quem o fará.

Na parábola de São Marcos, a morte da Semente acontece no primeiro terre-

226 A Igreja postula que o mal físico e moral é um mistério que Deus ilumina pela morte de Cristo, morto 
e ressuscitado, para vencer o mal: “A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio 
mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna” (§ 461).
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no, que é o Caminho da Via Crucis, onde Cristo e os mártires são mortos pelo Demô-

nio; em São Mateus, ela ocorre no segundo terreno, em solo pedregoso:

Um semeador saiu a semear. E, semeando, parte da semente caiu ao 
longo do caminho; os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu 
em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque 
a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, 
por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos: os es-
pinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa: 
deram frutos, cem por um, sessenta por um, trinta por um. Aquele que 
tem ouvidos, ouça. (Mt 13, 4-9)

Alegorização da parábola, cuja explicação é a do próprio Cristo:

quando um homem ouve a palavra do Reino e não a entende, o Ma-
ligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele 
que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pegregoso em que 
ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não 
tem raízes, é inconstante: sobrevindo uma tribulação ou uma perse-
guição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O 
terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele 
que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução 
das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é 
aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto: cem por 
um, sessenta por um, trinta por um. (Mt 13, 19-23)

Bettencourt (2012, p. 5) observa que o segundo terreno, referente ao solo 

rochoso, prefigura uma terra com tênue camada que recobre as rochas, porque a 

Palestina é muito acidentada e rochosa. A seu ver, esse é o motivo de o terreno ser 

destituído de profundidade. Nesse caso, ele corresponde aos corações inconstantes, 

que se alegram pelo que ouvem, “mas são mais emotivos do que guiados por uma 

vontade firme” (p. 7). Por consequência, “verificam que, para conservar a Palavra 

recebida, têm de vencer tentações, fazer sacrifícios, sofrer perseguições. E, por isto, 

desistem de lhe dar audiência” (p. 7). O exegeta constata então que a palavra medrou, 

mas não pôde criar raízes profundas, por esta razão, morreu no calor do sacrifício.

A leitura de Bettencourt (2012, p. 7) está correta, em um primeiro nível inter-

pretativo, mas no âmbito da literariedade, o terreno pedregoso pode ter outros signifi-

cados, como por exemplo a representação da própria Igreja, na figura de São Pedro 

(Mt 16, 18), o Cefas que significa Pedra. 

É evidente que a fortaleza e a firmeza são caracteres peculiares da Igreja, 

remetida à solidez da rocha, pois o próprio Cristo afirmou que “as portas do Inferno 

não prevalecerão contra ela” (Mt 16, 18). Bento XVI (2013c, p. 26) reflete sobre a pas-

sagem de São Mateus acerca da casa construída sobre a rocha:
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Mas o que quer dizer construir a casa sobre a rocha? Construir sobre 
a rocha quer dizer em primeiro lugar: construir sobre Cristo. Jesus diz: 
“Portanto, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as põe em 
prática é semelhante a um homem sábio que construiu sua casa sobre 
a rocha” (Mt 7, 24). (BENTO XVI, 2013c, p. 27)

Entretanto, o fato de o Inferno não prevalecer sobre a Igreja não significa que 

ela não sofreria nenhum abalo ou prescindisse do trabalho humano para atingir o seu 

estado de plenitude. Afinal, sem as mãos humanas não existiria o trigo, nem a consa-

gração, tampouco o Corpo de Cristo que sustenta a ekklesia. A mão implícita que se-

meia é, sobretudo, a representação do trabalho humano na Parábola do Semeador 
— ainda que o agricultor tenha também uma segunda face, a divina.

Outra representação da Igreja, intimamente ligada às pedras, é a alegoria do 

Pastor de Hermas (2013, p. 179), contemporâneo do padre apostólico Santo Irineu. 

Ele teve cinco visões proféticas, na terceira, uma mulher idosa — que prefigura a 

Igreja na imagem de si mesma, bem como na de uma torre construída pela Palavra de 

Deus — mostra-lhe jovens edificando uma construção sobre as águas, de modo que, 

na construção, as pedras eram trazidas da terra, “umas rejeitadas e outras utilizadas”. 

Segundo a sua visão:

Muitas outras pedras estavam no chão, ao redor do edifício. Não as 
utlizavam na construção, porque algumas estavam carcomidas, outras 
rachadas, outras mutiladas; outras ainda eram brancas e redondas e 
não se encaixavam na construção. [...] As pedras quadradas e bran-
cas, que se ajustam entre si, são os apóstolos, os bispos, os doutrores 
e diáconos. Todos esses, caminhando segundo a santidade de Deus, 
desempenharam com pureza e santidade seu ministério de bispos, 
doutores e diáconos a serviço dos eleitos de Deus. Uns já morreram e 
outros ainda vivem. (HERMAS, 2013, p. 179-181)

Segundo a senhora idosa da visão de Hermas (2013, p. 182), as pedras cor-

tadas e jogadas para longe são os filhos da iniquidade, cuja fé não é persistente, por 

consequência, eles acabam permanecendo no mal. Continua ela:

É por isso que não alcançam a salvação. São inúteis para a construção, 
por causa das maldades. [...] Entre as outras que viste jogadas em gran-
de número pelo chão, e que não entravam na construção, as carcomidas 
são aqueles que conheceram a verdade, mas não perseveraram nela, 
nem aderiram aos santos. Por isso, são inúteis. (HERMAS, 2013, p. 182)

A senhora explica ainda sobre os vários tipos de pedras que foram rejeitadas 

na construção da Igreja, incluindo as brancas e redondas, incapazes de se sujeitarem 
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ao corte e a perder algo de si. Ela assevera, segundo Hermas (2013, p. 185), que 

“quem quer que se torne seu servidor e tenha força para perseverar em suas obras, 

habitará na torre, junto com os santos de Deus”. Hermas lhe pergunta então se a obra 

já havia chegado ao fim e ela lhe responde: “Insensato, não vês que a torre ainda está 

em construção? Quando estiver terminada, então chegará ao fim”.

A torre sugere vigilância, por essa razão, representa a Igreja. A mulher, sem 

dúvida, é uma equivalência à figura de Maria, pois essa, segundo Kasper (2012, p. 

197), é o “arquétipo da Igreja”. Na Parábola do Semeador, porém, além da barca227 

da narrativa mateana (já analisada na introdução da parábola), o solo pedregoso tam-

bém representa a Igreja228. E não apenas por remontar a Pedro, o Cefas, mas sobre-

tudo ao Cristo, a Pedra rejeitada da Palestina e que se tornou a Pedra Angular (cf. Mt 

21, 42). Resta-nos esclarecer em que medida esse terreno da parábola — cheio de 

pedras — tem uma correspondência com a alegoria de Hermas.

Primeiramente, é necessário esclarecer quais são os solos adequados ao cul-

tivo do trigo. Segundo a Embrapa (1996, p. 31), eles são os mesmos recomendados 

para outras “culturas tradicionais”, como a do feijão e do milho. E além dos melhores 

solos, as chamadas terras de cultura, o trigo pode ser cultivado também em solos 

pobres, de baixa fertilidade. Nesse caso, para se fazer uma alusão à Igreja, pode-se 

inferir que ela não se instala somente em territórios tradicionais, repletos de cultura 

apologética, mas também em terrenos pobres, precários e sem a riqueza tradicional 

que favorece à plenitude do Verbo. O motivo é que cada paróquia tem uma política 

pastoral, um tipo de padre peculiar, independentemente das normas do missal. Logo, 

eles podem representar tanto as pedras que se encaixam na construção da Igreja 

quanto às outras que negam a tradição e não se adaptam à apologética.

A Embrapa (1996, p. 31) afirma que um exemplo de solo acidentado é o Cer-

rado, que contém “áreas pedregosas ou cascalhentas (que dificultam as operações de 

preparo do solo e restringem o crescimento das raízes)”. Devido a esses problemas, 

em relação à topografia, o ideal é que a área do cultivo do trigo seja plana e tenha 

pouco declive, “para evitar as perdas por erosão. Quanto maior for a declividade do 

terreno, maior será o risco de erosão”. Em tais situações desfavoráveis ao plantio, é 

227 Para Bento XVI (2012, p. 45), além de representar a Igreja, “a barca de Pedro torna-se a cátedra de 
Jesus”, isto é, a guardiã da tradição. Segundo Kasper (2012, p. 172), os Padres da Igreja comparavam-
na “com um barco sobre o mar tormentoso do mundo”.
228 “A Igreja é o próprio Corpo do Senhor. Ele a quis como Seu Corpo Místico, constituindo como o 
“Sacramento universal da salvação da humanidade” (LG, 48) [...] Assim, a Igreja é o prolongamento 
da Encarnação de Jesus no meio dos homens, para formar, Nele, a grande família dos filhos de Deus” 
(AQUINO, 2011, p. 167).
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necessário corrigir o solo. Segundo Couto,

um solo bem estruturado é mais resistente à erosão, tem maior capa-
cidade de infiltração de água, assim como a sua retenção, tem boa 
disponibilidade de nutrientes para a planta, oferece ótimas condições 
para a penetração das raízes e é fácil de ser trabalhado. (COUTO, 
1988, p. 49)

Um terreno pedregoso pode ser então preparado, os veios de pedras devem 

ser retirados e a acidez do solo é corrigida com calcário, isto é, substância que advém 

de rochas sedimentares. Esta condição de correção e tratamento do solo confere ve-

rossimilhança à nossa análise, no que diz respeito à necessidade da rocha no terreno 

— já que a Igreja, em sua fundação histórica, não prescinde do elemento pedra.

Nas agricultura, as pedras pequenas também são úteis em um terreno nivela-

do, apto ao plantio, elas não podem ser descartadas e a razão é que fortificam o solo e 

o protegem das chuvas fortes, caso contrário, toda a terra se dispersaria para os rios. 

Em contrapartida, as pedras grandes precisam ser retiradas do terreno, pois além de 

acidentar o solo, elas impedem o crescimento adequado das plantas.

A Parábola do Semeador é metafórica e sua lógica remonta ao que Fenollo-

sa (2000, p. 127) chamou de utilização de “imagens materiais para sugerir relações 

imateriais”. Desse modo, quando Jesus apresenta um terreno pedregoso que não dá 

frutos, Seu objetivo não é demonstrar a ineficácia do trabalho agrícola, mas a falta de 

êxito de uma pregação quando a própria Igreja não está preparada para acolher a Pa-

lavra, no caso, o Verbo sagrado. Com efeito, em uma relação de analogia à correção 

da terra, o solo da Igreja precisa ser preparado, antes de uma pregação.

As sementes da parábola mateana que nasceram — ou brotaram — rapida-

mente, em solo pedregoso, denotam o imediatismo dos fiéis quem ouvem a palavra, 

com alegria, mas não resistem às provações já previstas por Cristo, as quais ocorrem 

a todos os cristãos (cf. Mt 10, 22). E o motivo de o terreno católico não se oferecer 

como um receptáculo adequado à semeadura, nesta circunstância, é o fato de estar 

distante da tradição eclesiástica, a qual tem por objetivo fixar as raízes.

Muitas são as etapas de preparo do terreno para o plantio do trigo, e a que 

mais nos interessa é a calagem, que implica na regulagem do PH do solo para corrigir 

sua acidez. O calcário branco utilizado para a correção do solo representa então as 

pedras brancas que Hermas (2013, p. 181) chamou de apóstolos, bispos e doutores 

da Igreja, pois ainda que naquele caso se assemelhem a tijolos que se unem, harmo-

nicamente, para estruturar e edificar a Igreja, eles são também os guardiões da tradi-
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ção, dos dogmas e das verdades de fé do Catolicismo. Com efeito, é nesse sentido 

que a alegoria do pastor apostólico dialoga com a Parábola do Semeador.
Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face (1979, p. 218) refere-se a 

Jesus como “o Rei do país do Sol coruscante” que veio viver no país das trevas. Afir-

ma ela: “as trevas não compreenderam que o Rei Divino era a luz do mundo”. 

Bento XVI (2013b, p. 44) cita a Gaudium et Spes, do Vaticano II, para afirmar 

que a verdadeira luz só pode ser encontrada no mistério encarnado. “Somente vendo 

que Deus está conosco podemos ver luz para o nosso existir”. Ele acrescenta ainda 

que “a luz irradiada por Jesus é o esplendor da verdade”.

João Paulo II (1993, p. 141), na encíclica Veritatis Splendor, afirma que “Deus 

é luz e nEle não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos 

nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade”. Aqui, a luz de Cristo se refere à 

preservação dos mandamentos e da tradição. Continua ele: “Aquele que diz conhecê-

Lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele”.

Encarnação, nascimento, verdade e luz são elementos que não se dissociam 

tanto na leitura do Verbo encarnado quanto da “Igreja nascente”, conforme a expres-

são de Bento XVI (2012, p. 22), a qual é também a “Igreja da Verdade, entendida, 

antes de tudo, como fidelidade ao Evangelho confiado pelo Senhor Jesus”.

Santo Atanásio discorre sobre a encarnação do Verbo que emana luz:

Quando, após a noite, o sol aparece e ilumina toda a face da terra, 
não há nenhuma razão de duvidar que este sol que espalha por toda 
parte a luz é também Aquele que expulsou as trevas e tudo iluminou. 
(ATANÁSIO, 2010, p. 164)

O Sol é uma metáfora clássica de Cristo, como já foi dito no capítulo anterior, 

e ele aparece tanto na Parábola do Semeador de São Marcos quanto na de São Ma-

teus; e muito embora a única que o esconda seja a parábola de São Lucas, é lá que 

ele reflete todo o seu vigor através da Palavra que ilumina.

Na Parábola do Semeador, em São Mateus, Jesus afirma que as plantas 

nascidas se queimaram logo que o sol nasceu, e o motivo é a falta de raízes. Pe. Viei-

ra (2008, p. 14) notou, porém, que o sol é uma influência da parte do céu, de modo 

que não colocaria o trigo a perder por emitir calor. Ao contrário, pois, o Jesus Verbo é 

tão imponente como o que veio para iluminar as trevas, que é mais verossímil inferir 

que esse sol seja aquele que chega para dissipar as nuves e aquecer as plantas num 

dia escuro de inverno, do que supor que esse seja um sol escaldante, que a secaria. 

Por outro lado, um dado a mais que vem a enriquecer a leitura em São Mateus é o 
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que advém da narrativa de São Lucas, pois naquela parábola, a parte da semente que 

nasceu “secou, por falta de umidade”.

Na tricultura, a falta de umidade na terra ocorre pela ausência de irrigação, e 

essa, segundo a Embrapa (1996, p. 55), “tem por objetivo surprir a água necessária 

para que a cultura do trigo possa se desenvolver e produzir adequadamente”.

A água é um elemento fundamental na narrativa de São Marcos e na Parábo-
la do Semeador, pois neste evangelista ele se prefigura com mais imponência do que 

nos outros Evangelhos. A partir desta constatação, pode-se considerar que a água 

que faltou no terreno pedregoso da parábola de São Mateus, no plano religioso, é a 

do batismo, o qual promove a pertença, a permanência e condições favoráveis para o 

enraizamento na religião, conforme o rito de iniciação da praxe de João Batista, que 

foi posteriormente sistematizado por Jesus, ao criar o grupo dos Doze.

É válido ressaltar que o batismo, no contexto geral dos Evangelhos, não se 

refere apenas ao rito de imersão na água e à pertença, mas envolve, sobretudo, a 

evangelização (cf. Mc 16, 15-16) (cf. Mt 28, 19). No Evangelho de São Lucas também 

ocorre a exortação ao batismo, mas lá, a imponência do fogo é maior que a água. Afir-

ma Jesus, na tradução dos manuscritos gregos de Murilo Dias (2011): “Eu vim jogar 

fogo sobre a terra; e como quero que já se incendeie! Eu devo ser batizado; e como 

estou ansioso até que isso se realize” (Lc 12, 49-50).

A falta de umidade implícita no terreno pedregoso da Parábola do Semeador, 
em São Mateus, conforme o dado adicional da narrativa lucana, é ainda um correlato 

para a exortação do Pastor de Hermas (2013, p. 162), da tradição apostólica, e o moti-

vo é que, além de a sua alegoria prefigurar a Igreja sobre a água, consta na introdução 

de sua obra que ele “professa a necessidade absoluta do batismo, pois sem levar o 

selo do Filho de Deus, que se imprime no batismo, não é possível entrar na constru-

ção da torre, símbolo da Igreja”.

A água, assim como a morte, são elementos que se destacam no relato de 

São Marcos da Parábola do Semeador. Contudo, a morte da planta na parábola ma-

teana não é menos dramática do que a do Caminho no primeiro terreno, o qual remete 

ao martírio. E o motivo é que a Igreja não está isenta da perseguição. 

Segundo São Leão Magno:

todos aqueles que desejam viver piedosamente no Cristo sofrerão per-
seguição, é verdade também que toda a vida presente é uma tentação. 
Que cada fiel, instruído pelas suas próprias experiências, arme-se com 
a cruz de Cristo a fim de ser reconhecido digno de Cristo. (LEÃO MAG-
NO, 2005, p. 107)
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É valido observar que nenhum dos narradores dos sinóticos diz que as semen-

tes ou plantas morreram e a palavra morte nem aparece na Parábola do Semeador. 
Por outro lado, o que garante a verossimilhança da morte, nos três primeiros terrenos, 

é o Evangelho de São João (12, 24), o qual Cristo afirma que “se o grão de trigo, caído 

na terra, não morrer, fica só: se morrer, produz muito fruto”.  Segundo Amado (1960, 

p. 357), “o Senhor fazia a descrição de si mesmo. Ele era o grão de trigo que deveria 

ser mortificado e multiplicado”.

No plano da tricultura, porém, Cristo se referiu à morte do trigo no sentido 

de um rebento que tem por consequência o brotar. E se nos três terrenos não houve 

flores nem frutos, a colheita do quarto terreno pode ser explicada do ponto de vista da 

transcendência, na última parte de nossa análise.

A premissa de Cristo confere a certeza de que as sementes e as plantas mor-

reram, dado esse que não seria válido, na perspectiva da Literatura, se fosse buscado 

aleatoriamente e fora do texto. Contudo, tanto os Evangelhos quanto a tradição que 

resguarda a palavra de Cristo são concebidos como intrínsecos e não extrínsecos à 

parábola, uma vez que a exegese clássica não é um elemento alheio, mas favorável à 

interpretação, sobretudo, pelo fato de as testemunhas do Mestre terem participado de 

Sua vida, além de terem conhecido os Seus convivas, a exemplo dos santos e márti-

res apostólicos que enriquecem o evento hermenêutico da verdade.

A verdade não pode ser criada, conforme a nota explicativa de Santo Agosti-

nho (2011, p. 116), no segundo capítulo, mas é possível constatá-la. O mesmo ocorre 

na constatação da verdade estética, por intermédio do significante. Esse é um modo 

de se abordar a verdade, do ponto de vista do formalismo. Outra via de acepção é 

encarar a arte como “um acontecer da verdade”, como postula Nunes (2007, p. 20), 

baseando-se em Heidegger. Nesse caso, sugere-se um retorno à tradição do classi-

cismo, que harmonizou a arte com a verdade. Comenta o autor:

Techné, em grego, designa tanto o trabalho do artesão quanto o do 
artista. [...] Na obra está o acontecimento da verdade, precisamente na 
modalidade de uma obra em operação. Verdade é também aqui usada 
como iluminação [Lichtung] na medida em que acontece poeticamente. 
[...] A obra de arte é todo um “olhar”, ela também “olha” para nós, en-
carnando uma idéia. (NUNES, 2007, p. 114-115)

O classicismo de Horácio reside na techné grega e em sua busca pela perfei-

ção estética. Em sua concepção, afirma Tringali (1994, p. 57-59), “a clareza se impõe 

como uma das grandes virtudes clássicas. É o reino da ordem. Ela deriva do domínio 
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da razão e da moderação do sentimento e fantasia”. Nesse caso, deve-se evitar a 

obscuridade e tudo que possa levar a ela. No classicismo de Horácio não há espaço 

para simbioses apocalípticas nem para “linguagem insólita”, e o crítico deve “trazer 

clareza ao que é pouco claro e ambíguo”. Na lógica de Horácio, observa Tringale

Os maus poetas primeiro mostram a luz e depois esfumaçam tudo. 
Homero, ao contrário, primeiro mostra um pouco de fumaça e depois 
vem a luminosidade (143). Neste capítulo se situa a grande divergên-
cia entre classicismo e modernismo. (TRINGALI, 1994, P. 64)

O mau poeta moderno seria, portanto, o primeiro, pelo fato de obscurecer e 

esfumaçar a luz, ao contrário do clássico que tende a esclarecer o que não está claro. 

Na Parábola do Semeador, Jesus é aparentemente clássico, pois oferece uma his-

tória truncada, esclarece-a pelo recurso da alegorização e, finalmente, parece propor 

simetria e clareza em toda a história, conforme demonstramos no capítulo anterior.

Verdade que a simetria existe, de fato, na primeira camada de leitura da pará-

bola, mas se olharmos apenas pelo ângulo da alegoria, dá-se a impressão que o Mes-

tre entregou uma história monológica ao auditório, sem que esse precisasse sequer 

pensar no que foi dito. Ledo engano! Afinal, Ele mesmo clama para que a verdade seja 

alcançada pelo olhar e pela escuta, o que requer dialogia e uma tomada de consciên-

cia sobre a sua Vida — a qual gira em torno da proposta da metanoia. Ora, isto a Sua 

alegorização não esclarece, mas é o ponto central da parábola. É por essa razão que 

Bento XVI (2007, p. 171) acertou ao dizer que “na cruz as parábolas são decifradas”.

O olhar é o verbo de ordem da parábola mateana, cuja finalidade da obscu-

ridade já foi discutida no capítulo anterior. Contudo, ainda ficou aberta a intertextua-

lidade por desvelar. Em São Mateus, na terceira parte do contexto parabólico, Jesus 

apresenta uma citação de Isaías (6, 9). Este capítulo do profeta traz uma chave para 

a interpretação do quarto terreno da semeadura, o qual prefigura os frutos da basileia 

— o Reino —  e a transcendência poética que remete à ressurreição, logo, ao futuro. 

Essa leitura, porém, só será feita na última parte de nossa análise.

Não obstante, importa levar em consideração o devir da narrativa, uma vez 

que há um movimento temporal sincrônico na parábola mateana. E essa dedução não 

é feita apenas pela digressão, dialogia ou intertextualidade, senão pelo significante, 

isto é, a palavra como signo expressivo e não como mero veículo de informações. 

Logo, Jesus convida o auditório a desvendar os mistérios de Seu relato.

Antes de entrarmos no mérito da semeadura, é necessário esclarecer que 

todas as narrativas parábolicas da Parábola do Semeador apresentam movimentos 
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temporais simultâneos, ambíguos, pois ainda que o primeiro terreno da semeadura 

aponte para o futuro; o segundo para o passado e para a eternidade do agora; e o 

terceiro para o presente, todos eles estão comprometidos com o discorrer da trama ou 

enredo que desemboca em um tempo últerior, que é o da atemporalidade.

A Parábola do Semeador, em todas as narrativas dos sinóticos, faz apon-

tamentos ao passado, ao presente e ao futuro, simultaneamente, mas em cada uma 

delas prevalece uma característica que favorece o destaque de um ou outro tempo. 

Em São Marcos, a escatologia da parábola remete aos primórdios, ao come-

ço, ao ato criativo. Segundo Maldamé (2005, p. 143), “a palavra ‘começo’ é entendida 

no sentido estrito: é uma ruptura e uma novidade”. Há aqui, então, uma ruptura com a 

lei mosaica para se instaurar a lei do povo eleito, que aponta para o futuro, conforme 

os próprios dados narrativos da semeadura, que são progressivos e diacrônicos. Em 

São Mateus, ao contrário, a novidade se prefigura como um resgate do passado, bem 

como não deixa de ser um apontamento ao futuro, pois é no movimento dialógico de 

retroceder ao texto profético de Isaías que ocorre uma promessa de vida eterna. E 

Eterno é também o próprio Cristo, pois, Segundo Sheen (1959, p. 307), Ele “não afir-

mou que tinha começado a existir antes de Abraão, mas sim que nunca tinha começa-

do a ser. Ele é o Eu sou do antigo Israel, o Eu sou sem passado nem futuro, o Eu sou 

sem começo nem fim, o grande eterno agora”.

Segundo Jozef (2006, p. 68), a obra de arte 

é o signo de um mais além; não termina em si mesma. Aponta para as 
ambiguidades do homem, à ligação entre o real e a expressão, aponta 
para o exercício da liberdade, é o lugar em que as contradições se 
aprofundam. (JOZEF, 2006, p. 68)

São Leão Magno (2005, p. 48) nota que “a encarnação que o Verbo trouxe 

dizia respeito tanto ao passado como ao futuro, e nenhuma época, por mais recuada 

que seja, foi privada do sacramento da salvação dos homens”. 

E se muitos exegetas já constataram que a narrativa mateana põe em desta-

que a eternidade, a exemplo de Ravasi (1999, p. 73), o que, por consequência, enfati-

za a estaticidade do Kairós; como explicar então o movimento ao passado e ao futuro 

na parábola mateana? A resposta é a sincronia. Segundo Jozef (2006, p. 67), a visão 

sincrônica “amplia a noção de literariedade”. Para Perrone-Moisés (2003, p. 49), a sin-

cronia “subentende uma concepção a-histórica da arte, da literatura. Leva a falar da 

eternidade da poesia, de sua essência perene”. Ou seja, não implica um movimento 

linear, diacrônico e progressivo, mas sim a ida e volta valeryana — um retroceder que 
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é retorno e resgate, mas que ao mesmo tempo lança-se ao futuro.

Na parábola mateana, os três tempos são relevantes, mas não tanto quanto 

o passado, pois esse dado é oferecido tanto pela intertextualidade quanto pelo signifi-

cante da semeadura do segundo terreno. Cabe-nos agora trazer à luz o dado sincrô-

nico da parábola mateana, referente ao segundo terreno da semeadura. 

Afirma jesus que “as sementes que cairam em terra boa deram frutos cem por 

um, sessenta por um, trinta por um” (Mt 13, 8). Logo, aquele que ouve e compreende 

a palavra produz fruto: “cem por um, sessenta por um, trinta por um” (Mt 13, 23). Esse 

movimento da semeadura é regressivo, decrescente, e prefigura um retroceder, um 

retorno; tanto quanto a dialogia intertextual clama pela retrospectiva, na terceira parte 

de nossa análise, que remonta ao profeta Isaías.

No âmbito da teologia, essa dado sincrônico advindo do significante não tem 

valor e nada significa; na perspectiva literária, porém, os movimentos regressivos das 

palavras de Cristo clamam para que o auditório olhe para trás, retroceda, retorne e 

“veja” os mistérios do texto, sem endurecer os corações ou tapar os olhos para o seu 

desvelamento. E por que mistério? Porque esta palavra aparece na Parábola do Se-
meador em todos os sinóticos: “a vós é revelado o mistério do Reino de Deus” (Mc 4, 

10); “Porque a vós é dado compreender os mistérios do Reino dos céus” (Mt 13, 11); 

“A vós é concedido conhecer os mistérios do Reino de Deus” (Lc 8, 10). E o mistério 

da parábola tem uma Porta229 de acesso que é o próprio Cristo, que oferece a chave 

de leitura para a compreensão do último terreno da semeadura, pelo viés da tradição.

Segundo Sheen (1959, p. 270), em Jesus, a porta tem equivalência com o 

olhar e o passado, pois quando fecharam a porta da Sinagoga a um cego de nascen-

ça, supondo que assim lhe cortariam a comunicação com Deus, Jesus afirmou diante 

da multidão que outra porta se abriria, Ele mesmo (cf. Jo 10, 9). Segundo Sheen,

Não disse que havia muitas portas, nem que era indiferente procurar 
uma vida mais alta por outra porta qualquer. Não disse que era uma 
porta, mas A porta. [...] Não disse que a porta era o Seu ensinamento 
ou o Seu exemplo, mas que era Ele pessoalmente a única entrada 
para chegar à plenitude da Vida Divina. (SHEEN, 1959, p. 270)

Segundo Jozef (2006, p. 70), o conceito de poética sincrônica, a partir de Ge-

nette, propõe também um olhar à produção literária de uma determinada época — no 

229 A porta, em Jesus, é tanto um signo de acesso quanto de separação entre o ambiente sacro e o 
profano. Segundo Sheen (1959, p. 215), Jesus identificou Sua “personalidade com uma porta, a qual é 
um símbolo de separação, pois de um lado está o mundo, do outro o lar; mas também é sinal de prote-
ção, hospitalidade e parentesco”. 
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caso de nossa análise, a bíblica — bem como seu “presente de cultura (a tradição que 

nela permaneceu viva)”, revisões e reinterpretações de clássicos. A narrativa mateana 

da Parábola do Semeador oferece essa chave de leitura de um texto da tradição, 

resta ao ouvinte manter o olhar e a escuta atentos não apenas a à diacronia, mas 

também à sincronia, como propõe Jesus.

3.3.3 O poder da Palavra na parábola de São Lucas

A semente é a mesma, mas o solo é diferente,
e cada solo será julgado conforme a maneira

por que reage à semente. (Fulton Sheen)

A Parábola do Semeador, em São Marcos, aponta para o “Logos”, bem como 

ao caráter divino e escatológico da Igreja de Cristo, no primeiro terreno da semeadura; 

o relato mateano remonta ao “Verbo”, o Cristo Rei encarnado como Filho, e funda uma 

Verdade eclesiológica que preserva a tradição, essa Verdade é expressa no segundo 

terreno da parábola; São Lucas230, por sua vez, assume o papel do escritor inspirado, 

cuja missão de levar a “Palavra” fica patente logo na abertura de seu Evangelho (cf. Lc 

1, 1-4), do mesmo modo como ela se destaca no terceiro terreno da parábola lucana, 

que reivindica a sua posse. 

Afirma São Lucas: “Saiu o semeador a semear a Sua Semente” (Lc 8, 5). Os 

outros narradores dizem: “Um semeador saiu a semear”(Mt 13, 4) e “Saiu o semeador 

a semear” (Mc 4,  3); mas só a narrativa lucana enfatiza, pelo pronome possessivo, “a 

Sua”, peculiarmente, “a Sua”, o que confere ao Poeta Sacro maior autoridade sobre 

a semente que é “a Palavra” (Lc 8, 11) de Deus. Esse pronome possessivo também 

aparece na mais nova tradução dos originais gregos, de Murilo Dias (2011). 

A Parábola do Semeador tem ainda uma correspondência com o prólogo de 

São Lucas, na medida em que a única narrativa dos sinóticos que menciona o signi-

ficado da Semente como palavra231 é a deste evangelista. Os outros citam a palavra, 

mas não com a mesma imponência. Em São Marcos, Jesus afirma que “o semeador 

230 São Lucas caracteriza a escrita: “Lucas signfi ca luz, São Lucas caracteriza a escrita: “Lucas signfica luz, lux. Por isso no Apocalipse ele é representado 
por um homem resplandescente, cujo rosto é o sol. [...] A raiz luc nos mostra que São Lucas é o homem 
do rosto de sol. As penas do sol são as penas com que São Lucas escreve” (SARAIVA, 1980, P. 28). 
Para Zunthor (2005, p. 53), a voz é nômade e sua presença é ambígua, pois ela jamais se fixa, mas 
“a escrita é fixa”, ostenta permanência. No caso dos escritos sagrados, estão arraigados na história.
231 Do grego:  Do grego: lo,goj. A tradução dos originais gregos, de Murilo Dias (2011), enfatiza ainda mais a Pa-
lavra no prólogo lucano, pois neste ela aparece em grafia maiúscula e no versículo 4 substitui o termo 
ensinamento.
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semeia a palavra” (Mc 4, 14); em São Mateus, Ele cita um homem ou alguém que não 

entende a palavra (Mt 13, 19); mas só São Lucas, o Poeta Sacro, diz que “a Semente 

é a palavra” (Lc 8, 11) de Deus.

E por que Poeta232, ao invés de Narrador Sacro ou Semeador? Porque, nesse 

caso, Ele é o detentor da Palavra, por excelência, tal qual é o Sacerdote233. E Ele não 

quer enfatizar a doutrina do Evangelho ou a encarnação do Verbo, como nas demais 

narrativas dos sinóticos, mas sim o poder da Palavra.  A equivalência entre o Poeta e 

o Sacerdote se dá pelo fato de ambos terem por matéria prima a palavra, do mesmo 

modo como pretendem transmitir verdades essenciais; o primeiro através da arte da 

poesia, o segundo, da arte da homilia, como sugere Pe. Antonio Vieira (2008) no Ser-

mão da Sexagésima.

Afirma o sacerdote e crítico barroco:

Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar que é falar, faz-se 
com a boca; o pregar que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao 
vento, bastam palavras; para falar ao coração, são necessárias obras. 
Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou cento por um. Que 
quer dizer isto? Quer dizer que de uma palavra nasceram cem pala-
vras? — Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas 
obras. (VIEIRA, 2008, p. 17)

A obra do Semeador mateano, no segundo terreno da parábola, aponta para 

o Verbo encarnado, cujo mistério clama pelo olhar do auditório; a obra do Poeta Sacro 

na narrativa lucana, porém, enfatiza a voz, a Palavra poética, a qual nos leva a inferir 

que: “o papel do sacerdote não se restringe ao discurso objetivo, mas também implica 

certo estranhamento para que possa dar frutos” (ARAUJO, 2012e, p. 239). É válido 

observar que já no século XVII há uma erudição crítica da Parábola do Semeador 
que atribui originalidade ao evangelista. O Sermão de Pe. Vieira (2008) demonstra 

ainda que a poesia aponta para o compromisso radical do semeador com a Palavra.

A narrativa lucana é tão peculiar que mais parece uma carta fora do baralho, 

pois se em São Marcos e em São Mateus há muitas equivalências referentes à mesma 

parábola, em São Lucas o modo de narrar é novo e exclusivo, de modo que o próprio 

232 Segundo Pignatari (2005, p. 11), “o poeta é radical (do latim, radix, radicis = raiz): ele trabalha as ra-
ízes da linguagem. Com isso, o mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, 
flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. É por isso 
que um (bom) poema não se esgota: ele cria modelos de sensibilidade”. A Parábola do Semeador não 
é um poema, mas pode ser lida de modo transversal, vertical, e não apenas horizontal, com efeito, ela 
se transforma em um universo tão amplo feito o poema, que parece ter o potencial de abarcar o mundo.
233 Para Barthes (2003, p. 36), “o escritor tem algo de sacerdote”.
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significante — como forma e expressão — aponta para a Boa Nova. Paul Claudel234 

(1958, p. 33) também nota essa originalidade em São Lucas, o que o diferencia dos 

demais evangelistas. Afirma o crítico que São Lucas é sempre tão original que sua 

entonação “parece vislumbrar-se como que um timbre suave da própria voz de Maria”. 

Kasper (2012, p. 199-200) nota uma forte presença da “palavra” no Evangelho 

lucano, a qual está intimamente ligada à figura de Maria. Afirma ele:

Maria nada faz a partir de si mesma e nada é por si mesma. Ela se 
entrega total e exclusivamente à palavra de Deus; ela é ouvinte da 
palavra de Deus (Lc 1, 38). Ainda antes de conceber em seu ventre a 
palavra eterna de Deus, ela já a havia acolhido em seu coração. Ela a 
concebe à sombra do Espírito Santo e no poder do Altíssimo (Lc 1, 35). 

Kasper (2012, p. 246) ressalva que “onde está o Espírito Santo está a Igreja 

e toda a graça”. Segundo ele, “a palavra de Deus foi escrita por inspiração do Espírito 

Santo” (p. 252), “presente” de Jesus à Igreja (p. 253). Desse modo, o Mestre está per-

manentemente na Igreja através do Espírito Santo, além de presentificar a Si mesmo 

e a Sua Palavra, sob o ministério dos apóstolos que resguardam os sacramentos, 

sobretudo, o da comunhão. São Tomás de Aquino (1981, p. 71) assegura que “muitos 

frutos provêm para nós do Espírito Santo”.

São Gregório Magno (2000, p. 642) afirma que o Espírito Santo — diferente-

mente do Verbo — “não se encarnou”, mas é enviado por Jesus Cristo. Esse Espírito 

também é o da Verdade, como recorda São Leão Magno (2000, p. 649) ao citar São 

João (Jo, 16, 12-14). A Verdade, porém, no contexto do terreno espinhoso da Pará-
bola do Semeador, desdobra-se em Palavra, como oposição à heresia235, conforme 

demonstraremos adiante. São Leão Magno (2000, p. 650) afirma ainda que o Espírito 

Santo tem uma uma característica peculiar, Ele se manifesta sob “línguas de fogo”, 

conforme sua citação recorrente a São Lucas (cf. At 2, 1-4). 

O fogo, na simbologia cristã, segundo Scouarnec (2004, p. 56) representa a 

“presença de Deus”, além de ser também “o fogo do amor que Jesus veio lançar sobre 

a terra”, segundo as citação de São Lucas (cf. 12, 49). Ele cita ainda uma passagem 

lucana, referente a São João Batista, para ilustrar a Palavra como fogo:

234 Claudel não é um poeta tradicionalista, mas se interessou pelas manifestações poéticas da Bíblia.
235 Na tese de Bento XVI (2005, p. 104), o Logos se opõe ao mito; na de São Tomás de Aquino (1981, 
p. 33), a Verdade se opõe ao mito; na parábola lucana, a Palavra é um confronto à heresia, que pode 
ser entendida também como uma espécie de mito — em sua acepção negativa, isto é, nas ocasiões em 
que o discurso é tido como falacioso —, no entendimento da Igreja Católica tradicional. O motivo são 
os argumentos anti-canônicos, que rechaçam a autoridade da tradição.
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ele tomou a palavra, dizendo a todos: “Eu vos batizo na água, mas eis 
que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desa-
tar as sandálias; Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. (Lc 3, 16)

Todos esses elementos citados — escrita; poesia; homilia; originalidade; ins-

piração; e Maria, como receptáculo do Espírito que gera a Vida — associam-se à 

Palavra divina por contiguidade.

Ravasi (2008, p. 13) nota que o Logos “é Deus”; e que o “Verbo transcendente 

e eterno se torna em Jesus de Nazaré um homem”; com efeito, “a palavra de Deus é, 

pois, complexa: é, sim, palavra eterna e infinita de Deus, mas ela se exprime na tem-

poralidade, na cotidianidade das palavras” (p. 15). Ambiguamente, a Palavra é tanto 

eterna quanto temporal e cronológica. Na parábola marcana, o Eterno aponta para 

o futuro; na mateana, ele promove o resgate do passado; em São Lucas, o Eterno é 

fixado no presente. A razão é que o significante236 da parábola apresenta dados de 

permanência que não se deslocam para o passado nem para o futuro.

A narrativa marcana da Parábola do Semeador prefigura um futuro diacrôni-

co e ascendente, rumo ao fim, segundo a descrição do último terreno da semeadura 

(Mc 4, 8); o relato final de São Mateus (Mt 13, 8), ao contrário, propõe um movimento 

decrescente, que sugere o retorno; São Lucas (Lc 8, 8), porém, fixa o significante e o 

destitui de movimento temporal, conforme a sua narração final acerca da alegoriza-

ção. Diz ele sobre a parte da semente que caiu em terra boa: “são os que ouvem a 

palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança” (Lc 8, 15). 

Perseverança é uma palavra que inspira permanência, tenacidade e constân-

cia, bem como imobilidade e convicção. São Lucas, diferentemente dos outros evan-

gelistas, não cita nenhum movimento na conclusão alegórica, e no terceiro terreno, 

concernente à semeadura, limita-se a dizer que a parte das sementes: “que caiu em 

terra boa; tendo crescido, produziu fruto cem por um” (Lc 8, 8). Ou seja, não há o trinta 

nem o sessenta que possa sugerir algum tipo de movimento progressivo ou regressi-

vo, como nos demais sinóticos.

Os números prefigurados na última parte da narrativa referem-se à quantida-

de e não à temporalidade, contudo, toda numeração crescente ou decrescente implica 

progresso ou regresso, cuja ação aponta para a temporalidade. Ademais, segundo 

Ferrater Mora (2002, p. 2835), na lógica aristotélica, “o tempo e o movimento se per-

cebem juntos”. Assim, “o tempo tem de ser o movimento ou algo relacionado com o 

movimento”. Ilustra o filósofo:

236 A palavra expressiva como forma, como polo oposto ao conteúdo ou significado.
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o tempo é o número [a medida] do movimento segundo o antes e o depois 
[o anterior e o posterior]. O tempo não é um número, mas é uma espécie 
de número, já que se mede, e só pode ser medido numericamente. Tão 
estreitamente relacionados estão os conceitos de tempo e de movimento 
que, a rigor, são interdefiníveis: medimos o tempo pelo movimento, mas 
também o movimento pelo tempo. (MORA, 2002, p. 2835)

A polifonia é um dado relevante em Literatura, pois se não houvesse o mo-

vimento numérico em São Marcos e em São Mateus, o número cem em São Lucas 

não encontraria a sua significação temporal. A dialogia, portanto, favorece a dedução 

graças à relação feita entre os dados polifônicos disponíveis em cada relato.

Foi dito ainda, no capítulo anterior, que o papel da palavra conotativa é con-

densar o máximo de informação possível, o que a torna ambígua e poética. É verdade 

que esses números que aparecem na Parábola do Semeador precisam estar dentro 

de um contexto para que façam sentido, no entanto, eles dialogam também com ou-

tros elementos da narrativa, a qual traz consigo uma carga semântica denotativa, isto 

é, de pendor histórico, além do literário.

Ravasi (2008, p. 30) assevera que a Palavra de Deus deve ser “submetida 

a uma interpretação correta que não despregue a revelação da sua historicidade” e 

o motivo é que “a Bíblia está na história, e não está como uma presença solitária de 

Deus que fala sozinho, no vazio”. Eis, portanto, a razão de colocar a Palavra da pa-

rábola em diálogo com o Evangelho de São Lucas e considerar suas peculiaridades.

E se a parábola lucana apresenta essa instância de imobilidade e indispo-

sição ao deslocamento, pelo viés do significante, podemos questionar então qual é 

o dado de São Lucas que aponta para a ação linear, progressiva, e a resposta é o 

próprio relato objetivo do evangelista, desprovido de truncamentos. Relato que, como 

notou Padre Vieira (2008, p. 17), diz muito com poucas palavras.

Vale ressaltar que o tempo da literariedade nunca é o tempo da linearidade, 

mas sempre o da sincronia, no entanto, o que nos possibilita fazer uma leitura linear 

da parábola é a ação ou o movimento contínuo do Semeador, visto que Ele faz um 

percurso gradativo e progressivo, que pode ser observado por etapas, até chegar ao 

desfecho da história, que prefigura o final feliz, conforme a frutificação da terra boa.

Antes de entrar no mérito do terceiro terreno, o qual é mais emblemático em 

São Lucas, é válido refletir sobre o enredo, na perspectiva literária, pois ainda que a 

literariedade implique anacronias, um texto aparentemente linear também pode osten-

tar a sua poeticidade por diversos ângulos.

Na perspectiva da Literatura, o enredo contém uma história, implica em um 
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acontecimento que se desenvolve ou desenrola-se no tempo. Um fato desencadeia 

o desequilíbrio, instaura-se então um conflito, até que ocorre o desfecho, antes do 

clímax ou ponto máximo da tensão literária. Nesse caso, o tempo tende a ser line-

ar, cronológico e o relato monológico, segundo as formas simples dos clássicos ou 

narrativas míticas. Contudo, essa linearidade pode ser apenas aparente, pois não é 

o discorrer do relato ou o seu truncamento que garantem a literariedade, mas sim a 

significação de cada evento, que se articula de modo lógico com os demais.

Coutinho (2008, p. 85) afirma que Literatura é imposição de forma:

em literatura, a forma resulta de todo um conjunto de elementos ou 
fatores que dão uma organização, uma arquitetura à obra. E tanto as 
imagens quanto a métrica, o ritmo e as idéias contribuem para essa 
organização, de que ressalta o efeito poético global. Esses elementos 
não existem em desordem, mas em relações orgânicas indestrutíveis. 
Dois elementos isolados não têm significado poético. Em união, podem 
criar uma série de efeitos de som, de imagem, de ritmo, de sentido po-
ético total. O conjunto é que encerra a beleza, e é dessa beleza formal 
que retiramos o prazer poético. (COUTINHO, 2008, p. 86)

Segundo Mesquita (1994, p. 10), a visão mítica e tranquilizadora do universo 

vai sendo substituída pela romanesca, fragmentária e conflitiva. Com efeito, surgem

processos de encadeamento, justaposição, encaixe de episódios, anu-
lamento de uns, permanência de outros vão tornando a narrativa mais 
complexa, até voltar-se sobre si mesma, enquanto processo de cons-
trução de linguagem. A importância do narrar (fazer) vai crescendo, na 
medida da transmissão do narrado (saber). (MESQUITA, 1994, p. 10)

O enredo pode se desenvolver em diversos tipos de gênero, porém, raramen-

te no poema lírico, pois esse expressa mais os estados de alma do poeta. Contudo, 

segundo Mesquita (1994, p. 12), “a narrativa literária contém todos os gêneros: o épi-

co, o lírico e o dramático237”. Vale considerar ainda que “o enredo é estruturado pelo 

princípio lógico da causalidade e pela lógica temporal”. Continua ela:

No século XX, viu-se desarticulado o enredo, na medida em que esta-
dos interiores das personagens desestruturaram o tempo cronológico e 
passaram a uma “crono-ilogia”. [...] Os componentes estéticos que es-
truturam materialmente a obra estabelecem entre si relações que, de-

237 A divisão dessas formas literárias já foi superada devido à hibridização, exceto para efeito didático. 
Segundo Coutinho (2008, p. 73-74), o núcleo da epopéia é uma estória popular, em que se misturam 
fatos comuns, lendas e mitos, heróis e deuses, numa atmosfera do maravilhoso. O gênero lírico possi-
bilita ao artista traduzir a sua visão particular da realidade ao leitor e “é essencialmente emocional” (p. 
84). O drama, por fim, quer dizer ação e representação da mesma em diálogo. Sua essência é colocar 
o personagem diante de um grupo e fazê-los falar e atuar diante do público, implica um “conjunto de 
atos dramáticos (capazes de desencadear ou testemunhar conflitos entre os personagens)” (p. 96). 
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pendendo da maneira como se a lê, criam diversidade de sentidos, em 
função de condicionantes pessoais (afetivos ou cognitivos) e sociais 
(éticos, históricos, culturais, ideológicos). (MESQUITA, 1994, p. 12)

A Parábola do Semeador ostenta uma tal polivalência que pode ser lida tanto 

de modo articulado e sequencial quanto desarticulado, isto é, a-cronológico. O pri-

meiro caso refere-se à linearidade e à referencialidade, enfatizando-se o conteúdo 

e a sucessão de eventos temporais; o segundo, à condensação de elementos e sua 

conotação voltada para a forma poética.

A parábola marcana não é uma narrativa épica, mas ostenta caracteres de 

heroicismo em seu contexto histórico e apostólico; a parábola mateana não é um dra-

ma, mas traz forte pendor de dramaticidade trágica238, pelo viés da “perseguição” que 

sofre a Igreja, a qual é evidente no segundo terreno da semeadura; por fim, a parábola 

lucana, embora seja de todas a mais objetiva, direta, linear e suscinta, é também a 

que mais libera a emotividade em profusão, como extravasamento lírico239, conforme 

a narrativa de Jesus, segundo São Lucas:

“Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da 
semente caiu à beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a co-
meram. Outra caiu no pedregulho; e, tendo nascido, secou, por falta 
de umidade. Outra caiu entre os espinhos; cresceram com ela os espi-
nhos, e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa; tendo cresci-
do, produziu fruto cem por um”. Dito isto, Jesus acrescentou alterando 
a voz: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” (Lc 8, 5-8)

Paul Claudel (1958, p. 33) notou um tom suave na narrativa lucana, como dis-

semos. E ele se instaura também na Parábola do Semeador, pelo viés da aliteração 

ou repetição de sons consonantais, uma vez que a letra S é encontrada cinco vezes 

na primeira frase da narrativa, prefigurando não um eco, mas o som do silêncio240 sibi-

lante. O efeito poético, aqui, não é um dizer nem um sugerir, mas a materialização da 

idéia de mudez. Segundo Pignatari et al (2006, p. 100), “a poesia concreta, de modo 

algum pode abdicar da dimensão sonora da palavra”. Essa aparência de silêncio, no 

entanto, refere-se mais à poeticidade da Parábola do Semeador do que à personali-

238 O gênero dramático divide-se em duas categorias, tragédia e comédia (COUTINHO, 2008, p. 97).
239 Segundo Fioris e Goffi (1989, p. 1024), “na lírica o homem se expressa; no drama ele se enconcon-
tra e se confronta com seus semelhantes; na épica relata”.
240  Vale esclarecer que essa constatação não é universal, pois é necessário um trabalho poético no 
idioma grego, que possa validar ou anular a aliteração aqui identificada. Convém recordar ainda que 
um tradutor de poesia nunca é um parafraseador, mas sim um co-autor, a exemplo de Décio Pignatari 
e os Irmãos Campos, que são co-escritores de poesias russas, graças ao seu minucioso trabalho de 
tradução poética. Há mais detalhes sobre o trabalho desses críticos na obra de Aguilar (2005).
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dade do Poeta Sacro, contador de parábolas, visto que Ele se exalta e grita ao públi-

co, deixando transparecer o seu lirismo.

Pe. Viera (2008) não deixou passar por despercebido o extravasamento lírico 

de Cristo no último versículo da parábola, que demonstra toda a sua emotividade. Afi-

nal, o Poeta Sacro não sussurou nem murmurou, mas bradou, alterando a voz, para 

que as pessoas prestassem atenção na história. Comenta o padre barroco:

Cristo acabou a parábola, diz o Evangelho que começou o Senhor a 
bradar: Haec dicens clamabat. Bradou o Senhor, e não arrazoou sobre 
a parábola, porque tal o auditório, que ficou mais dos brados do que 
da razão. [...] E como os brados do mundo podem tanto, bem é que 
bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. [...] Assim será 
a voz do pregador — um trovão do Céu, que assombre e faça tremer o 
mundo. (VIEIRA, 2008, p. 26-27)

Esse grito de Jesus causa estranhamento, pois ainda que Ele diga qual é a 

finalidade da parábola, não explica porque está gritando. Segundo Lausberg (2004, 

p. 112), o estranhamento aponta para o inesperado ou à variação, a exemplo de um 

discurso. Ele afirma que “uma intenção demasiado forte, por parte do orador, em pro-

vocar, perante o público, o estranhamento, no que diz respeito ao meio ambiente e ao 

gênero do discurso, chama-se audácia, audere” (p. 113). 

Na perspectiva da exegese e da crítica literária, apresentamos algumas ra-

zões sobre a indignação de Jesus, no capítulo anterior; o grito, porém, ainda que seja 

um paralelismo à voz profética que clama no deserto (cf. Mc 1, 3) — na impossibilida-

de de haver quem a compreenda —, não deixa de ser também um silêncio, pois não 

há resposta objetiva para a questão, que fica a cabo do autitório.

 Eis a finalidade da parábola, segundo São Lucas:

Os seus discípulos perguntaram-Lhe a significação desta parábola. Ele 
respondeu: “A vós é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas 
aos outros se lhes fala por parábolas; de forma que vendo não vejam, 
e ouvindo não entendam. Eis o significado desta parábola:” (Lc 8, 9-10)

A alegorização, ou explicação da parábola, é também a do próprio Cristo:

a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são 
aqueles que ouvem; mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra 
do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a re-
cebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a 
acolhem com alegria; mas não tem raiz, porque crêem até certo tempo, 
e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, 
estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são 
sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os 
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seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ou-
vem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela per-
severança. (Lc 8, 11-15)

Em São Lucas, a Parábola do Semeador é mais linear241 e cronológica do 

que as narrativas dos outros dois evangelistas dos sinóticos, e o motivo é que o nar-

rador lucano não propõe retomadas proféticas nem digressão temporal, ao contrário 

de São Mateus, que evoca o passado ao recorrer — diretamente  — ao profeta Isaías 

e complexifica a informação referencial, tornando-a conotativa (cf. Mt 13, 10-17). E 

essa tendência não é exclusiva da Parábola do Semeador, mas ocorre também em 

outras instâncias da narrativa mateana, a exemplo da Paixão. Segundo Paul Claudel 

(1958, p. 32), São Mateus propõe “um sistema aparentemente ilógico de alusões, de 

cambiantes e combinações, de conexões laterais, de súbitas fusões” etc.

A narrativa de São Marcos, por sua vez, é mais linear do que a de São Mateus, 

mas a transcorrência progressiva e diacrônica dos fatos sofre um corte no momento 

em que ele instaura um truncamento no relato, antes da alegorização. Afirma o narra-

dor marcano, ao introduzir o discurso direto de Jesus: “Não entendeis essa parábola? 

Como entendereis então todas as outras?” (Mc 4, 13). Aqui, instaura-se um enigma 

a ser desvendado pelo auditório, pois o Narrador Sacro indicia que todas as demais 

parábolas por Ele contadas dependem da compreensão da Parábola do Semeador. 
E só depois deste truncamento dialógico e metalinguístico é concluída a alegorização.

Segundo Pignatari, a própria crítica literária impõe ruptura linear: 

você vê também uma certa quebra da linearidade através do apren-
dizado crítico que passa a examinar o fenômeno como um todo, sem 
princípio / meio / fim. Nem poderia ser diferente. O cérebro armazena 
estruturas sintáticas, que são figuras, ícones, modelos. Caso contrário, 
nem poderíamos formular frases inumeráveis dentro da mesma estru-
tura. Com isso, introduz-se a sincronia na diacronia, a simultaneidade 
na linearidade. (PIGNATARI, 2005, p. 55)

É verdade que em São Lucas também existe a dificuldade de interpretação 

imediata na terceira parte da parábola, referente à sua finalidade, mas a cisão linear 

nas outras narrativas é mais evidente. O relato lucano, objetivo e realista, é menos 

complexo do que os outros que propõem truncamentos proféticos ou enigmas — o 

241 Segundo Pignatari (2005 ,p. 47), “os enunciados, falados e escritos, obedecem a uma certa lógica 
— uma lógica discursiva, linear, de causa e efeito, de princípio/meio/fim. Essa lógica se baseia na estru-
tura fundamental das línguas ocidentais, que é a predicação: sujeito/predicado/atributos”. Essa lógica 
favorece a dominação dos signos-para, a dominação da contiguidade e da metonímia. O signo-para 
favorece a prosa; ao contrário do signo-de, que é voltado para a poesia e pára em si mesmo (p. 11).
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que não implica dizer que a narrativa de São Lucas não seja complexa, pois todas as 

parábolas dos sinóticos propõem dialogia e mistério.

Em São Lucas, ocorre ainda o processo gradativo da planta, implícito no ver-

bo crescer — cresceram242 com as plantas “os espinhos” (Lc 8, 7). Aqui, o crescimento 

envolve progresso, e não no sentido evolutivo da planta enquanto espécie, mas em 

relação ao desabrochar da semente, isto é, ao desenvolvimento contínuo da Palavra.

A Palavra na parábola lucana, nessa instância da interpretação, é um desdo-

bramento da Verdade em oposição à falsidade que ocorre devido aos erros de inter-

pretação das Escrituras Sagradas. O motivo é que as plantas, “entre os espinhos”, re-

presentam a heresia da parábola do joio e do trigo (cf. Mt 13, 24-30). A representação 

ocorre em virtude de uma associação de idéias que remete as plantas à esta relação 

conflituosa de proximidade.

A Palavra, na perspectiva da Semiótica, é o símbolo por excelência. Afirma 

Pignatari (2003, p. 31): “As palavras, faladas ou escritas, em sua maioria, são símbo-

los”. Vale esclarecer, porém, que o símbolo peirceano243 não tem a mesma conotação 

que o símbolo em religião ou filosofia. Em Literatura e Semiótica, o símbolo implica 

relação, e não necessariamente a junção de metades, como propõe a filosofia244.

A palavra, segundo Coutinho (2008, p. 86) “é um elemento formal. Pela pala-

vra o poeta domina e organiza sua experiência e a comunica por meio de imagens e 

símbolos”. A palavra também cria forma, relacionando a parte ao todo.

O terreno espinhoso da Parábola do Semeador representa uma parte da 

Igreja, ou seja, a heresia245 em solo católico. São Cristóstomo (2007, p. 4) disserta 

sobre a parábola do Joio (13, 30), a partir da má planta que “cresce” ou se desenvol-

ve junto do trigo. Afirma o santo que, nesta parábola, o Diabo mistura o erro com a 

Verdade, isto é, o joio com o trigo. Na Parábola do Semeador, inferimos que também 

ocorre esta mistura, a diferença é que na parábola do Joio a heresia se camufla, pois 

242 Na tradução de Murilo Dias (2011), o termo aparece no gerúndio, do grego: sumfuei/sai.
243 “Todas as palavras, frases, livros e outros signos convencionais são símbolos” (PEIRCE, 2005, p. 71).
244 Durozoi e Roussel (2005, p. 436) propõem o símbolo como “um sinal de reconhecimento formado 
pelas duas metades de um objeto quebrado que se aproximam”; entre outras definições.
245 A heresia não desconfigura a Igreja Católica, pois, segundo Santo Ambrósio de Milão (2010), “é ne-
cessário que haja heresias, para que os bons sejam provados” (1Cor 11, 19). A heresia, porém, em nos-
sa análise, não reflete o estereótipo de tribunais civis ou eclesiásticos. Aquino (2009, p. 51) afirma que 
o próprio São Crisóstomo, que viu a heresia na parábola do joio e do trigo, “considerava a execução 
de um herege culpa gravíssima; mas não excluia medidas repressivas”. No contexto da modernidade, 
não se fala em repressão ou exílio, nas ocasiões em que a palavra da Igreja tradicional é subvertida ou 
transgredida, mas sim em esclarecimentos que tragam à luz as diferenças entre os pensamentos con-
siderados heréticos e o canônico. Um exemplo são os debates sérios e civilizados que ocorrem hoje na 
mídia, entre membros credenciados que falam em nome da CNBB e os outros que se dizem católicos 
mas não representam, oficialmente, a Igreja tradicional.
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o joio se parece com o trigo e pode até ser confundido com ele. 

O joio, segundo São Cristóstomo (2007, p. 5) representa a heresia na Igreja:

Algo así sucedió también a los comiezos de la Iglesia. Porque muchos 
prelados, introduciendo en las iglesias hombres perversos, heresiar-
cas solapados, facititaron enormemente estas insidias del diablo, pues 
una vez plantados estos hombres en medio de el fieles, poco trabajo 
le queda ya al diablo. [...] El diablo va a sembrar encima depués que 
el campo está perfectamente cultivado y no necesita ya de nada más. 
(CRISÓSTOMO, 2007, p. 5)

No terreno espinhoso da Parábola do Semeador, ao contrário da parábola do 

Joio, a diferença entre as plantas é evidente, pois o trigo não tem espinhos e em nada 

se parece com as plantas do espinheiro. E ainda que a disparidade seja óbvia, o trigo 

e as plantas espinhosas crescem juntos.

Bettencourt explica como é o terreno espinhoso:

a terra fecunda em espinhos e cardos; a língua hebraica, embora seja 
pobre em vocabulário, conhece vinte palavras diferentes para desig-
nar espinhos e cardos — o que indica quão frequentemente eram os 
espinhaços no país de Jesus. À margem do lago de Genesaré cresce, 
em abundância, um tipo de cardo, o Khorfech dos árabes, que produz 
flores grandes, avermelhadas e atinge cerca de quatro metros de altu-
ra. Uma só dessas plantas cobre com os seus ramos uma superfície 
de perto de um metro de diâmetro e sufoca tudo o que brota em torno 
dela. (BETTENCOURT, 2012, p. 5)

A descrição do filósofo beneditino, sobre o terceiro terreno da Parábola do 
Semeador, torna clara a nocividade da planta espinhosa. E o fato de ela ser um opos-

to polar ao trigo, de modo tão mais evidente que a heresia ocorrida na parábola do 

joio, leva-nos a repensar a heresia no contexto da Igreja Católica tradicional.

O cardo246 é um gênero de planta que possui várias espécies e, segundo fon-

tes medicinais, contém princípios ativos que desfavorecem a gestação e prejudicam 

a gravidez. Esse dado empírico, analisado sob o ponto de vista da heresia, explica-se 

então como as frentes de militâncias abortivas dentro da própria Igreja, por parte de 

246 Uma das variações do termo é Carduus Marianus (Cardo Mariano), inspirado na Virgem Maria, 
pois, segundo a lenda, acreditava-se que ela amamentava Jesus sob uma árvore de Cardo; apesar 
deste dado cultural, o cardo tem uma contraindicação científica: não é recomendável em casos de gra-
videz. Esta informação, do ponto de vista da teologia, nada significa na parábola, mas na perspectiva 
da Literatura e da crítica literária, materializa a mensagem e endossa a verossimilhança poética, visto 
que o trigo favorece a Vida que há de brotar, no quarto terreno da semeadura; o Cardo, porém, a preju-
dica. O Cardo contém substâncias contra indicativas à gravidez devido às suas propriedades referentes 
à emenagoga, que favorece o fluxo menstrual e prejufica a gestação. Outro dado medicinal do cardo, 
referente à gestação, é que ele não é recomendável nos três primeiros meses de gravidez — período 
em que a gestante fica mais vulnerável a sofrer um aborto (ERVANARIUM..., 2013).
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teólogos e feministas que fazem o uso da palavra em defesa de valores contrários aos 

movimentos pró-Vida. Um exemplo é a militância nacional e internacional do grupo 

anti-clerical247 denominado Católicas pelo Direito de Decidir248 (CPDD), cujas militan-

tes reivindicam a legalização do aborto no Brasil.

O historiador Hermes Nery, membro da regional Sul, da Comissão em Defesa 

da Vida, pela CNBB, em debate249 com a professora universitária Regina Jurkewicz, 

coordenadora do CPDD, considera um abuso que esta ONG, denominada católica, 

valha-se da insígnia desta instituição religiosa sem de fato ser uma organização ca-

tólica. Ele afirma que esta entidade da sociedade civil se diz católica “para confundir 

os católicos”. 

A professora Regina Jurkewicz afirma que não fala em nome da Igreja, mas 

que veio da Igreja Católica focada na justiça social: “nós somos, sim, católicas”. Ainda 

assim, a atitude anticlerical do grupo é explícita. Continua ela: 

Eu tenho, claramente, falando do Concílio Vaticano II, a noção de que 
Igreja é o povo de Deus. Igreja não são, não dá para ser, aquele monte 
de homens e bispos, padres que a gente vê no Vaticano quando há a 
eleição do Papa. Igreja é o povo de Deus. Para que a Igreja existe? E 
nós somos parte do povo de Deus. (PORTAL IG, 2013)

Segundo uma das militantes do movimento em prol da legalização do aborto:

Esta dificuldade da Igreja em assumir a defesa dos direitos das mulhe-
res não é algo conjuntural, que depende das pessoas que, em determi-
nado momento, fazem parte da hierarquia. É algo mais profundo. Tem 
a ver com as estruturas de sustentação da própria Igreja. Ivone Gebara 
(1992) afirma que: “A estrutura da Igreja é monoteísta, patriarcal e leva 
a uma série de consequências históricas que é necessário denunciar”. 
(OROZCO, 2009, p. 131-132)

A denúncia contra a Igreja Católica, na citação da feminista da organização 

Católicas pelo Direito de Decidir, é contrária a postura de João Paulo II (2007, p. 28). 

Afirma ele na encíclica Evangelium Vitae, ao se referir aos movimentos opostos à 

tradição da Igreja, que denúncias contra ela são uma “objeção falaciosa”. A seu ver, 

247 Segundo Nery (PORTAL IG, 2012) a Conferência Episcopal Norte-americana afirma, sobre as 
CPDD, que “se trata de uma entidade feminista, constituída no Brasil em 1993, e que atua em articula-
ção com várias parceiras no Brasil e no mundo, em particular com uma organização norte americana. 
O grupo tem defendido publicamente o aborto e distorcido o ensinamento católico sobre o respeito e 
a proteção devidos à vida do nasciturno indefeso. O grupo não é uma organização católica e não fala 
pela Igreja Católica. Documento que a própria CNBB do Brasil já manifestou em 2008”.
248 Cf. www.catolicasonline.org.br — Organização que promove marchas contra o Estatuto Nascitur-
no, entre outras atividades completamente adversas à doutrina tradicional da Igreja Católica.
249 Portal IG (2013).
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acusa-se a Igreja de favorecer o aborto ilegal, quando, na verdade, os valores da 

mentalidade contraceptiva não são valores, mas pseudovalores. Complementa ele:

a contracepção e o aborto são males especificamente diversos do pon-
to de vista moral: uma contradiz a verdade integral do ato sexual en-
quanto expressão própria do amor conjugal, o outro destrói a vida de 
um ser humano; a primeira opõe-se à virtude da castidade matrimonial, 
o segundo opõe-se à virtude da justiça e viola diretamente o preceito 
divino “não matarás”. (JOÃO PAULO II, 2007, p. 29)

Segundo João Paulo II (2007, p. 13), o direito fundamental à Vida, atualmente 

violado: “é hoje uma grande multidão de seres humanos fracos e indefesos, como o 

são, em particular, as crianças ainda não nascidas”. Ele também atribui essa situação 

à injustiça e opressão, “disfarçadas em elementos de progresso, com vista à organi-

zação de uma nova ordem mundial”. 

Monsenhor Sanahuja (2012) disserta sobre a heresia em solo católico, advin-

da em razão do poder global e da religião universal, a chamada nova ordem mundial. 

Segundo ele, o presidente Obama é um dos políticos que apoiam o “diálogo — pala-

vra mágica do relativismo” (p. 109). Ele denuncia o obamismo “como causa das decla-

rações, descaradamente heréticas, da católica Kathleen Kennedy Townsend” (p. 110), 

que, a seu ver, faz “apologia ao aborto”, além de outras heresias. Ele cita ainda vários 

militantes adversos à Igreja tradicional, entre eles estão a “freira beneditina espanhola 

Teresa Focardes” (p. 117); o teólogo católico “Francis Schüssler Fiorenza” (p. 118); “a 

teóloga católica Elisabeth Schüssler Fiorenza” (p. 118); “Susan Abraham, outra teólo-

ga católica feminista” (p. 118); a “dominicana Donna Quinn” (p. 118); “Cokie Roberts” 

(p. 119), “irmã J. Lora Dambroski” (p. 119), entre outras.

É válido recordar que estamos cotejando o contexto empírico da parábola 

com a realidade Reino, indissociável da Palavra e da Igreja, no âmbito do Catolicismo 

tradicional. Por conseguinte, a Embrapa afirma que

numa lavoura de trigo, qualquer planta invasora (mato, outras culturas 
ou pastagem) deve ser considerada como uma planta daninha, pois 
estará competindo em luz, água e nutrientes com a planta de interesse 
principal, que é o trigo. Dessa forma, a lavoura de trigo deve estar livre 
destas plantas indesejáveis. (EMBRAPA, 1996, p. 93)

Os dados sobre a nova ordem mundial, junto das características apresen-

tadas pela agricultura, acerca da incompatibilidade das plantas em competição na 

lavoura de trigo, ilustram o que na alegorização da Parábola do Semeador podemos 
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chamar de “cuidados” (Lc 8, 14), “cuidados do mundo” (Mc 13, 22) ou “preocupações 

mundanas” (Mt 4, 19), em oposição aos cuidados e preocupações da Igreja Católica. 

Na tradução da parábola lucana, de Murilo dias (2011), os termos de Jesus aparecem 

como: preocupações250, riqueza251 e prazeres da vida252.

As “riquezas” (Lc 8, 14), “a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças” (Mc 4, 

19) ou “a sedução das riquezas” (Mt 13, 22) da Parábola do Semeador podem ser 

interpretadas a partir das promessas de prosperidade por parte de organizações se-

culares, voltadas para interesses financeiros, sob um arcabouço de paz, harmonia e 

solidariedade — alguns desses valores são aparentemente cristãos, mas não condi-

zem, no entanto, com a política de desprendimento proposta por Cristo (Lc 16, 13).

A pretensão da Unesco, por exemplo, de erigir seu projeto como paradigma 

da nova espiritualidade foi escrita, segundo Sanahuja (2012, p. 88), “na linguagem 

inconfundível das lojas maçônicas253”, sob a promessa de um novo milênio de prospe-

ridade. O discurso da Unesco ostenta ainda um tom evolucionista, em contraste com 

o criacionismo católico que não traz em suas raízes tradicionais o paraíso terrestre.

Segundo o discurso da Unesco:

Esta evolução exige a participação de cada um de nós e dá aos jovens 
à as futuras gerações valores que os ajudem a construir um mundo 
mais digno e harmonioso, um mundo de justiça, solidariedade, liberda-
de e prosperidade. A cultura da paz torna possível o desenvolvimento 
duradouro, a proteção do meio ambiente e a satisfação pessoal de 
cada ser humano. (SANAHUJA, 2012, p. 89)

O discurso da Unesco é aceitável, do ponto de vista da ética e da moral, con-

tudo, não representa nem aponta para o Reino dos Céus de que falam as parábolas 

de Jesus, sobretudo, a do Semeador. E se esse tipo de paraíso terrestre do discurso 

profano existir — do ponto de vista da Igreja tradicional —, ele tem outra dimensão, 

aquela que engloba o Cristo como o proponente da condição celestial. Essa, muito se 

afasta das soluções mundanas apresentadas pelo secularismo, conforme veremos no 

último terreno da semeadura, que traz à luz a comunhão e a união.

A satisfação pessoal, na Parábola do Semeador, é lida não apenas sob a óti-

ca da prosperidade oferecida pelo mundo, mas também na perspectiva dos “prazeres 

250 Do grego,  Do grego, merimnw/n.
251 Do grego,  Do grego, plou,tou.
252 Do grego,  Do grego, h`donw/n tou/ biou/.
253 Existem católicos liberais que são maçons, mas não no plano da Igreja tradicional ou apologética.  Existem católicos liberais que são maçons, mas não no plano da Igreja tradicional ou apologética. 
Martins Terra (2011, p. 106-107) assegura que: “os católicos não precisam pedir que a Igreja reveja sua 
relação com a maçonaria. A Igreja já fez oficialmente essa revisão. A incompatibilidade no nível doutri-
nal é total e insuperável”. Ele afirma ainda que a postura dualista é para a Igreja um “pecado grave”.
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da vida” (Lc 8, 14). Na concepção da Igreja Católica, no que tange à geração da Vida, 

a sexualidade humana não é apenas procriativa, mas inerente à consciência moral.

Segundo João Paulo II (2007, p. 48), o corpo humano não deve ser reduzido à dimen-

são puramente material, ou a “um simples complexo de órgãos, funções e energias, 

que há de ser usado segundo critérios de mero prazer e eficiência”, pois, nesse caso, 

“a sexualidade fica despersonalizada e instrumentalizada: em lugar de ser sinal, lugar 

e linguagem do amor”. 

Orozco não concorda com a visão tradicional da Igreja, segundo ela:

Ainda persiste, no âmbito do Catolicismo oficial, uma grande dificulda-
de de pensar o corpo positivamente, como fonte de prazer e de auto-
nomia. Como poderemos nos reconciliar com esse corpo que nos foi 
expropriado? Considera-se que o caminho é a reivindicação do respei-
to ao corpo como um direito humano das mulheres, uma vez que esta 
perspectiva contribuirá para que as estruturas patriarcais não se per-
petuem, precisamente pela “desproteção” das mulheres. (OROZCO, 
2009, p. 138-139).

O duelo entre tradição e oposição eclesiástica, a partir dos vários exemplos 

citados, prefiguram o solo espinhoso da Parabola do Semeador. A oposição eclesi-

ástica é entendida, do ponto de vista da Igreja tradicional, como um desdobramento 

da heresia, a exemplo das considerações de Sanahuja (2012). Essa heresia, porém, 

não se refere à conduta de quem milita contra a Igreja, e sim à interpretação do pró-

prio clero, que vê nesta atitude um comportamento liberal.

As plantas que não deram frutos, no terceiro terreno da Parábola do Seme-
ador, representam as crianças que foram privadas do direito à Vida — que é o Cristo 

—, uma vez que foram sufocadas pelos espinhos (cf. Lc 8, 7). Isto é, as plantas não 

amadureceram (cf. Lc 8, 14), pois os espinhos não permitiram que elas se desenvol-

vessem, gradativamente, até o final de seu ciclo. 

Note-se que em São Marcos (4, 7): “o grão não deu fruto”, ou seja, o óvulo não 

vingou. Em São Mateus (13, 7), os espinhos também “sufocaram” as sementes. São 

Lucas (8, 7), por fim, sustenta não apenas que os espinhos cresceram, mas afirma 

que cresceram “com ela”, esta condição de concomitância é a que mais emblematiza 

a heresia, pois para que ela ocorra é necessário que haja uma situação de adversi-

dade — disputa ou concorrência — entre dois polos opostos que lutam em extremo 

conflito pela posse do mesmo espaço ou terreno.

A Vida, para a tradição católica, não é apenas produto da procriação humana, 
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mas antes um milagre que se faz por intermédio da Palavra divina254. Citamos São 

Gregório Magno (2000, p. 642), anteriormente, para afirmar  que o Espírito Santo “não 

se encarnou”, mas a Palavra como dom do Espírito, porém, tem o poder de encarnar 

a divindade no Pão da Vida. Segundo Santo Irineu de Lião:

o grão de trigo caindo na terra, decompondo-se, ressurge multiplicado 
pelo Espírito de Deus que sustenta todas as coisas e que, pela inte-
ligência, são postas ao serviço dos homens e, recebendo a Palavra 
de Deus, se tormam Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. 
(IRINEU DE LIÃO, 2012, p. 523)

A semente, em São Lucas, não representa, não se parece com, não simboli-

za, mas “é” a Palavra255 de Deus, conforme afirma o evangelista lucano, o único dos 

sinóticos a enfatizar esse aspecto estático e imutável da Palavra, que advém do verbo 

“é”. Ambiguamente, porém, esta estaticidade da palavra ocorre apenas no plano da 

aparência, pois sua ligação indissociável ao Espírito a faz crescer e desenvolver-se, 

eloquentemente, sem limites, entre os que a acolhem na esfera temporal (cf. 21, 15), 

ainda que ela seja também Eterna e Infinita (Cf. Lc 21, 33).

Inferimos, sob a recorrência aos exegetas tradicionais, que o Evangelho é 

a Luz de Cristo em São Marcos; em São Mateus, a Luz se manifesta no Rei Divino; 

em São Lucas, o Espírito nutrício é a própria Luz de Deus. Afirma São Basílio Magno 

(2000, p. 582) que o Espírito Santo “é fonte de santidade e luz da inteligência; é ele 

que dá, de si mesmo, uma certa iluminação à nossa razão natural”.

A luz tem matizes variadas nos Evangelhos sinóticos, mas só se torna evi-

dente no discurso de São João, que remonta à Parábola do Semeador e vislumbra a 

epifania, desta vez, não apenas citada como em São Mateus, mas sim materializada 

no encontro de duas realidades que se complementam, a imanente e a transcenden-

te, a temporal e a atemporal, a contingente e a eterna, como veremos mais adiante.

Na parábola marcana, a figura de Deus Pai, em Jesus Cristo, aponta para a 

ordenação e à organização; o Filho, em São Mateus, para a execução e à construção 

da Igreja; e o Espírito, em São Lucas, para o crescimento da planta, que é também a 

Palavra (Lc 8, 11). Santo Irineu de Lião (2012, p. 506) classifica os papéis da Trindade 

Santa: “o Pai decide e ordena, o Filho executa e forma, o Espírito nutre e aumenta”. 

254 Segundo Dattler (1972, p. 160), “a relação íntima entre pão consagrado e o corpo glorificado de 
Cristo é desenvolvida em Jo 6, 62-63”. Afirma Jesus: “O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. 
As palavras que tenho dito são espírito e vida”. Ou seja, sem a palavra consagrada não há Vida.
255 Esse conceito católico é poético, na medida em que funda um dogmatismo, tal qual a palavra literá-
ria, pois esta não pretende se parecer com, mas sim ser o objeto da representação. Afirma Jozef (2006, 
p. 38), com base em Mallarmé: “a palavra poética não signfica, ela é”.
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O aumento ou crescimento256 é evidente na alteração da voz, isto é, no grito 

do Poeta, que também tem como propõe um “coração reto e bom” (Lc 8, 15). Ele 

oferece ao auditório o “fruto pela perseverança” (Lc 8, 15), o qual nada mais é que 

a colheita que se plenifica na basileia. Na realidade, todos os terrenos da Parábola 
do Semeador colaboram para essa plenitude triunfal da Boa Nova, mas é São Lucas 

quem a prefigura com mais vigor, visto que o signo de sua semente é um polo oposto 

à nova ordem mundial, a qual destoa da mensagem de Jesus em muitos aspectos, 

como notou Sanahuja (2012). 

Os três evangelistas dos sinóticos anunciam, de um modo ou de outro, que 

o Reino de Deus está próximo, no entanto, é São Lucas o narrador que destaca a 

frutificação pelo predicativo da perseverança (cf. Lc 8, 15), sem a qual não haveria 

o acesso ao alimento da Vida Eterna. O banquete celeste, por sua vez, só pode ser 

assimilado em uma quarta dimensão da realidade, que aponta para a transcendência, 

em São João (21, 1-14). Não se transcende, porém, sem o poder da Palavra.

Ricardo Piglia (2004, p. 105) afirma que “projetar-se para além do fim, para 

perceber o sentido, é algo impossível de se conseguir, salvo sob a forma da arte”. 

Para o autor das Formas Breves, a Literatura

trabalha a ilusão de um final surpreendente, que parece chegar quan-
do ninguém espera para cortar o circuito finito da narração e que, no 
entanto, já existe, invisível, no coração da história que se conta. No 
fundo, a trama de um relato esconde sempre a esperança de uma 
epifania. Espera-se algo inesperado, e isso vale também para quem 
escreve a história. (PIGLIA, 2004, p. 105)

O quarto terreno da semeadura da Parábola do Semeador possibilita esse 

final surpreendente, muito embora, o Cristo não opere no plano da ilusão, como a Lite-

ratura, tampouco da magia, mas na esfera do milagre, cuja lógica religiosa se sustenta 

pela força da Palavra. Segundo Frei Leo (2011): “o que impulsiona o milagre é a força 

da palavra de Deus”. Continua ele, sobre o dogma da fé católica:

A Igreja Católica afirma, na Constituição Dogmática Dei Verbum, do 
Concílio Vaticano II [...], que nós adoramos a Palavra da mesma forma 
que adoramos o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. [...] Há um segredo que perpassa todos os grandes 
milagres da história: a Força da palavra de Deus. (FREI LEO, 2011)

250 O crescimento é uma característica peculiar não apenas na parábola lucana, mas também do 
Evangelho de São Lucas (2, 52). Segundo Bento XVI (2013, p. 105), “Depois de afirmar que Jesus 
crescia em sabedoria e estatura, Lucas acrescenta a fórmula extraída do primeiro livro de Samuel, 
onde aparece referida ao jovem Samuel (cf. 2, 26): crescia em graça (benevolência, simpatia) diante 
de Deus e dos homens”.
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A força da Palavra de Deus, do ponto de vista da Religião e também da Lite-

ratura, aponta para a realização do impossível. Afirma Frei Leo (2011): “precisamos 

estar no grupo que acredita no impossível”. Isto é, no milagre gestado pela força da 

Palavra. Segundo ele, “Deus nunca fez nenhum milagre que não tenha sido pela força 

da Palavra. Deus disse: faça-se!” Cristo é o Poeta que tem Palavra e “faz” o que diz.

3.3.4 A quarta dimensão da parábola no banquete de São João

A arte, qualquer que seja, tem em si
a propriedade de unir as pessoas.

(Tolstoi)

Na terceira parte da Parábola do Semeador, em São Mateus (13, 10-17), 

em que se instaura a metalinguagem no discurso de Jesus, é possível indentificar 

também a intertextualidade, pois Ele recorre ao profeta de Isaías (6,9) para explicar 

aos ouvintes que muitos “não ouvem nem compreendem” Suas parábolas, com efeito, 

para eles se cumpre a profecia. A tradução dos originais gregos, de Murilo Dias (2011), 

apresenta mais detalhes nesta passagem, em relação às bíblias clássicas:

Certamente ouvireis, mas absolutamente não compreendereis
e certamente vereis, mas absolutamente não enxergareis.
Porque o coração deste povo se tornou insensível,
e ouviram com ouvidos duros
e taparam seus olhos;
para que não enxerguem com os olhos,
nem com os ouvidos ouçam,
nem com o coração compreendam,
nem se convertam, 
e eu os sare. 
(Mt 13, 14-15)

A ausência de conversão — ou metanoia — é remetida à doença, pois Cristo 

afirma que os não convertidos carecem de cura, isto é, de que Ele os sare. Podería-

mos limitar essa explicação metalinguística de Cristo ao versículo 9, como fizemos no 

segundo capítulo. Contudo, na perspectiva da Literatura, a dialogia deste capítulo de 

Isaías é passível de decodificação, a qual, no entanto, não pode ser aleatória, mas 

requer uma relação de equivalência com a própria Parábola do Semeador.
Neste capítulo 6, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor sentado num trono 

muito elevado; as franjas do seu manto enchiam o templo. Nesta instância, há um 

paralelismo antitético com os fariseus, que também costumavam usar roupas deste 
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estilo, embora não tivessem bom caráter nem dignidade (cf. Mt 23, 5). 

O profeta cita ainda serafins que se mantinham junto ao Senhor, eles velavam 

Sua face com suas asas e suas vozes revezavam ao dizer: “Santo, santo, santo, é 

o Senhor Deus do Universo! A terra inteira proclama a Sua glória!” (Is 6,  3). Em se-

guida, o profeta afirma que as portas do local estremeceram. Ele gritava, culpando a 

si mesmo como um homem de lábios impuros. Entretanto, seus olhos viram o Rei, o 

Senhor dos exércitos. Neste momento, um dos serafins voa em sua direção e traz na 

mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar. O anjo aplicou-a em sua boca e disse: 

“Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, e tua falta apagada”. (Is 6, 

7). O profeta ouve a voz do Senhor que lhe diz: “— Vai, pois, dizer a esse povo”. Em 

seguida, prossegue-se a passagem acoplada à Parábola do Semeador.
Note-se, portanto, que a citação feita por Jesus não é um texto fora de con-

texto, mas precede uma situação de cura, a do próprio profeta que recebeu em sua 

boca uma brasa viva, retirada de um altar, e essa brasa o curou. A cura, como já foi 

dito, está intimamente ligada à conversão — metanoia.

No capítulo anterior, mencionamos que a parábola mateana aponta para o 

Cristo como Porta, na medida em que Ele abre um parêntese para citar o profeta Isaí-

as, que possibilita o acesso a uma realidade superior. A porta, neste contexto, cumpre 

o papel de conduzir a Parábola do Semeador a uma revelação divina, que dissipa as 

trevas do olhar e promove a epifania no plano da literariedade. Cabe ao leitor perscru-

tar os enigmas das palavras do profeta e tratar de relacionar esses mesmos elemen-

tos com a parábola, para chegar então à decodificação.

Superficialmente, nenhum dos elementos corresponde à Parábola do Seme-
ador, mas na esfera da intertextualidade, pode-se acatar a brasa viva como o elemen-

to chave que desvenda todo o mistério apresentado por Jesus. Esta chave de leitura 

conduz o relato mateano à sua plenitude, pois a brasa viva que aparece em Isaías (6, 

6) surge também em uma praia da Galileia257, ambiente idêntico ao da narrativa da 
Parábola do Semeador, porém, no relato de São João (21, 1-14).

São João (21, 1-14) apresenta os frutos da Parábola do Semeador, nesta 

mesma ocasião em que o Mestre Se revela aos discípulos, mas Ressuscitado. Afirma 

São João (21, 14): “Essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava ressuscitado 

dos mortos a seus discípulos”. Essas palavras do quarto evangelista representam os 

três terrenos da Semeadura nos quais morreram os grãos de trigo, morte que real-

257 Segundo Gnilka (2000, p. 183), “Jesus fez da Galieia o centro de sua atuação, talvez até se possa 
dizer que a centralizou na região situada ao noroeste do Lago”.
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mente ocorreu na perspectiva dos Evangelhos, no entanto, há uma plenificação de 

todas as sementes da parábola em um outro lugar da Galileia. As três vezes de que 

fala o Senhor compensam ainda os três dias que Ele ficou no sepulcro, sob a condição 

da morte — a qual desaparece completamente em sua ressurreição gloriosa.

Segundo São Gregório de Nissa:

Se um agricultor explica a força vital escondida em uma semente e se 
o homem a quem ele fala, ignorando a agricultura, não acredita em 
sua palavra, basta ao camponês, para a demonstração da verdade, 
mostrar a potência de uma só das sementes contidas em um “medim-
no” e garantir todo o resto. Quando se viu um só grão de trigo ou de 
cevada ou outro grão contido em um “medimno” tornar-se uma espiga, 
depois de lançada na terra, não se pode mais duvidar de um nem tam-
pouco dos demais. Assim, parece-me suficente para o testemunho do 
mistério da ressurreição o ter conhecido a verdade das coisas já ditas. 
(GREGÓRIO DE NISSA, 2011, p. 130)

E se o local da plenitude da ressurreição de Cristo é a praia da Galileia, em 

que medida esse local, que nada se parece com o campo, pode ser uma prefiguração 

da terra boa? A resposta é o banquete que Jesus oferece aos discípulos, em terra 

firme, a qual, além de plenificar o quarto terreno da semeadura, representa também o 

retorno, o movimento cíclico que reflete o Senhor enquanto “Alfa e Ômega, o Primeiro 

e o Último, o Começo e o Fim” (Ap 22, 13). E este movimento é ambíguo, pois ainda 

que o reencontro dos discípulos com o Mestre, na praia, seja uma epifania, ele prefi-

gura também o Kairos258, o tempo da eternidade, uma vez que a presença de Deus, 

na ótica cristã, refaz o que se desfez e torna o tempo estático e atemporal (cf. Mt 28, 

20). Segundo o abade Adão de Perseigne (1995, p. 272), o Eterno “não tem começo 

nem fim. É perfeito porque nada falta à sua plenitude”.

A atemporalidade, porém, não anula a noção de tempo, isto é, de dia ou noite, 

de luz ou trevas. Na versão dos originais gregos, Murilo Dias (2011) traduz que “Quan-

do amanheceu, bem cedo, Jesus estava na praia; mas apesar disso os discípulos 

não sabiam que era Jesus”.  Scouarnec (2004, p. 45) afirma que “Sua ressurreição é 

associada à luz da manhã e à vida que renasce na primavera”. 

A semente do trigo da Parábola do Semeador, que gera a planta da qual 

florece a espiga e brotam os frutos259, encontra-se plenificada no Cristo Ressuscitado, 

258 Segundo Grün, kairós “é o tempo bom, agradável, o instante em que estou totalmente aqui. Foi 
nesse sentido que Jesus falou do tempo. Lá onde o kairós entrou em cena, é bom tempo; ele é meu. 
Estou totalmente no tempo. Aproveito o instante atual. Estou totalmente entretido com o que faço, sem 
olhar para o relógio e sem perguntar o que me espera no minuto seguinte” (apud ARAUJO, 2012, p. 71).
259 Segundo Osório (1992, p. 20), os estágios do desenvolvimento do trigo são: perfilhamento, cresci-
mento do colmo, espigamento, florescimento e amadurecimento.
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que surge no alvorecer da manhã. Um tempo que não é ocasional e dialoga com a na-

tureza, pois ela também figura em si a ressurreição, conforme observa São Clemente:

Caríssimos, vejamos a ressurreição que acontece no tempo marcado. 
O dia e a noite nos mostram uma ressurreição: a noite se põe, o dia 
se levanta; o dia se vai, a noite aparece. Tomemos os frutos. Como e 
em que lugar germina a semente? O semeador saiu e lançou na ter-
ra cada uma das sementes. Estas, caindo por terra secas e nuas, se 
dissolvem; depois, a partir da própria desagregação, a magnífica provi-
dência do Senhor as faz ressuscitar, e de uma única semente crescem 
e produzem muito fruto. (CLEMENTE, 2013, p. 42)

O movimento cíclico, tampouco desaparece na atemporalidade, na instância 

do reencontro de Jesus com os dicípulos, pois inferimos que esse fato pode ser pen-

sado a partir das categorias de São Tomás. Afirma Kasper:

O fim e a consumação são o retorno à origem. Nesse pensamento 
cíclico, Tomás insere o pensamento bíblico com frequência caracte-
rizado como linear. [...] Toda realidade parte de Deus, para retornar 
novamente a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o ponto de virada 
(vertex), o eixo e o centro da história da humanidade. Em Jesus Cristo, 
aconteceu o decisivamente novo. Ele é o acontecimento absoluto e o 
ponto de unidade, o universale concretum. Por essa razão, não pode 
haver nenhum desenvolvimento histórico salvífico novo depois de Je-
sus Cristo. (KASPER, 2012, p. 142)

Essa novidade da qual fala Kasper (2012, p. 142) é também um conceito lite-

rário que atribui maior valor à obra. Perrone-Moisés (2003, p. 32) afirma, com base na 

teoria poundiana, que “literatura é novidade que permanece nova”. Segundo a crítica, 

“a novidade nada mais é que um novo ângulo de visão, para o qual a datação, a se-

quência e o próprio tempo desaparecem”.

Segundo Maldamé (2005, p. 29), no centro de tudo está o Cristo Ressusci-

tado, além de Ele ser também a imagem do Deus invisível que plenifica a novidade. 

Afirma ele que “a ressurreição de Jesus é um acontecimento que vem romper o curso 

dos acontecimentos segundo a ordem natural” (p. 144). A ressurreição de Cristo, para 

Bento XVI (2012, p. 88), funda um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que Ele foi 

lançado ao chão, continua “bem firme sobre os seus pés, porque, pela ressurreição, 

venceu definitivamente a morte”.

Segundo a teologia deTeófilo de Antioquia:

Ora, Deus te mostra muitos indícios para que creias nele. Se queres, 
considera a morte das estações, dos dias e das noites, como morrem e 
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ressuscitam. Vê. Não há também uma ressurreição para as sementes 
e frutos, e isso para a utilidade dos homens? Assim, por exemplo, um 
grão de trigo ou de qualquer outra planta, uma vez jogado na terra, pri-
meiro morre e se desfaz, depois ressuscita e se transforma em espiga. 
(TEÓFILO, 2010, p. 225)

O reencontro de Jesus com os discípulos representa a ressurreição e também 

a perfeição da Igreja, não enquanto obra humana, mas como resultado do trabalho de 

liderança efetuado pelo Mestre em Seu ministério. Para Maritain (1962, p. 147), a per-

feição do Reino só virá após o fim dos tempos, mas o encaminhamento para o Reino, 

a cada passo da história, é algo que pode e deve ser realizado na terra. 

A perfeição, na quarta dimensão da parábola, é identificada sob o número 

sete260, pois reencontraram-se na praia sete discípulos, cujo primeiro é Pedro, o con-

dutor da barca. Pedro dirigiu-se a Tomé, Natanael, Tiago e João (os dois filhos de 

Zebedeu), além de mais dois outros discípulos e disse: “vou pescar” (Jo 21, 3), e os 

demais o seguiram. Eles não lograram êxito sozinhos, quando aparece o Senhor, 

porém, sob a aurora — feito a Estrela radiosa da manhã (cf. Ap 22, 16) — surgem os 

frutos do trabalho dos discípulos e a barca de Pedro fica repleta de peixes. Essa situ-

ação aponta para a comunhão universal261 de Jesus com a sua Igreja.

Segundo Battistini (1987, p. 79) “a palavra católica vem do grego e significa 

Universal”. Ele afirma que o primeiro cristão a utilizar o termo foi Santo Inácio de An-

tioquia, quando escreveu: “Onde está o Cristo, aí está a Igreja Católica”.

Afirma Chevalier:

O sete simboliza a conclusão do mundo e a plenitude dos tempos. 
Segundo Santo Agostinho, ele mede o tempo da história, o tempo da 
peregrinação terrestre do homem. [...] Além disso, o próprio homem 
é convidado pelo número 7 — que indica o descanso, a cessação do 
trabalho — a voltar-se para Deus a fim de descansar somente nele  
(De Gen. ad litt., 4, 16). Agostinho falará também do grande misté-
rio da pesca milagrosa que representa o fim do mundo. O Cristo está 
acompanhado de seus sete discípulos e, por este fato, inicia o fim dos 
tempos. (CHEVALIER, 2007, P. 828)

Os fins dos tempos são descritos no Livro do Apocalipse como gloriosos, e 

esta que é a ocasião de glória da Igreja Eterna, a chamada Jerusalém Celeste, conta 

com a imagem de sete anjos (cf. Ap 21, 9).

260 Segundo Chevalier (2007, p. 826), esse numero equivale “aos sete graus de perfeição, às sete 
esferas ou graus celestes”.
261 Bento XVI (2012, p. 58) afirma que “Pedro deve ser, para todos os tempos, o guardião da comu-
nhão com Cristo; deve guiar a comunidade com Cristo; deve se preocupar para que a rede não se 
rompa e, assim, possa perdurar a comunhão universal.
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Paul Claudel (1958, p. 217) afirma com São Mateus que: “O Reino dos Céus 

é semelhante a uma rede lançada ao mar (XIII, 47) e que nada deixa escapar ao seu 

emprego: o passado, como o presente e o futuro”.

O reencontro de Jesus Cristo com os discípulos no espaço da praia da Ga-

lileia prefigura então o Reino dos Céus, o descanso em Deus, na medida em que o 

Senhor diz a eles: “Lançai a rede à direita do barco e encontrareis!”. E Jesus não diz, 

inicialmente, que eles encontrarão peixes, mas “algo para comer”. Ou seja, o banque-

te celeste do qual outras vezes falou o Senhor (cf. Lc 13, 29). Quanto à expressão 

“à direita do barco”, ela significa também à direita do Pai, conforme profetizara Jesus 

sobre o Reino dos Céus, em outras ocasiões (cf. Mc 16, 19).

Santo Irineu de Lião afirma que

Deus dá a cada um o que Lhe convém, a semente ao semeador e o 
pão como alimento ao ceifador; exatamente como um é o que planta e 
outro quem rega, mas um só Deus quem faz crescer. Os patriarcas e 
os profetas semearam as palavras que se referem a Cristo, e a Igreja 
ceifou, isto é, recolheu os frutos. [...] Toda profecia antes que se cum-
pra é enigmática e ambígua para os homens, mas, chegado o tempo 
e cumprido o que foi predito, então as profecias têm sentido líquido e 
certo. (IRINEU DE LIÃO, 2012, p. 448-449)

Santo Irineu (2012, p. 449) ressalva que quem lê as Escrituras desse modo, 

“assim como Jesus as explicou aos discípulos depois da sua ressurreição dos mortos, 

mostrando por meio delas que o Cristo deveria sofrer e entrar, assim, na sua glória”, 

será discípulo perfeito. Esse reencontro com os sete discípulos é, pois, a prefiguração 

da glória eterna, na medida em que o Mestre não apenas oferece o banquete, mas 

consagra também o alimento sagrado. Disse Jesus aos discípulos, na última versão 

dos originais gregos: “Vinde comer!” (Jo 21, 12).

Sheen (1959, p. 610) afirma que comer com Jesus era para os discípulos a 

prova mais decisiva da sua ressurreição. Comenta ele:

Depois de ressuscitar a filha de Jairo, ordenou que lhe dessem de co-
mer; depois de ressuscitado Lázaro, comeu com ele; e agora, depois 
da sua própria ressurreição, comeu com os apóstolos. Convencê-los-ia 
assim de que se tratava mesmo do Corpo vivo que eles tinham vis-
to, tocado e sentido; mas era simultaneamente um Corpo glorificado. 
(SHEEN, 1959, p. 610-611)

Ambrósio de Milão (2010, p. 59) afirma que antes da consagração, o alimento 

é pão, “mas quando as palavras de Cristo aparecem, é Corpo de Cristo”. Ele ressalva, 

portanto, que “Cristo tem poder para transformar tudo”.
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Segundo a tradução dos originais gregos, de Murilo Dias (2011): “Quando os 

discípulos desceram para a terra, viram brasas preparadas, sobre elas peixe, e tam-

bém pão” (Jo 21, 9). Essa passagem denota o paladar e o olfato. Para Rector (2003, 

p. 43), ambos “são sentidos de proximidade”. Ela diz ainda que “degustar alguma 

coisa, saboreá-la lentamente, é verdadeiramente sabê-la”. 

Segundo Paul Claudel:

Não está escrito (II Cor II, 15) “que nós somos diante de Deus o bom 
odor de Cristo, nos que perecem e nos que se salvam?” Não foi Ele 
associado pela Sabedoria sagrada, não somente à flor, mas ao fruto? 
“Como a vinha”, diz o Eclesiástico (XXIV, 23), “eu frutifiquei em odor 
de suavidade”. Odor simples e puro da graça, Odor composto de boas 
obras. (CLAUDEL, 1958, p. 234)

Na presença de Cristo, nenhum dos discípulos questionava quem era o Se-

nhor, pois sabiam que era Ele. E são explícitos ainda os caracteres da consagração: 

“Jesus então veio, tomou o pão e o deu a eles. E igualmente o peixe” (Jo 21, 13). Nes-

te momento, o Senhor realizou a primeira missa após a Sua ressurreição.

A epifania que ocorre nesta passagem é a abertura dos olhos dos discípulos 

— tão solicitada por Jesus na Parábola do Semeador —, tal qual se sucedeu em São 

Lucas (24, 31), aos discípulos de Emaús. São Leão Magno (2005, p. 169) nota que 

“na fração do pão abrem os olhos dos convivas”, isto é, no momento da Eucaristia. 

Segundo Scouarnec: 

O pão eucarístico é um pão partido para ser partilhado e dado. O gesto 
da fração do pão é um gesto central na Escritura, o gesto ao qual os 
discípulos são fiéis (cf At 2, 42), o gesto-código do reconhecimento de 
Cristo ressuscitado (cf. Lc 24, 35) (SCOUARNEC, 2004, p. 84)

A epifania, nessa passagem, é uma antítese à condição de Adão e Eva, quan-

do expulsos do paraíso. Afirma Teófilo de Antioquia (2010, p. 251) que quando eles 

comeram o fruto da árvore proibida “os olhos de ambos se abriram”, árvore essa que é 

também um oposto polar da árvore da vida do Reino — a qual pode ser inferida como 

o próprio Cristo, a semente outrora pisada no Caminho da Parábola do Semeador, 
e que aqui se plenifica como a Videira que produz o vinho e os frutos para curar as 

nações, nas margens do rio de água viva (cf. Ap 22, 1). 

O mar da Galileia é concebido também como lago, que por sua vez não é um 

rio. Contudo, a idéia de rio aqui mencionada não remonta ao espaço geográfico do Rio 

Jordão, por exemplo, mas à água com o seu poder curativo e inovador. O elemento 
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água aparece na história tradicional da Igreja, na consagração da Eucaristia, uma vez 

que no cálice de vinho a ser consagrado são inseridas algumas gotas de água. Depois 

da consagração, considera-se que há no cálice o verdadeiro Sangue de Cristo.

Segundo Scouarnec (2004, p. 81), “a partilha do pão e do alimento dá lugar a  

uma experiência de comunhão, de comunidade de destino, de fraternidade”. Ele diz 

ainda que o pão é associado ao trabalho realizado. Nos Salmos, afirma ele: “A terra 

se sacia com tua obra fecunda. Tu fazes brotar relva para o rebanho, e plantas úteis 

para o homem, dos campos ele tira o pão” (cf. Sl 103, 13-14). Para o exegeta, o pão 

e o vinho “são frutos da terra e do trabalho do ser humano. São objetos de ação de 

graças, pois são associados à Palavra de Cristo” (p. 83).

O peixe não é um elemento eucarístico oferecido na santa missa, mas apenas 

o cálice de vinho e o pão. No contexto da praia da Galileia, porém, o peixe representa 

a remissão dos pecados, a cura, a metanoia que vem de uma brasa viva, tal qual a 

própria é colocada na boca do profeta em Isaías 6, capítulo que aparece na Parábola 
do Semeador. E se não há sangue nesse banquete, a figura emblemática do peixe 

representa a própria Eucaristia. Segundo Chevalier, existem

numerosas figurações simbólicas do peixe nos antigos monumen-
tos cristãos (em particular funerários). Entretanto, na maior parte dos 
casos, o simbolismo, ainda que permanecendo cristão, recebe uma 
acepção um pouco diferente: visto que o peixe é também um alimento, 
e que o Cristo ressuscitado o comeu (Lucas, 24, 42), ele se transforma 
no símbolo do alimento eucarístico, e figura frequentemente ao lado do 
pão. (CHEVALIER, 2007, p. 704)

Simbolizar é um termo válido quando se trata de elementos eucarísticos, é 

conveniente considerar, porém, que o pão consagrado como produto do trigo não re-

presenta o Corpo de Cristo, mas “é” o Senhor em pessoa, para os cristãos — como foi 

dito na análise da parábola lucana. Nesse caso, os exemplos metafóricos citados no 

segundo capítulo, acerca da ausência do conectivo “como”, não valem para o contexto 

da missa, pois aqui o trigo transcende sua condição material para transubstancializar-

se. Uma opinião contrária, segundo a posição da Igreja, caracterizaria a heresia. 

Lutero, segundo Navarro:

Em vez de admitir com os católicos que a substância do pão se con-
verte na substância do Corpo de Cristo, ensinava a permanência das 
duas substâncias, ou seja, a consubstanciação. [...] Calvino procurou 
se colocar no meio termo entre um e outro, afirmando que Cristo está 
presente na Eucaristia, não realmente, mas virtualmente, isto é, no 
momento da comunhão desce do verdadeiro corpo de Cristo que está 
no céu uma certa força espiritual para aqueles que comungam. (NA-
VARRO, p. 330-331)
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Navarro discorre sobre a metáfora:

Em Jesus Cristo continua a apresentar-se como o pão vivo que se 
deve comer. E falando mais abertamente ainda, de modo que exclui 
qualquer metáfora, Ele diz que o pão, isto é, o alimento que vai dar é a 
sua carne para ser a vida do mundo e emprega o futuro: “O pão que Eu 
darei”, logo, não têm razão os protestantes em dizer que Ele aí se refe-
re à fé, que se há de comer a Cristo pela fé. (NAVARRO, 1958, p. 424)

Na ótica do Catolicismo tradicional, a incorruptibilidade da hóstia consagrada 

é uma verdade de fé que remonta ao milagre de Lanciano, notificado nas páginas 

anteriores. Essa verdade, porém, ainda que intrínseca à esfera religiosa, não perde 

a sua densidade dialógica, conforme os questionamentos de Stephen Hero, jovem 

personagem de James Joyce. Indaga ele:

Por que era o sacramento da Eucaristia instituído sob duas espécies 
de pão e de vinho, se Jesus Cristo estava presente corpo e sangue, 
alma e divindade no pão somente e no vinho? Contém uma partícula 
mínima do pão consagrado todo o corpo e sangue de Jesus Cristo, ou 
uma parte apenas do corpo e do sangue? Se o vinho se torna em vi-
nagre e a hóstia se desfaz em corrupção, depois de terem sido consa-
grados, está Jesus Cristo ainda presente sob as suas espécies, como 
Deus e como homem? (JOYCE, 2005, p. 113)

Scott Hahn (2005, p. 11), pastor convertido ao Catolicismo e que passou pelo 

processo da metanoia — mudança radical de mentalidade —, afirma que “a missa na 

terra é a apresentação do banquete das núpcias do Cordeiro”. E como refletir sobre 

esse evento a partir da Parábola do Semeador? 

A resposta é a figura de Maria, como o “arquétipo da Igreja”, expressão de 

Kasper (2012, p. 197), para o qual “ela corporifica de modo perfeito a essência da 

Igreja como comunidade de fé”. E o motivo é que ela caminha junto do “povo de 

Deus”, o qual, em nossa análise, aparece no primeiro terreno da semeadura; a Igreja 

é ainda “Corpo” de Cristo, tal qual é a Igreja no segundo terreno da parábola; além de 

“templo do Espírito Santo”, intimante ligado à Palavra do terceiro terreno.

Segundo Bento XVI (2013c, p. 42), a Igreja tem duas dimensões, a mariana 

e a petrina, e é ainda a “esposa de Cristo”. Essa refiguração é evidente no Livro do 

Apocalipse de São João, que aponta para a glória de Cristo.

Scott Hahn (2005, p. 11) afirma que sua visão sobre o último livro da Bíblia 

não se detém nas conotações catastróficas, mas se baseia antes na “visão maravi-

lhosa da Jerusalém dos últimos capítulos do Apocalipse, que descrevem o melhor 

possível, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido escutou” — duas expressões que 
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dialogam com a Parábola do Semeador, em São Mateus (13, 17).

A glória da Igreja Eterna, por sua vez, tem uma correspondência não apenas 

com a Esposa Igreja (cf. Ap 22, 17), mas também com o Trono do Cordeiro, que res-

plandece o Reino. Afirma Maldamé (2005, p. 159) que “a realeza262 é a dignidade do 

Rei”, assim como o reinado prefigura o poder e a autoridade da basileia. 

Nesta quarta dimensão da parábola, que abrange instâncias ou matizes da 

descrição celeste, Cristo é o Juiz Universal que recompensa os sete pescadores que 

agora participam de sua glória, a qual remonta a uma pedra preciosa (cf. Ap 21, 11), 

conforme mostraram-na os sete anjos ao quarto evangelista. O Juiz universal é ainda 

o Bom pastor de Israel, uma vez que “os juízes foram pastores do povo de Deus”, 

conforme a observação de Chevalier (2007, p. 691). Ressalva ele:

O Apocalipse  insiste igualmente nesse ponto, valorizando, porém, um 
outro aspecto do símbolo: o Cristo apascentará todas as nações da 
terra, mas com um cetro de ferro. Ele será o pastor-juiz. (Apocalipse, 2, 
27; 12, 5; 19, 15). (CHEVALIER, 2007, p. 691)

Afirma São Gregório Magno:

É evidente que o título de pastor convém a Cristo. Pois assim como um 
pastor dirige e leva às pastagens seu rebanho, assim Cristo restaura 
os fiéis com um alimento espiritual: seu próprio Corpo e seu próprio 
Sangue. (GREGÓRIO MAGNO, 2000, p. 285)

As imagens mais expressivas da Jerusalém celeste, dos dois últimos capítu-

los do Apocalipse, que dialogam com o reencontro de Jesus e os discípulos na praia 

da Galileia, é a nítida imagem da nova terra, a qual prefigura o quarto terreno da Pará-
bola do Semeador. E se nas narrativas do quarto evangelista já foram mencionados 

o elemento terra, água e o fogo em brasa, a águia dos evangelistas263 aponta agora 

para o elemento ar, que configura a totalidade do mundo na Cidade Santa que desce 

do céu, transparecendo no ar todo o seu esplendor. Afirma São João:

Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primerio céu e a pri-
meira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do 
céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, a nova Jerusalém, como uma 
esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma 
grande voz que dizia: “Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. 
Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. 
Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, 
nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. (Apo 21, 1-4)

262 Bento XVI (2011, p. 174) afirma que “Jesus criou um conceito absolutamente novo de realeza do 
reino, colocando Pilatos, o representante do poder terreno clássico, em face do mesmo”. 
263 Segundo Ravasi (1999, p. 42), São João é o Evangelista que paira nos céus feito águia.
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A primeira condição pode ser entendida então como as mortes do trigo nos 

três terrenos da parábola, visto que nesta nova terra — firme —, em que desaparece 

as labutas do mar e da pescaria, acontece a recompensa e a vitória sobre a morte, 

celebrada no encontro de Cristo com a Sua Igreja, a esposa do Cordeiro. Afirma Mal-

damé (2005, p. 196), “tal é a vida eterna: uma vitória sobre a morte. [...] O que o peca-

do que Adão destruiu, fazendo da morte a condição da visão de Deus (Ex 33,20), será 

abolido. Os homens viverão da visão de Deus”. Note-se que antes de Pedro pular na 

água para ir ao encontro do Senhor, ele estava nu (cf. Jo 21, 7), tal qual estava Adão 

(cf. Gen 3, 10) na condição que emblematiza o pecado original.  A Jerusalém celeste, 

diferentemente da árvore da maldição, contém a árvore da vida e os seus doze frutos 

(cf. Ap 22, 2) que simbolizam o apostolado da Igreja.

Em terra firme, desaparece a situação de morte e os sete discípulos se regozi-

jam no banquete oferecido pelo Senhor. Segundo Maldamé (2005, p. 197), o banque-

te é, entre outras coisas, o “símbolo da felicidade”, bem como um festim, “as núpcias 

do Cordeiro que está presente na beatitude”. Ele cita Roger Caillois para afirmar que 

o banquete se harmoniza ainda com o tema do jardim como símbolo da vida. O jardim 

remonta às flores, algo que saiu “de uma semente” (p. 199). Para Maldamé (2005, p. 

199), “o símbolo do jardim expressa a vitória sobre a morte pela ação do homem”.

Segundo São Máximo de Turim:

Refloresce o Senhor quando ressurge do sepulcro; frutifica quando 
sobe ao céu. É flor quando gerado nas entranhas da terra. É fruto 
quando colocado nas alturas celestes. É grão, como Ele próprio diz, 
quando padece à cruz sozinho, é fruto quando O rodeia a grande fé 
dos apóstolos. (MÁXIMO DE TURIM, 2000, p. 622)

Afirma Scott Hahn (2005, p. 121) sobre as núpcias do Cordeiro: “Cristo está 

firme no comando e quer que reinemos com ele como sua esposa”. Contiua ele:

A Igreja é, ao mesmo tempo, sua esposa e seu Corpo, pois no matrimô-
nio os dois se tornam uma só carne (cf. Mt 19, 5). Assim, Cristo olha para 
nós e diz: “Este é o meu corpo”. [...] A comunhão amorosa com a Sua 
Igreja é a razão pela qual Deus se fez homem. (HAHN, 2005, p. 122)

O reencontro de Cristo com os discípulos funda a unidade, a junção da condi-

ção imanente da Igreja eclesial a uma quarta dimensão da realidade, a transcendente, 

que prefigura a plenitude dos tempos finais, com sua matiz de atemporalidade. E a 

unidade não se estabelece apenas no plano teológico, mas também no literário e es-

trutural em que surge o sentido. Jozef pauta-se em Jakobson para afirmar que:
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Uma obra de arte é literária na medida em que seja mais do que um 
documento de sua época: ela é o lugar da produção de sentido, é um 
discurso particular na medida em que se faz linguagem, a manifesta-
ção da concretização de uma estutura abstrata que conforma a singu-
laridade do fato literário. [...] A obra de arte é o esforço em criar uma 
nova forma porque quer expressar e traduzir uma nova ordenação do 
mundo, outro modo de perceber e designar: ela se faz linguagem. [...] 
O objeto da ciência da literatura não é a literatura, mas a literariedade, 
isto é, o que faz da obra uma obra literária”. (JOZEF, 2006, p. 67)

A unidade é ainda a Revelação do Deus Uno e trino. Segundo Ladaria (2005, 

p. 101), a unidade do Pai e do Filho manifesta-se na ressurreição de Jesus Cristo. 

Com efeito, “não se pode separar delas a efusão do Espírito, dom do Pai e do Filho, 

que, ao mesmo tempo que exprime a união dos dois, mostra a pertença do pneuma 

ao âmbito divino, juntamente com as duas primeiras pessoas”.

A ressurreição de Jesus é então uma mostra da atemporalidade do Kairos, 

isto é, os tempos finais que ilustram a quarta dimensão da Parábola do Semeador 
como a época do reencontro, da unidade e, sobretudo, da colheita. Afinal, quando 

Simão Pedro “puxou para a terra a rede cheia de cento e cinquenta e três grandes 

peixes”, plenificou a própria mística cristã (cf. Gl 6, 10). 

Afirma São Leão Magno:

Não desanimemos na prática do bem, pois, senão desfalecermos, a 
seu tempo colheremos” (Gl 6, 9-10). Assim, a vida presente é tempo 
de semeadura e o dia da retribuição, o tempo da colheita, quando cada 
qual receberá os frutos dos grãos de acordo com a quantidade que 
tiver semeado. (LEÃO MAGNO, 2005, p. 31)

É válido ressaltar que esse tempo da plenitude é apenas a instância do ban-

quete e da comunhão, pois os diálogos que ocorrem após esse momento, em São 

João (21, 15-23) dão margem para outras situações que não se restringem à colheita. 

Essa, porém, prefigura a recompensa do trabalho realizado  — a eternidade —, isto é, 

a presença do Corpo de Cristo, o Bom Pastor que acolhe as ovelhas. 

E porque uma instância da eternidade, se essa mesma eternidade já se ma-

nifestou no Verbo encarnado da ekklesia mateana? Não deveria aqui a atemporalida-

de do kairós se manifestar como infinitude, e não apenas em plenitude? A resposta 

a essa impossibilidade é o fato de o Eterno ser inefável, na perspectiva da teologia 

católica. Por outro lado, a “visão” do Eterno é concebida como acessível aos puros 

de coração, tal qual o foi para Pedro, Tiago e João, quando estiveram a sós com o 

Senhor no alto do monte, onde Ele lhes mostrou a Sua glória. 
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Segundo São Leão Magno:

Aquela visão inefável e inacessível, contudo, que é reservada aos 
puros de coração na vida eterna, de modo nenhum poderiam ter e 
contemplar os que ainda se achavam revestidos de carne mortal. [...] 
Revelou, portanto, o Senhor diante de testemunhas escolhidas a sua 
glória e iluminou de tanto esplendor o aspecto exterior daquele corpo 
semelhante aos demais que o seu rosto brilhou como o sol e as suas 
vestes tornaram-se brancas como a neve (Mt 17, 2).  (LEÃO MAGNO, 
2005, p. 130-131).

Note-se que inefável não é sinônimo de provisório, como quer a teoria da des-

construção264, pois ainda que essa mostra da eternidade não equivalha a permanên-

cia do Cristo na terra, ela é uma prefiguração da plenitude, bem como da perfeição.

Teófilo de Antioquia (2010, p. 216), conhecido como o sexto bispo depois dos 

apóstolos, afirma que Deus é experimentado por aqueles que podem vê-lo. Essa vi-

são remonta ao clamor de Cristo na Parábola do Semeador de São Mateus. Afirma 

o teólogo da Igreja Primitiva que as faltas do homem — adultério, pederastia, roubo, 

cólera, inveja, soberba, ganância, desobediência etc — são as verdadeiras causas 

de sua impossibilidade de enxergar a luz, tal qual os cegos. Essa condição pode ser 

concebida como uma alusão à dureza de coração da qual fala o Cristo na parábola. 

Segundo Teófilo:

Todos têm olhos mas alguns os têm obscurecidos e não percebem a 
luz do sol; e não é porque os cegos não vêem que a luz do sol deixa 
de brilhar [...]. O homem deve ter alma pura como espelho brilhante. 
Quando o espelho fica enferrujado, não se pode mais ver a face do 
homem no espelho; assim também, quando há falta no homem, esse 
homem já não pode contemplar a Deus. (TEÓFILO, 2010, p. 216)

A quarta dimensão da Parábola do Semeador não comporta a luz do sol, 

porque Cristo é a própria Luz do Sol ou da Estrela da manhã, conforme a metáfora da 

Lumen Fidei, de Papa Francisco (2013, p. 3-4). E o motivo é que o Reino, a Jerusalém 

Celeste, ou a Cidade Santa não necessita de sol nem de lua para iluminar, “porque a 

glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro” (Ap, 21, 23). E neste Reino Celeste, 

tal qual a descrição de Teófilo, não há espaço para os ímpios (cf. Ap, 21, 8). Eis, por-

tanto, o sentido da prefiguração do povo eleito na Parábola do Semeador, discutida 

no capítulo anterior, acerca da metalinguagem de Cristo.

264 Segundo Bellodi (2005, p. 200), a desconstrução, além de se caracterizar pela falta de um centro 
ordenador e pela desordem, “a postura desconstrucionista é uma visão do texto instável, em contínuo 
processo de mutação, com sentidos sempre provisórios”.
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Essa quarta dimensão da parábola traz consigo a verdade transcendente de 

Deus ou as verdades eternas — termo utilizado por Sheen (1957, p. 99-101) e recha-

çado por Engels e Marx (1989, p. 15). Para Bento XVI (2005, p. 81), o marxismo é a 

forma mais atuante de ateísmo, por isso, é incompatível com a interpretação católica.

São Clemente também relaciona a abertura dos olhos do cristão ao espelho:

Abriram-se os olhos do nosso coração; mediante ele, nossa mente ob-
tusa e obscura refloresce para a luz; mediante ele, o Senhor quis nos 
fazer experimentar o conhecimento imortal. (CLEMENTE, 2013, p. 49)

São Pedro (1999, p. 157), o Venerável abade, compara Cristo ao Sol e Seu 

povo à Igreja, e faz ainda uma citação do profeta Isaías, que é uma alusão a tal es-

plendor. O tempo da atemporalidade, que esconde a Verdade Revelada, na quarta di-

mensão da parábola, é também o que foi profetizado. Afirma São Pedro, o Venerável:

E tu, cidade bem-aventurada, gozarás eternamente da contemplação 
desse Sol, quando desceres do céu, adornada para Deus como a espo-
sa para seu seu esposo; nunca mais em ti esse Sol se há de pôr: eter-
namente o mesmo, ele fará brilhar uma eterna manhã. [...] Eis o Sol de 
que fala o Profeta: Para ti, o sol não mais será para luzir de dia, nem a 
luz eterna o teu Deus, a tua glória (Is 60, 19). Eis aquela luz eterna que 
resplandece em ti, na face do Senhor. (PEDRO ABADE, 1999, p.157)

Paulo VI (1999, p. 258), na Constituição Apostólica Paenitemini, afirma que 

diante de Cristo o homem é iluminado por uma luz nova, de modo que passa a reco-

nhecer tanto a santidade de Deus como a gravidade do pecado. Continua ele: “O con-

vite do Filho para a metanoia torna-se ainda mais indeclinável quando Ele não apenas 

o prega, mas nos dá Ele o próprio exemplo”. Para esse Papa, tornando-se imagem de 

sua morte, é possível ao cristão meditar a glória da resssurreição.

Santo Agostinho (1999, p. 332-333) cita São João (8, 12) para refletir sobre a 

Luz de Cristo. Ele assegura que essas palavras contêm um preceito e uma promessa 

que apontam para o Juízo. Afirma o santo que a Verdade brotou da terra (cf. 84, 12). “E 

Ele próprio disse: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14, 6)”.

Em São João, a Luz prefigura a totalidade do Reino, bem como a revelação 

da Trindade Santa, na pessoa do Cristo. Adam (1986, p. 122) recorda que “o Senhor é 

Espírito. Mas esse Ser espiritual celeste não exclui a forma do Corpo”.

O Reino é ainda uma realidade indissociável das parábolas de Jesus, confor-

me nota Gnilka (2000, p. 85), para o qual elas abordam vidas de pessoas simples, “do 

agricultor que espalha a semente no campo, do pescador que puxa a rede de arrasto, 
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mas também do morador da cidade de Jerusalém que dá um banquete ou que vai ao 

templo para rezar”. Temas esses que são resgatados na quarta dimensão da Parábola 
do Semeador: campo, pesca, banquete e Igreja.

Segundo Gnilka:

A história viva que prende o ouvinte, a imagem que até hoje ainda con-
segue fascinar o leitor que a ela se abre, mas que aponta para além de 
si mesma, para o Reino de Deus, faz com que se torne palpável e com 
que experimentemos sua presença. (GNILKA, 2000, p. 85)

O banquete festivo de São João (21, 1-14) materializa a basileia e a promes-

sa escatológica da caminhada do Semeador, o trabalhador que personifica a própria 

Igreja ao percorrer pelos três terrenos da parábola. Contudo, segundo Gnilka (2000, p. 

188), a Igreja Universal, ou Igreja das nações, é Igreja pós-pascal. Continua ele:

Igreja, neste sentido, só se tornou realmente possível na era pós-
pascal. A relação de Jesus com Israel, o antigo povo de Deus, que 
chega ao fim com sua rejeição mas que permanece aberta para um 
reinício, prepara esta evolução. A salvação anunciada por Jesus está 
voltada para um povo; só se pode realizar em um povo. Um povo 
deve ser reunido para o Reino de Deus que vem, cuja vida é iminente. 
Povo de Deus / Igreja e Reino de Deus correspondem-se mutuamente. 
(GNILKA, 2000, p. 188)

Gnilka (2000, p. 106) afirma que a salvação do final dos tempos, no judaísmo, 

e também nas parábolas de Jesus, “podia ser comparada a um banquete festivo. En-

tão a comunhão de mesa de Jesus passaria a ser um modelo prévio da comunhão de 

mesa do final dos tempos no Reino de Deus”. 

A festividade, para Gadamer (1997, p. 204-206) remonta à repetição e ao retor-

no, em termos de comemoração, e a cada vez que ocorre, a festa vai se modificando, 

muito embora, continuará sendo uma e a mesma festa, na qual o espectador toma 

parte, uma vez que assisti-la é uma genuína forma de participação. Ele explica que o 

conceito de comunhão sacral é originário do grego theoria, pois theoros significa es-

pectador ou participante de uma festa. Com efeito, o verdadeiro ser do espectador faz 

parte do jogo da arte.

O Jogo literário equivale à forma ou à estrutura poética, como já foi dito, e 

ainda que não tenha o exato significado da teoria de Gadamer (1997), pode-se dizer 

que dialoga com os seus pressupostos, na medida em que requer um espectador ou 

participante que interaja com a narrativa, seu tempo e espaço. Para Gadamer (2010, p. 

56), “o jogo da arte é muito mais um espelho que sempre emerge novamente através 
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dos milênios diante de nós, um espelho no qual olhamos para nós mesmos”.

Não diferente da Literatura, porém, com outros critérios de proximidade, a reli-

gião católica também convida o leitor a contemplar e a tomar posse da Palavra Sacra, 

a qual para os cristãos tem o poder de se tornar alimento de Vida e salvação eternas. 

A Parábola do Semeador, sem dúvida, tem a sua carga poética e o seu en-

cantamento na esfera teológica, sem que o exegeta precise lançar mão de teorias 

modernas como a hermenêutica da obra de arte ou a crítica literária; por outro lado, a 

cientificidade destas ferramentas de análise ampliam a leitura teológica e proporcio-

nam uma visão original e polissêmica do texto. Com efeito, a captura da literariedade 

e da ambiguidade alargam horizontes, permite o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas do espectador e flui para a sua experiência estética.

Segundo Paz (2005, p. 57), a experiência estética ou poética “não é outra coi-

sa que a revelação da condição humana, isto é, desse transcender-se sem cessar no 

qual reside precisamente a sua liberdade essencial”.

Na perspectiva teológica, o sentido pleno do texto bíblico só surge pelo auxí-

lio do Espírito. O cientista da religião, o hermeneuta ou o crítico literário, porém, não 

prescisam desvalidar a postura católica, necessariamente, e podem colaborar — cien-

tificamente — para que o sentido profundo do texto, não claramente expresso nas Es-

crituras, venha à tona, uma vez que ele não se manifesta sem o empenho do trabalho 

exegético e suas ferramentas de interpretação.

A Parábola do Semeador adquire um sentido mais elevado, a partir da leitura 

facilitada por metodologias modernas, bem como da retomada dos enigmas do profeta 

Isaías, pelo recurso da dialogia e da intertextualidade. E sem a perspectiva poética, 

polifônica e estrutural dos Evangelhos sinóticos, tampouco seria possível ampliar o 

sentido histórico do quarto terreno da semeadura, o qual prefigura o êxito da Ekklesia 

católica, a Boa Nova e a vitoriosa colheita do Reino dos Céus.

A Parábola do Semeador pode ser lida como uma obra-fechada, que tem um 

único significado voltado para a explicação feita por Jesus, na última das quatro partes 

do contexto da narrativa: introdução, parábola, metalinguagem e alegoria. Contudo, a 

parábola pode também ser lida como uma obra-aberta, passível de mais de uma ca-

mada de leitura — polissemia essa fundamental para a densidade poética do relato. A 

obra-aberta, nem sempre prescinde de uma estrutura.

Segundo Orlando Fedeli:

Obra-aberta é aquela que, por sua estrutura, permite um sem-número 
de leituras diversas, sem violentar o texto, elaborado pelo autor com in-
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tencional ambiguidade. Em contraposição, obra-fechada é aquela cons-
truída para ter um só e determinado significado. (FEDELI, 2004, p. 16)

Entretanto, ambas não são necessariamente excludentes. E é possível existir 

uma obra-aberta que contenha uma determinada mensagem do autor, subjacente às 

diversas interpretações possíveis. Assegura Fedeli, com base em Eco:

o próprio Eco afirma que o Finnegans Wake de Joyce é uma obra-
aberta que contém, todavia, um sentido oculto desejado pelo autor. E 
lembra que, embora Joyce tenha redigido sua obra com o máximo de 
ambiguidade: “isto não significa que a obra não tenha um sentido: se 
Joyce nela introduz chaves, é exatamente porque deseja que a obra 
seja lida em certo sentido”. (FEDELI, 2004, p. 16)

A Parábola do Semeador não trabalha na esfera do calembour, como o faz 

Joyce, mas é uma narrativa polivalente, cujo discurso evangélico também se impõe 

pela peculiaridade da palavra, bem como pelo estilo próprio de cada evangelista. Estilo 

único e ao mesmo tempo múltiplo, tal qual a narrativa poética moderna, a exemplo de 

Fernando Pessoa e sua cadeia heteronímica. Logo, ainda que a parábola de Jesus  

se imponha como fechada, também fica aberta a uma leitura dialógica, feita a quatro 

mãos, sem prescindir de uma chave de leitura que aponta sempre para o Reino. 

No campo da Literatura, com seu pendor à literariedade, a diferença funda-

mental do discurso de Jesus, em relação à arte narrativa dos poetas modernos, é que 

Sua Verdade artística ultrapassa o plano da arte para se impor como Verdade trans-

cendente, e da qual depende a compreensão de todas as parábolas do Mestre, confor-

me proclama o Narrador Sacro em São Marcos (4, 13): “Não entendeis essa parábola? 

Como entendereis então todas as outras?”

3.4 O método poético-religioso aplicado na leitura da parábola 

Mas a Rússia curar-se-á e acabará por se sentar
aos pés de Jesus, admirada, estudando os Evangelhos265. 

(Dostoievsky)

Reabilitar a autoridade da tradição pode ser para alguns críticos um assunto 

polêmico ou indiscutível; para outros, no entanto, trata-se de uma discussão plausível 

e diplomática, uma vez que a Igreja Católica tradicional tem precedentes históricos 

265 Pensamento de Dostoievsky, citado por Sheen (1958, p. 69), para demonstrar a incompatibilidade 
do Cristianismo com o comunismo e as teorias vigentes na Rússia de seu tempo.



278

que a tornam autônoma no quesito exegético, e não por pleitear direitos, mas por de-

ter consigo determinados pressupostos canônicos milenares que são válidos por seus 

critérios racionais e científicos, não apenas dogmáticos ou estritos à fé.

Além desta realidade, sabe-se que a religião católica é multifacetada e ofe-

rece tanto a sua linha ortodoxa e tradicional, como também apresenta outras linhas 

ditas progressistas, conforme exemplificaremos adiante. E, como foi dito em nosso 

segundo capítulo, os próprios luteranos reconheceram, no período da Reforma, que 

a validade da exegese católica não é tão frágil e inconsistente como se pensava, 

pois a ruptura com a Igreja desembocou no relativismo no exercício da interpretação 

das Sagradas Escrituras, por consequência, os próprios militantes do Protestantismo 

admitiram que precisavam rever e validar critérios da tradição266, com o objetivo de 

sustentar a nova religião que surgia em meados do século XVI. O que implica dizer 

que, cerca de um milênio e meio, houve autonomia e coerência na exegese bíblica, 

independentemente dos cismas267 e das diferenças em questão. Esta base sólida só 

começou a ser questionada, com mais força, com o advento do Iluminismo e seus 

céticos teólogos — que fomentaram o relativismo.

Em Literatura, o relativismo268 é aceitável no contexto da ambiguidade, visto 

que pode fomentar o pensamento dialógico. No entanto, a ambiguidade — sobretu-

do a que se relaciona com os pressupostos teóricos de Jakobson (2005), de Pound 

(2005), de Barthes (2003) ou de Bakhtin (2005) —, embora seja uma teoria aberta, 

não se pode dizer que é escancarada, como um jogo de vale-tudo, pois ela é pautada 

antes em critérios literários, a exemplo da condensação e da polifonia.

Após estas considerações referentes ao trabalho exegético e crítico, o qual 

resultou em um método específico para a interpretação da Parábola do Semeador, 
resta-nos pontuar a discussão sobre o modo como a leitura poético-crítica, aqui efetu-

ada, pode ser eficaz ou problemática à exegese da tradição católica. Com efeito, pro-

curamos mostrar tanto os benefícios do método, quanto as incompatibilidades morais 

em questão, relacionadas às ideologias e contradições científicas.

A exegese católica tradicional, conjugada com o nosso método moderno de 

interpretação da Parábola do Semeador, resultou em uma síntese inovadora da nar-

rativa de Jesus, que aponta para o Reino dos Céus e ao conceito de Vida eterna269 no 

266 Monsenhor Clá Dias (1980, p. 233) sobre os escritos de Lutero.
267 O motivo do Cisma do Oriente, tal qual a Reforma Protestante, foi político, não hermenêutico. Pos-
teriormente, sim, surgiram diferenças no campo da interpretação das Sagradas Escrituras.
268 Leia-se: polissemia, múltiplas interpretações para um mesmo evento literário.
269 “A expressão Vida eterna não significa — como imediatamente talvez pense o leitor moderno — a 
vida que vem depois da morte, enquanto a vida atual seria passageira e não uma vida eterna. Vida 
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quarto terreno da semeadura, e sem prescindir do valor do objeto enquanto obra clás-

sica. Neste último terreno, os discípulos tiveram acesso não apenas aos frutos da vida 

eterna, mas também foram consagrados na Verdade. Essa consagração ocorreu por 

intermédio da Palavra, que é a própria Verdade. Segundo Bento XVI (2011, p. 87), a 

consagração significa “a transferência de uma realidade” para a propriedade de Deus. 

Logo, em comunhão, a Igreja prefigurada na Parábola do Semeador se plenifica, pelo 

viés da intertextualidade. 

Bento XVI (2007, p. 93) afirma ainda, com base em Edith Stein, que “quem 

procura honesta e apaixonadamente a Verdade está a Caminho de Cristo”, isto é, 

em sua estrada ou direção. Caminho, Verdade e Vida florescem no quarto terreno da 

semeadura — que se inunda de luz pelo brilho da glória de Deus, tal qual ocorre na 

Jerusalém Celeste (PCB, 2008, p. 140). A totalidade da Igreja Eterna se mostra então 

na Figura Sacra do Cristo que tudo une e tudo ilumina, feito Estrela da manhã que não 

tem ocaso, haja vista a expressão da Lumen Fidei, de Papa Francisco (2013, p. 3).

Não passa por despercebida ainda em nossa concepção metodológica uma 

consideração religiosa do poeta Chesterton (2011, p. 128), o autor de O Homem Eterno 

e Ortodoxia: “Aquela transcendência e nitidez da divindade que alguns cristãos que-

rem agora eliminar do Cristianismo era realmente a única razão pela qual as pessoas 

queriam ser cristãs”.

O resultado a que chegamos em nossa pesquisa, sobre a luz da divindade na 

colheita da Parábola do Semeador, prefigurada no Reino dos Céus, não seria váli-

do, porém, sem que apresentássemos as contradições das metodologias modernas e 

suas ferramentas científicas, em confronto com a Igreja tradiconal, pois o embate não 

se limita à liberointerpretação teórica, como já demonstramos, mas abrange ainda as 

incompatibilidades políticas e morais associadas à instrumentalização teórica   — o que 

pode ocorrer até mesmo na linha de pensamento tradicional da Igreja.

Meier (2003), por exemplo, é um autor respeitável e consagrado na esfera do 

Catolicismo tradicional, no entanto, ele não está imune às críticas negativas por parte 

do próprio clero, a exemplo de algumas ressalvas270 à sua obra crítica, a qual não re-

eterna significa a vida no sentido mais próprio e verdadeiro, a qual pode ser vivida mesmo neste tempo 
e contra a qual, depois, já nada pode fazer a morte física. É isto que interessa: abraçar já desde agora a 
vida, a vida verdadeira, que já não pode ser destruída por nada e por ninguém. [...] O homem encontra 
a vida quando se une Àquele que é em Si mesmo a Vida (BENTO XVI, 2011, p. 84-86).
270 Bento XVI (2011, p. 14) questiona os limites da exegese crítica do Jesus Histórico, na mesma obra 
em que cita Meier. O discurso de Meier (2003, p.246) é científico e não ostenta com muita ênfase a 
defesa da Igreja, por essa razão, ele é admirado por críticos laicistas, a exemplo de Bloom (2005, p.37). 
O fato de sua abordagem prescindir da postura apologética, porém, traz certo prejuízo, em alguns as-
pectos, aos exegetas e filósofos católicos tradicionalistas que recorrem à sua obra. Na ocasião em que 
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presenta o cânon da Igreja em todos os seus aspectos conservadores.

Ora, se até mesmo no interior da exegese tradicional há pontos de resistência 

por parte da Igreja tradicional, em relação aos teóricos tidos como fiéis ao cânon271, o 

que dizer das teorias que nascem e se oferecem no território da secularização?

Todorov (2004), por exemplo, é um autor que muito contribui para se pensar 

sobre a metodologia do Formalismo, a linguagem e a Literatura, a análise estrutural 

da narrativa, bem como outros fatores de relevância no campo da arte. Por outro lado, 

como poderia a Igreja Católica tradicional, em seu exercício hermenêutico e clerical, 

aderir a uma nova teoria — a poético-religiosa — como aqui propomos, se muitos teo-

ristas da Literatura trabalham no limiar da incompatibilidade moral com a Igreja?

As Estruturas da Narrativa, de Todorov (2004), uma das teorias que nos serviu 

de suporte para esta pesquisa, apresenta também uma análise estrutural do Decame-

ron, de Boccacio. Entretanto, algumas das teorias literárias de Todorov mais seriam 

à Igreja um insulto, antes de uma contribuição hermenêutica no campo da religião. O 

motivo é que nesta análise do linguista búlgaro, o quesito da intriga narrativa centrali-

za-se em cenas de promiscuidade que infringiriam as normas272 de conduta da Igreja 

e do exegeta católico tradicional, pelo simples fato do acesso à teoria, visto que ela 

apresenta um conteúdo imoral, concomitantemente a outras diversas considerações 

estruturais da Literatura que são profícuas no campo artístico.

Eis alguns trechos da análise estrutural de Todorov:

Um monge leva uma jovem a sua cela e faz amor com ela. [...] Quando 
finalmente o abade pretende punir o monge, este lhe faz notar que ele 
acaba de cometer o mesmo pecado. [...] Isabetta, jovem monja, está 
com seu amante na cela. As outras freiras percebem, ficam com ciú-
mes dela e vão acordar a abadessa para que esta puna Isabetta. Mas 
a abadessa estava na cama com um abade. [...] Peronella recebe seu 
amante na ausência do marido, pobre pedreiro. [...] Uma mulher casa-
da recebe todas as tardes seu amante [...] (TODOROV, 2004, p. 84-85)

A análise estrutural de Todorov (2004) é, portanto, apenas um dos muitos 

exemplos de desvio do agir cristão, de modo que suas metodologias literárias, por mais 

ele disserta sobre o termo ekklesia, por exemplo, não desconsidera mas negligencia certos argumentos 
do cânon e sua análise deixa a desejar, do ponto de vista religioso tradicional. Claude Fillion (1916), ao 
contrário, é mais conservador do que Meier, visto que não eleva a ciência a todo custo, em detrimento 
de determinados valores canônicos da religião.
271 Outro tipo de facção no interior da apologética católica é a TFP de Dr. Plínio Corrêa, que se ra-
mificou em duas frentes de pensamento: a do filósofo Orlando Fedeli e a de Monsenhor Clá Dias. Na 
França e na Suíça, os tradicionalistas Dom Lefebvre e Dom Fellay também questionaram os próprios 
conservadores da Igreja, por suas posturas arbitrárias e incoerentes com a doutrina católica.
272 A Congregação para a Doutrina da Fé (DOCUMENTA..., 2011, p. 656) postula que é legítima a sua 
“luta contra a banalização da sexualidade”.
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eficazes que sejam, não interessam à Igreja tradicional.

Segundo a Pontifícia Comissão Bíblica:

O homem moderno, marcado pelas descobertas da psicologia, insiste 
muito sobre a origem interna, até inconsciente, dos seus atos exterio-
res, em forma de pensamentos, desejos, motivos obscuros e também 
impulsos difíceis de controlar. [...] De resto, desenvolve-se há alguns 
decênios uma espécie de alergia contra toda forma de proibição: todas 
as proibições são interpretadas, mesmo se de modo equivocado, como 
limites e amarras da liberdade. (PCB, 2008, P. 49-50)

O território das teorias modernas, em contraposição ao Catolicismo, como se 

nota, é bastante claro e delimitado — ainda que Todorov (2004, p. 89) postule o contrá-

rio, com base em Freud: “O que constitui o caráter essencial do trabalho científico não 

é a natureza dos fatos de que trata, mas o rigor do método que preside à constatação 

desses fatos”. Todorov não faz aqui uma análise psicanalítica, mas o fato de recorrer 

ao pai da psicanálise para validar seu critério científico já demonstra sua postura li-

beral a respeito do conteúdo narrativo atrelado ao seu método estrutural. Entretanto, 

os pressupostos psicanalíticos requerem cautela, do ponto de vista da Igreja Católica 

tradicional. Ravasi (2008, p. 48), por exemplo, é criterioso quanto à psicanálise, sobre-

tudo, por suas “expressões unilaterais” da compreensão do mistério bíblico.

Um outro exemplo de incompatibilidade teórica com a postura da Igreja Ca-

tólica tradicional, e que bem ilustra o paradoxo entre tradição e modernidade, é o da 

linguista Eni Orlandi273 (2007b), pois embora as suas análises do discurso sejam váli-

das e interessantes para os estudos literários, sua metodologia não é imparcial, neutra 

ou isenta de ideologias. Em sua análise, a autora toma partido e aparenta fazer uma 

reverência implícita a Leonardo Boff274. Conclui ela sobre a Teologia da Libertação275, 

273 Segundo Fiorin (2007, p. 44), as relações interdiscursivas são, previsivelmente, polêmicas: “Se um 
discurso cita outro discurso, ele não é um sistema fechado em si mesmo, mas é um lugar de trocas 
enunciativas, em que a história pode se inscrever, uma vez que é um espaço conflitual e heterogêneo 
ou um espaço de reprodução. Um discurso pode aceitar, implícita ou explicitamente, outro discurso, 
pode rejeitá-lo, pode repeti-lo num tom irônico ou reverente. Por isso que o discurso é o espaço da 
reprodução, do conflito, da heterogeneidade”.
274 Este teólogo da libertação não é bem visto nos círculos do Catolicismo tradicional, por conta de 
suas idéias liberais. Um filósofo que adverte contra sua teoria é Urbano Zilles (2001, p. 186): “Grandes 
editoras católicas, na década de 1970, rejeitavam a publicação de textos discordantes da doutrina do 
então Frei Leonardo Boff (cujo nome civil é Genésio). Quando o corpo docente dos jesuítas, no antigo 
Cristo Rei de São Leopoldo, solicitou-lhe algumas correções numa palestra proferida na PUC-RS, du-
rante a Semana Teológica (1976), como condição para publicá-la, respondeu que não alteraria sequer 
uma vírgula. Publicou-a, depois, como capítulo do livro Igreja, Carisma e Poder”. O apologista Pe. Pau-
lo Ricardo Azevedo Jr (2013) também questiona a ideologia de Leonardo Boff, pois afirma que sua obra 
exerce influência negativa na esfera da Igreja Católica tradicional, além do fato de não representá-la.
275 Segundo Meier (1993, p. 200), uma das autoridades científicas nas pesquisas do Jesus Histórico, 
há uma incompatibilidade entre Igreja Católica e Teologia da Libertação. Afirma ele: “o Jesus Histórico 
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em Interpretação, História, Leitura e Efeitos do Trabalho Simbólico:

A TL é combatida no Brasil, de várias maneiras. Manipula-se a hierar-
quia eclesiástica de forma a descartar das posições chave os adeptos 
da TL. Pune-se: Leonardo Boff foi condenado ao silêncio e à exclusão. 
Fora da Igreja, chega-se mesmo ao assassinato brutal de líderes da 
TL. (ORLANDI, 2007b, p. 113)

A expressão “manipula-se a hierarquia eclesiástica” é um juízo de valor, pois a 

linguista não considera que a Igreja Católica seja multifacetada, afinal, se existe uma 

linha de frente para a defesa da TL, existe também uma outra que é a dos apologistas 

católicos da modernidade. E o juízo de valor da autora não se evidencia pelo fato de 

ela demonstrar solidariedade ou simpatia à TL, neste parágrafo, mas por sua falta de 

precisão nas informações. Afirma ela que Boff foi condenado à exclusão, mas este 

dado não procede, pois ele jamais foi excomungado ou “excluído”, apenas recebeu 

uma advertência por parte da Igreja, por escrever obras que não a representam.

É possível constatar, portanto, que o rigor metodológico não está completa-

mente separado do campo ideológico, a ponto de a teoria científica não exercer influ-

ência aos que lançam mão de uma ferramenta literária. Diante desta realidade, abre-se 

uma indagação: como a Igreja Católica tradicional poderia recomendar aos seus fiéis 

exegetas, aos seminaristas e às freiras, obras da estirpe da de Todorov (2004) ou de 

Orlandi (2007b), por exemplo, com comentários impróprios ou eivados de interpreta-

ções contrárias à moral e à ética do Catolicismo tradicional? 

Este problema, referente ao conteúdo ideológico da metodologia de alguns 

linguistas e teoristas literários, acaba então por suprimir ou comprometer o valor teórico 

e metodológico de suas teorias literárias, que seriam profícuas, não fosse o conteúdo 

implícito que depõe — ainda que, em alguns casos, indiretamente — contra a Igreja 

tradicional. Antes de trazermos uma alternativa para o impasse, é necessário demons-

trar um pouco mais o paradoxo entre tradição e teorias modernas.

Não menos isentos de conduta questionável — na concepção da Igreja Católi-

ca tradicional — são os irmãos Campos e Pignatari et al (2006, p. 47). Proferem eles: “É 

tempo de libertar a obra de arte criativa da tralha de matracas e da mística do pecado 

original com que o conformismo das estéticas paradisíacas procura ferreteá-la”. Para 

estes autores, a teoria literária é autônoma e não deve ser submissa à religiosidade276. 

não subverte apenas algumas ideologias, mas todas elas, inclusive a Teologia da Libertação”.
276 Pascal (2003, p. 125) questiona a ilusão de se pensar a condição humana sem a lógica do Pecado 
Original, que resulta em dor, sofrimento, doenças, mortes, violência, guerras etc. Para ele, a condição 
dos homens é esteram “todos condenados à morte. Todos os dias, alguns deles são degolados à vista 
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Subversão é também uma característica das vanguardas, isto é, “subversão de tudo o 

que se disse e se fez em termos de literatura” (LAJOLO, 1984, p. 27). 

É admissível, por outro lado, que não existe arte sem transgressão gramatical 

ou intelectual, muito embora, quando se entra no território religioso da exegese e da 

hermenêutica católica tradicional, existem fronteiras que limitam as áreas sacra e pro-

fana, segundo a concepção da Igreja.

Podemos questionar ainda a preferência etnológica dos concretistas, pois em-

bora eles façam grande reverência à condensação poética do Oriente, em privilégio ao 

idioma chinês277 —  e em alguns casos ao japonês — praticamente nada costumam 

dizer a respeito da condensação poética das culturas hebraica e aramaica278, que têm 

laços estreitos com o dialeto fenício, também poético por seu caráter figurativo.

É evidente que cada cultura é peculiar e não podemos equiparar nem mesmo 

o idioma chinês ao japonês, por mais que apresentem semelhanças, ao primeiro olhar. 

Por outro lado, é característico da cultura oriental, incluindo a bíblico-judaica, a capaci-

dade de condensar a informação ou o relato, e não apenas porque os idiomas hebraico 

e o aramaico são passíveis de representações iconográficas, como também pela sua 

expressão formal eivada de símbolos, alegorias e metáforas.

Não estamos falando em xenofobia nem em antissemitismo, e muito embora 

os Evangelhos tenham sido transmitidos no idioma grego, é necessário considerar que 

importa à Igreja tradicional o cultivo das raízes judaicas de Cristo. Com efeito, não seria 

uma praxe canônica, por parte da Igreja Católica tradicional, endossar a Teoria Concre-

ta, nesse aspecto, em detrimento ou esquecimento da poeticidade da cultura dos po-

vos judaicos, pertinentes à história do Cristianismo — muito embora essa poeticidade 

ainda possa ser desenvolvida através do auxílio das teorias modernas.

Os documentos eclesiásticos, por exemplo, solicitam, insistentemente, como 

premissa necessária para uma compreensão do texto, o estudo atento ao modo de 

pensar, falar e narrar dos autores evangélicos. Assim, a cultura e o modo de pensar do 

oriental não se perderam completamente na Palestina, apesar da helenização. 

Afirma Zerwick em A Bíblia na Igreja Depois da Dei Verbum:

dos outros, e os que restam veem a sua própria condição e a de seus companheiros e, olhando-se uns 
aos outros com angústia e desespero, aguardam a sua vez. Essa é a imagem da condição humana”.
277 Segundo Pignatari (2003, p. 25), Pound é “o grande poeta norte-americano que revelou a verdadei-
ra poesia chinesa ao Ocidente”. Esse poeta traduziu ainda a obra de Confúcio e fulcrou sua poética na 
técnica ideogrâmica de compor, além de ter se valido dos escritos do sinólogo Fenollosa.
278 O alfabeto hebraico “proveio da escrita aramaica. [...] O fenício e o hebraico são dois dialetos da 
mesma língua cananéia” (HIGOUNET, 2004, p. 72)
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os primeiros apóstolos e pregadores da Boa Nova eram orientais, 
usavam modos de pensar, falar, narrar e escrever característicos do 
oriente. [...] O ociental é apaixonado pelo fato como fato, mesmo com 
prejuízo do significado; o oriental, ao contrário, é apaixonado pelo 
significado, mesmo com prejuízo do fato como tal. Para o ocidental, 
verdade é antes de tudo verdade histórica; para o oriental, verdade é 
antes de tudo verdade de sentido, de significado. Para o ocidental o 
ideal da verdade é um filme dos acontecimentos e uma fita magnética 
com as palavras; para o oriental o ideal da verdade é uma história que 
tenha significado profundo, exposto de maneira vibrante, plástica, co-
movente. (ZERWICK et al, 1971, p. 163-164)

Abordamos conteúdos ideológicos intrínsecos à psicanálise e à Teologia da 

Libertação; além de termos apresentado também a subversão dos dogmas católicos, 

como o pecado original, no cerne da Teoria da Poesia Concreta, a qual mais eleva a 

poeticidade oriental da China, em detrimento ou negligência da poeticidade da cultura 

oriental judaica. Ora acaso existirá uma materialização da mensagem que seja mais 

poética do que a consagração do pão, pelo viés da Palavra Sacra? Será que a Igreja 

tradicional precisa mesmo recorrer a Confúcio, como fazem os teóricos da poesia con-

creta, para compreender a força e o poder da Palavra no processo de materialização 

da mensagem?

A resposta é sim e não, pois se por um lado a teoria ideogramática é eficaz, 

haja vista as ferramentas teóricas disponíveis para a análise literária, às quais recorre-

mos; por outro lado, é legítimo o argumento de Zerwick et al (1971), que os pregadores 

orientais da Boa Nova também apresentam um modo de narrar que demontra plastici-

dade — ou seja, condensação e poeticidade.

Os problemas apresentados até aqui ilustram o paradoxo e as divisas entre 

exegese católica tradicional e teorias modernas — isto é, metodologias literárias e fer-

ramentas hermenêuticas que não se dissociam de conteúdo ou posturas ideológicas. 

Cabe-nos agora trazer à luz outro aspecto do paradoxo entre religião e ciência: a teoria 

marxista e sua relação com a Literatura.

O estruturalista Vladimir Propp (2002, p. 9), um dos mais renomados expo-

entes dos contos populares russos, também expressa conteúdo ideológico em suas 

teorias científicas. Afirma ele em As Raízes Históricas dos Contos Maravilhosos: 

Engels formulou de maneira exata a essência da religiao: A religião 
nada mais é do que o reflexo fantástico que assumem, na cabeça do 
homem, as forças exteriores que o dominam em sua vida cotidiana, 
um reflexo em que as forças terrestres assumem a forma de forças 
sobrenaturais. No início da história, são sobretudo as forças da natu-
reza os objetos desse reflexo... Logo, porém, ao lado das forças que 
se opõem ao homem e, sendo-lhe tão... incompreensíveis quanto as 
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forças da natureza. As imagens fantásticas, que antes eram o reflexo 
apenas das forças misteriosas da natureza, adquirem agora atribu-
tos também sociais e tornam-se representantes das forças históricas”. 
(PROPP, 2002, p. 9-10)

Propp (2010, p. 10) não pretende comparar o conto — o relato fictício — a 

um sistema social ou à religião, mas afirma que “é com manifestações concretas da 

religião que se deve compará-lo”. Sua definição marxista, embora seja válida à nossa 

tese, em alguns aspectos, em contrapartida, destoa dos pressupostos tradicionais da 

Igreja Católica, que jamais poderia conceber este tipo de perspectiva sobre a religião. 

Até porque a religião que Marx atacava não era uma qualquer, mas o Cristianismo279. 

Por outro lado, os teóricos russos não são todos inclinados, radicalmente, ao marxis-

mo, como pressupõem as aparências — ainda que muitos sejam, como exemplificare-

mos mais adiante.

Bakhtin (2004, p. 16) desenvolveu uma filosofia da linguagem para discutir os 

aspectos ideológicos do marxismo, uma vez que para ele “todo signo é ideológico”. A 

diferença, porém, entre um poeta russo e um militante socialista é a instrumentaliza-

ção artística. Luz Pessoa e Fiorin (2003, p. 66) sustentam que a obra teórico-crítica de 

Bakhtin dialoga com os “excessos construtivistas do estruturalismo formalista e com 

os excessos conteudísticos e ideológicos do marxismo, contrapondo-se a ambos”. E 

o motivo é que na proposta de sua “poética sociológica” (p. 67) o crítico não concebe  

“um sociologismo à força”, aos moldes de um marxismo vulgar; e embora critique o 

exagero das formas, reconhece que “o formalismo desempenhou um papel fecundo. 

Ele trouxe à luz problemas essenciais da ciência literária” (p. 69).

Não se pode negar, porém, que os marxistas não se contentaram com uma 

estética de vanguarda literária, mas se esforçaram para instrumentalizá-la em prol 

de seus interesses políticos e/ou de guerrilha, relegando assim todas as correntes 

de pensamento clássicas à ideologia, a fim de exaltar aquilo que Marx chamou de 

revolução. François Dosse (2007, p. 455) afirma, junto de Althusser, que Marx rompeu 

com a concepção que fundamenta a história e a política numa essência do homem, a 

fim de substituí-la por uma teoria científica da história, articulada com base em novos 

conceitos de formação social, de forças produtivas e de relações de produção. Assim, 

em meados de 1845, “ele esvazia então as categorias filosóficas de sujeito, da essên-

279 Comentário de Marx na Gazeta alemã de Bruxelas: “Os princípios sociais do Cristianismo pregam 
a fraqueza, o desprezo de si mesmo, o alvitamento, a servilidade, a humildade, em poucas palavras, 
todas as qualidades do canalha [...].  Os princípios sociais do Cristianismo são princípios de hipócritas, 
e o proletariado é revolucionário” (apud ARAUJO, 2011, p. 28).
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cia, de alienação, e efetua uma crítica radical do humanismo, atribuído ao estatuto 

mistificador da ideologia da classe dominante”. 

Resta-nos averiguar até que ponto esse esvaziamento de Marx, junto de sua 

ideologia pessoal, contribuíram para o progresso dos estudos literários da linguagem 

poética, haja vista que muitos teóricos da Literatura denotam inclinações marxistas, 

a exemplo de Terry Eagleton, Walter Benjamin, George Lukacs, entre outros. E o que 

está em voga não é o fato de Marx ser um militante político, nem mesmo a sua tenta-

tiva de instrumentalizar a teoria literária de sua época, mas sim o conteúdo violento280 

de sua doutrina social, que não coaduna com os pressupostos humanitários da Lite-

ratura, nem da Parábola do Semeador.
Os apologistas católicos281 afirmam que os marxistas da modernidade não 

são violentos como antigamente, pois hoje não querem mais guerra sangrenta, mas  

antes lecionar em universidades282 — sobretudo nas pontifícias católicas. Por outro 

lado, não se pode ignorar que a teoria de Marx, como O Capital, traga em si um pen-

dor de violência, uma vez que a burguesia jamais entregaria o poder aos proletários, 

pacificamente, sem aderir à luta armada.

Segundo Sheen (1958, p. 23), foi a “ideologia” de Marx quem modificou Le-

nin, promovendo a violência exacerbada. Escreveu Lenin, líder do partido comunista 

russo, em 1905: “É preciso um exército revolucionário porque as grandes questões 

históricas apenas se podem resolver pela violência e pela organização da violência 

em moldes militaristas” (apud SHEEN, 1958, p. 29). O cardeal observa ainda que a 

crueldade de Lenin também era “ideológica” (p. 28), não pessoal, pois não estava em 

seu caráter mas sim em seus princípios. Com base no comentário anterior de Propp 

(2002, p. 9-10), sobre a definição de religião para os socialistas, é necessário exem-

plificar a sua incompatiblidade com o Catolicismo tradicional. E para se ter idéia de 

como a ideologia marxista destoa dos fundamentos humanitários da Literatura e da 

Religião, basta observar o terrorismo de Lenin como um polo oposto à semeadura pa-

cífica da Parábola do Semeador. Sheen resgata uma promessa do paraíso terrestre 

280 “A opinião pessoal de Marx contra o Cristianismo é explícita, ele rebaixou a religião, reduziu a nadA opinião pessoal de Marx contra o Cristianismo é explícita, ele rebaixou a religião, reduziu a nada 
o seu valor humanitário e expressou assim toda a sua subjetividade. O grande erro de Marx foi ter ex-
pressado parcialidade em suas teorias, pois deste modo anulou a objetividade da base da investigação 
científica e ignorou a qualidade pacífica do Cristianismo, que aboliu muitas das práticas de violência 
pregadas pelo judaísmo, no Antigo Testamento” (ARAUJO, 2011, 28-29).
281 O apologista Pe. Paulo Ricardo Azevedo Jr. (2013b) dá novos contornos ao conceito de ideologia, 
o qual já contextualizamos no capítulo anterior. Ele afirma que o Brasil está amarrado em uma ideologia 
socialista, advinda da teoria de Marx. E para que ela funcione, é necessário um “sistema de ensino 
deteriorado” que acate seus erros de princípios, por meio de militantes socialistas espalhados nas uni-
versidades, em partidos políticos e na mídia. Afirma ele: “a ideologia é um embuste!”
282 Luís Felipe Pondé (2013) denuncia esta tendência em sua coluna, na Folha de São Paulo.
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do comunista, que reflete o polo oposto do Reino dos Céus, proposto por Jesus Cristo:

Sim! São essas as nossas armas principais. Sob a influência do medo e 
do terror, semeado em larga escala, todo ser humano perde o equilíbrio 
e a confiança em si mesmo e torna-se o melhor barro para a futura mo-
delação das nossas realizações. O medo, o terror, a inveja, a fome e o 
sexo — todos os instintos primitivos do homem — são os nossos mais 
fortes aliados; e, empregando-os, sistemática e bem organizadamente, 
o futuro nos pertence. (apud SHEEN, 1958, p. 30)

Diferentemente da postura dos marxistas e comunistas, a arma do Semeador 

para conquistar adeptos para o Reino é a Semente — a palavra, a linguagem —, tam-

bém “semeada em larga escala”, incluindo terrenos áridos, a diferença é que o seu 

semear acontece sob uma atitude extremamente pacífica. 

É necessário ressaltar ainda, acerca das posturas ideológicas no âmago das 

medotologias e teorias literárias, que além de os formalistas russos e teóricos de Li-

teratura, a intepretação poética depende também da teoria dos próprios poetas con-

sagrados, universalmente, a exemplo de Fernando Pessoa, visto que não é possível 

compreender o que é polifonia ontológica sem passar por suas teorias. Ademais, os 

poetas não são apenas críticos, mas detêm o mérito da praxe. 

O papel de todo poeta e crítico literário é sempre atrelado às metodologias 

profanas, estritamente ligadas à mitologia283 — por essa razão, muitas vezes abre-se 

espaço para o esoterismo nas interpretações seculares. Na concepção da Igreja Cató-

lica tradicional, esta atitude é inconcebível. Por outro lado, causa-nos estranhamento 

que as representações de Deus figurem ao lado de outros deuses pagãos, com carac-

teres gnósticos, no interior da Igreja Católica, a exemplo da Capela Sistina do Vaticano. 

Abre-se aqui uma lacuna para mais uma pergunta: não terá sido essa a motivação ou 

a inspiração de Fernando Pessoa — como crítica implícita à Igreja — ao reivindicar 

a presença do Menino Jesus, descrito por Alberto Caiero, ao lado de outros deuses, 

ainda que a Criança Eterna seja superior a todos? Ora, se o paganismo é tido como 

“falsa” religião, em contraposição ao Catolicismo, esse fato coloca em xeque a estru-

tura da Igreja. O que aconteceria, por exemplo, se o atual Papa resolvesse retirar a 

arte pagã do Vaticano para deixar somente a arte sacrossanta, isenta de politeísmo e 

de paganismo, como gostariam os apologistas284? Essa é só uma hipótese, visto que a 

ONU garante a posse da arte vaticana como patrimônio histórico e nada será mudado. 

283 “O paganismo vivia de poesia; essa poesia já considerada sob o nome de mitologia”. (Chesterton, 
2010, p. 168).
284 Orlando Fedeli é um deles. Com base em suas considerações, inferimos que esta contradição na 
Capela Sistina se explica pelo fato de a Verdade de fé não ser efeito de um botão que se aperta, ao 
contrário, pois ela é a razão de uma batalha milenar, na qual a própria Igreja luta todos os dias.
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Contudo, é válido levantar essa discussão sobre os conceitos da arte na tradição cató-

lica, pois ela também dá margem ao debate sobre as metodologias modernas — seja 

para endossá-las ou para colocá-las na berlinda.

A literariedade, a polifonia e a dialogia oferecem subsídios para se conceber 

a Parábola do Semeador em sua dimensão ambígua, isto é, polissêmica, graças ao 

cruzamento de vozes sobre o mesmo relato, e não se pode ignorar que esta é uma 

teoria elaborada pelos teoristas russos. E ainda que eles repudiassem a concepção 

do texto literário como obra sociológica, psicológica ou historicista — a exemplo do 

próprio Bakhtin, como citamos pouco atrás; em contrapartida, muitos poetas russos 

foram militantes partidários que levantavam bandeiras laicas e ideológicas, a exemplo 

do suicida285 Maiakovsky, conforme notificamos anteriormente. Com efeito, como solu-

cionar as contradições entre Igreja tradicional e as teorias literárias seculares, eivadas 

de ideologias ou posturas contrárias aos valores do cânon milenar?

A resposta é, pois, a construção de uma teoria poético-religiosa por parte da 

própria Igreja e dos exegetas tradicionais, a qual pode ser elaborada a partir do que 

há de eficaz e adequado nas teorias de cada crítico. Lançamos aqui as bases para 

o desenvolvimento desta teoria, no entanto, como reconhecemos que nem todas as 

obras críticas da poesia são compatíveis com a moral cristã, a solução para o diálogo 

da esfera poética e religiosa, no plano do desenvolvimento da teoria, é um recorte 

teórico por parte dos exegetas tradicionais, cuja seleção pode ser feita com base nos 

pressupostos canônicos da Igreja. 

As respectivas afrontas e transgressões por parte dos poetas, porém, nem 

sempre são intencionais ou produtos de ranço contra a Igreja, com o objetivo de atacar 

o clero, mas podem ocorrer como abuso da licença poética. Esse é o caso de Fernando 

Pessoa286, que muito contribuiu em nossa análise da Parábola do Semeador, pois ain-

285 Não se pode negar a tendência do suicídio no campo da arte, pois existe uma gama de poetas 
suicidas. Por outro lado, a poesia de Pessoa, por exemplo — Se te queres matar, por que não te que-
res matar?, de Álvaro de Campos — pode ser entendida como um convite ao suicídio social, devido 
à sua repugnância aos padrões mundanos. Até porque, ele não considerava o suicídio uma “solução 
existencial”, nem mesmo nas instâncias de pessimismo de suas personagens. (ARAUJO, 2012, p. 63)
286 Fernando Pessoa defendeu a unicidade teológica do Catolicismo em um de seus ensaios, em opo-
sição ao Comunismo, o qual denominou como “o informe da brutalidade e da dissolução” (ARAUJO, 
2012, p. 47). Por outro lado, sua transgressão discursiva também é duvidosa, do ponto de vista da Igre-
ja, pois ao mesmo tempo que ele exalta o Deus que vem do Catolicismo, na figura do Menino Jesus, no 
poema VIII de O Guardador de Rebanhos (ARAUJO, 2012, p. 24), cogita-se que ele possa ter abusado 
da licença poética, de modo que a resolução da dúvida a respeito de seu procedimento literário só é 
possível através de uma análise aprofundada de sua postura poético-religiosa. Sabe-se que embora as 
literaturas moderna e contemporânea não dependam da intenção do autor, a estética heteronímica tem 
uma outra lógica de imbricação que envolve a vida e a biografia do autor; tal como ocorre com o Divino 
Personagem Histórico, Jesus Cristo, que tem Sua vida conectada aos evangelistas.



289

da que a Igreja já tenha se valido de uma exegese eficaz nos primeiros séculos, bem 

como de matizes do método polifônico, conforme contextualizamos com Rops (1958, p. 

82); por outro lado, é justo reconhecer que sem o suporte da obra do crítico português 

não teria sido possível fazer uma leitura poética dos quatro Evangelhos, como fizemos 

na Parábola do Semeador, visto que ele é o precursor da polifonia ontológica, como 

já demonstramos, a qual funda-se sob a lógica de caracteres imanentes e transcen-

dentes em sua cadeia heteronímica, também tetramorfa, tal qual o conjunto polifônico 

dos Evangelhos. 

A construção de uma teoria poético-religiosa, conforme as bases aqui lança-

das para a leitura da Parábola do Semeador, requer não apenas o recorte teórico por 

parte do próprio clero, como também sacerdotes engajados no processo de desen-

volvimento desta teoria, para tanto, é necessário, impreterivelmente, que os mesmos 

sejam especialistas na área de Literatura e Crítica Literária. Com efeito, a elaboração 

de uma teoria sistemática, pautada em pressupostos e diretrizes religiosas, resolverá 

um problema ético, visto que os críticos católicos não terão mais necessidade de re-

correr à teorias profanas, variadas, múltiplas e contrárias aos pressupostos do cânon 

religioso da Igreja — algo que não foi pensado, previamente, na Dei Verbum, acerca 

de um método específico para a interpretação poética. Por conseguinte, o critério de 

seleção e o recorte de teorias profanas, por parte do clero, culminará então em uma di-

retriz específica de trabalho, isto é, um estatuto ou compêndio literário que solucionará 

o problema de ordem moral no interior das metodologias seculares.

A pergunta que determina o final da nossa pesquisa é: por que a Igreja Cató-

lica tradicional teria a necessidade de um cânon poético próprio, para traçar diretrizes 

sobre a exegese, no exercício conjunto da leitura poética?

Os motivo são vários, e alguns deles já foram exemplificados, sobre o reconhe-

cimento da necessidade de uma diretriz interpretativa para se ler as Sagradas Escritu-

ras. Ora, se houve esse reconhecimento na época da própria Reforma Protestante, por 

parte de Lutero, mais urgente ainda é a necessidade de se criar diretrizes poéticas para 

a interpretação, visto que elas são muito mais complexas e estão atreladas a metodo-

logias laicas, modernas e seculares. E por mais que o então cardeal Joseph Ratzinger 

e João Paulo II tenham dado um passo nesta direção, nos postulados da PCB (1994), 

estes pressupostos não englobam a praxe, como ocorre na Teoria Literária, que costu-

ma exemplificar seus pressupostos hermenêuticos.

Podemos dizer que em nosso terceiro terreno da semeadura, houve uma ma-

terialização da mensagem jakobsoniana, a partir da planta espinhosa, visto que suas 
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propriedades históricas, lendárias e medicinais concorrem para fortalecer o paradoxo 

da Vida e da morte nas duas figuras antitéticas do espinho e do trigo. A teoria da PCB 

(1994), porém, não entra no mérito da praxe em suas considerações hermenêuticas,  

mas se limita a comentários esparsos, soltos ou dispersos, sobre metodologias varia-

das como poesia, Literatura e Semiótica. Não se pode ignorar ainda que o material 

da poesia e da Literatura é a linguagem, conforme os postulados da Teoria da Poesia 

Concreta, de Pignatari e dos irmãos Campos (2006, p. 158).

Um outro motivo é a reabilitação do gênero parábola, nos pressupostos teóri-

cos. Andre Jolles (1972), por exemplo, fonte da qual bebem muitos teoristas da Litera-

tura, explora ao máximo as formas simples em suas teorias, faz uma análise detalhada 

de cada termo — Legenda, Saga, Mito, Advinha, Ditado, Caso, Memorável, Conto e 

Chiste —, mas praticamente ignora o gênero parábola, como se esta modalidade de 

conto não tivesse a devida importância. E ainda que pesquisadores formados em semi-

nários bíblicos pluralistas, de pendor pentecostal, tenham feito tentativas para resgatar 

o gênero287, suas considerações limitam-se ao campo da teoria, ostentam um pendor 

mais inclinado à retórica grega do que à linguagem enquanto materialização da mensa-

gem, e não entram no mérito da exegese da parábola, como propomos aqui, em nosso 

método poético-religioso.

Não poderíamos deixar de citar ainda Cortázar (2013, p. 88), em nossa obser-

vação acerca de instâncias de teorias incompatíveis com a tradição católica, uma vez 

que ele eleva a categoria da magia, ao dissertar sobre a metáfora e a poesia, e ainda 

que não milite no campo da magia, seu discurso tende a comparar o poeta ao mago. 

Afirma o autor: “Magia do primitivo e poesia do poeta são, como vamos ver, dois pla-

nos e duas finalidades de uma idêntica direção”. Esta premissa de Cortázar ostenta 

ideologia, do ponto de vista da Igreja tradicional, se pensarmos em Jesus Cristo como 

Poeta. Além desta incompatibilidade designativa, os magos que se relacionam ao nas-

cimento de Cristo em nada são comparáveis aos magos ou feiticeiros da acepção 

moderna. Com efeito, a própria linguagem teórica, no desenvolvimento de uma meto-

dologia poético-religiosa, precisa ser filtrada e estar coerente com as raízes canônicas 

da patrística, se for considerado o crivo da tradição.

Psicologia e sexualidade, marxismo e revolução, relativismo e niilismo — com 

seu pendor desconstrucionista — são alguns dos tópicos que refletem a observação 

de Cadermatori (2004, p. 60), em nosso segundo capítulo, acerca da arte moderna. E 

embora estas temáticas não tenham sido discutidas à exaustão nesta pesquisa, pelo 

287 Um exemplo é o do autor Santanna; M. O Gênero da Parábola. São Paulo: Unesp, 2010. 
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fato de ela ter outra dimensão, voltada para a literariedade e à leitura da Parábola do 
Semeador, ainda assim, estão imbricadas nas metodologias modernas, sob o risco 

de exercerem influência, do ponto de vista da Igreja tradicional, aos exegetas católi-

cos que delas lançam mão. 

O desconstrucionismo de Derrida (1965), inspirado em Nietzsche e em Freud, 

em seus aspectos relativistas, inspira-nos ainda a mais uma pergunta: quem decide o 

que é Literatura? Caberia aqui o relativismo niilista como resposta? 

A resposta é sim e não, pois se por um lado a academia, universidades e 

grupos de pesquisas trabalham para demonstrar, comprovar e validar pressupostos 

poéticos; por outro, entra em voga também o tempo e suas tendências de época, que 

podem desvalidar determinados pressupostos artísticos, os quais se tornam obsole-

tos ou de pouca importância com o passar dos anos, décadas ou séculos. O clássico, 

porém, como defendem Calvino (2004) e Pound (2005), é uma literatura que perma-

nece. E, sobretudo, por sua característica de juventude eterna. 

A Parábola do Semedor é um clássico, sem dúvida, pois muito além de ser 

um dos textos alegóricos e poéticos da Bíblia, ela é também uma obra de arte que 

tem autonomia própria, pelo fato de servir de diretriz para todas as outras parábolas 

bíblicas (cf. Mc 4, 13), além de ser passível ainda de leituras modernas.

Não é nossa intenção específica colocar em rota de colisão teorias conflitan-

tes, em nossa proposta de leitura da Parábola do Semeador, até porque o classicis-

mo de Horácio, por exemplo, pode ser considerado, indiretamente e de antemão, um 

protesto contra o Formalismo Russo, o qual não comporta, não se preocupa nem pre-

za a ética e a moral clássicas, mas se concentra na forma. Por outro lado, seria-nos 

impossível dissecar o fenômeno literário da Parábola do Semeador, com suas mais 

diversas possibilidades de leitura, valendo-nos apenas de uma ferramenta específica 

de trabalho ou de um único instrumental teórico. É evidente que em toda análise literá-

ria há de prevalecer uma tendência teórica ou outra, mas assim como a obra de arte, a 

teoria eficaz não é e nem poderia ser monolítica, mas está em diálogo constante com 

outras teorias equivalentes ou radicalmente opostas. Cabem aos exegetas católicos 

tradicionais a seleção adequada das teorias ou pressupostos poéticos que mais se 

afinam às diretrizes canônicas.

A nossa tese não se configura como acabada, mas aponta para novas possi-

bilidades de desdobramentos, conforme preza o método científico. Do mesmo modo 

como a interpretação que fizemos do primeiro terreno da semeadura, em São Marcos, 

não é uma garantia de que esta análise literária esteja imune a críticas, por parte dos 
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exegetas tradicionais, mas é antes uma demonstração das possibilidades de trans-

cendência do próprio método literário, intrínseco às múltiplas leituras que vão além 

da história e ultrapassam fronteiras, pelo viés da linguagem, com suas alternativas 

polissêmicas. Se tivermos realizado aqui um procedimento herético, sugerimos que 

ele fique de exemplo sobre o perigo da teoria literária. E se, ao contrário, a nossa lei-

tura deste terreno foi profícua, deixamos aqui a prova de que toda ferramente teórica 

é como uma máquina que serve para construir ou destruir. Afinal, questionou — com 

muita coerência — o poeta Murilo Rubião (1999), no conto O Bloqueio: “Estariam 

construindo ou destruindo?” Esta é uma resposta que deixaremos aberta ao clero, que 

fará por si próprio o julgamento.

A Parábola do Semeador não é, necessariamente, um conto fantástico, mas 

como toda literatura alegórica, ela muito estimula a imaginação. Com efeito, a vida e a 

poética dAquele que é a própria Vida, em sua acepção transcendente — e que pouco 

cabe em nossa limitada intelectualidade humana — ficam disponíveis então, a partir 

da narrativa dos Evangelhos, como um objeto inesgotável a ser perscrutado, indefini-

damente, pelos exegetas católicos tradicionais de boa vontade. É válido ponderar que 

a inesgotabilidade e a ausência de limites e fronteiras em uma pesquisa científica, no 

âmbito da Teoria da Literatura, a nosso ver, não equivale à banalidade de critérios e 

diretrizes morais que desrespeitem a tradição milenar.

Antenágoras (2010, p.136) afirma que o barro é a matéria e o oleiro é o artista. 

Deus é o Ártifice e a matéria Lhe obedece, em vista da arte. Com efeito, a obra não 

está acima do artista, tal qual a arte humana não está acima de Deus. Inspiramo-nos, 

pois, na poesia de Antenágoras para afirmar que: se o mundo é, como diz São João, 

uma obra de Deus; admirando sua beleza, nós nos dirigimos ao Artista.
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Considerações finais

Ó, prenúncio do dia! Ó luz do peregrino!
Guia-nos até onde foste tu mesma guiada e,

na noite negra, através do ermo deserto, 
conduz-nos até nosso Senhor Jesus, leva-nos a casa.

 (James Joyce)

A nossa proposta de lançar as bases para o desenvolvimento de uma teoria 

poético-religiosa no âmbito da exegese tradicional, a partir da Parábola do Semeador, 
passa pelo crivo da história e da literalidade. A intepretação literal das Escrituras está 

atrelada às diretrizes da Igreja, conforme abordamos no primeiro capítulo. 

Apresentamos, de início, o resgate de vários documentos referentes a escrito-

res romanos e judeus que fizeram registros sobre Jesus e os cristãos, em meados do 

primeiro e segundo séculos. Estes documentos vieram a público graças ao trabalho de 

renomados pesquisadores católicos. Louis-Claude Fillion (1916) é uma das autorida-

des no campo da exegese tradicional e suas pesquisas são concomitantes à origem 

dos estudos sobre a vida do Jesus histórico, no final do século XIX e início do XX.

Hoje, grande é o respeito pelas pesquisas do Jesus histórico, que se amplia-

ram no último século, sobretudo no campo da arqueologia288, e embora as fontes tra-

dicionais de origem, da Igreja Católica, sejam consideradas autênticas na perspectiva 

da ciência moderna, a mais relevante delas ainda continua sendo, do ponto de vista da 

tradição, o Novo Testamento.

No primeiro capítulo, apresentamos ainda a conjetura pontifícia sobre as inter-

pretações bíblicas na contemporaneidade, bem como seus critérios de literalidade e de 

espiritualidade no sentido do texto sagrado. Esta abordagem favoreceu a nossa leitura 

em busca do sentido pleno da Parábola do Semeador. E por mais que esta teoria se 

configure no plano da religiosidade, ela se harmoniza com o nosso método de leitura, 

na medida em que ambos visam ampliar a compreensão das Escrituras Sagradas, 

preservando as raízes tradicionais do Catolicismo. Entendemos por sentido pleno a 

transcendência das possibilidades do texto religioso em suas acepções fixas, no en-

tanto, sem negar as bases sólidas da exegese tradicional.

Razão e verdade no pensamento tradicional da Igreja Católica e a racionali-

288 Os Últimos Dias de Jesus e a Evidência Arqueológica, de Shimon Gibson, publicado pela Landsca-
pe, São Paulo, 2009, é um exemplo — muito embora esta não seja uma fonte religiosa, pois o autor se 
limita ao campo da ciência e não trabalha em concomitância com as fontes do cânon milenar da Igreja.
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dade da patrística, em oposição à ambiguidade, foram tópicos úteis à nossa análise 

literária em dois aspectos: a verdade em oposição ao mito; e a ambiguidade que flui 

para a racionalidade — fatores estes que se contrapõem à literariedade, uma vez que 

a Literatura acata o mito, bem como a ambiguidade. O mito na Literatura, porém, não 

é visto como um elemento falso, mas poético. Esta contraposição fomenta o paradoxo, 

pois é justamente o confronto entre ficção e Verdade que dá abertura ou impõe limites 

ao diálogo da Igreja tradicional com a modernidade. Afinal, a primeira se caracteriza  

por ser conservadora e depositária da Verdade absoluta; a segunda é pluralista, rela-

tivista e liberal.

Bento XVI (2009, p. 18) levantou o questionamento se terá sido superada a 

pretensão do Cristianismo de ser a única religião verdadeira e, com base na Parábola 
do Semeador, concluímos que a resposta é não. O motivo é que esta parábola — ma-

triz de compreensão para todas as outras (cf. Mc 4, 13) — aponta para a evangeliza-

ção, nos signos do barco de pesca e da semeadura, e à união de todos os povos em 

torno de uma mesma e única Igreja.

As fronteiras entre a leitura tradicional do Evangelho e a literariedade é a an-

títese da proposta inicial, visto que neste segundo capítulo foram apresentadas não 

apenas a postura hermenêutica da Igreja, mas também a sua subversão, a partir de 

metodologias modernas que a confrontam e esvaziam a sacralidade.

As teorias e os métodos modernos foram expostos com o objetivo de mostrar 

os limites da Igreja em oposição à hermenêutica moderna, além da obscuridade na 

Parábola do Semeador como apontamento à ambiguidade. Estes limites tornaram-se 

ainda mais claros sob a exposição do sentido da Boa Nova no Evangelho, bem como 

diante do esclarecimento sobre o relativismo da crítica das formas.

O estilo de narrativas e as marcas polifônicas da Parábola do Semeador; a 

linguagem paradoxal de Jesus e a verossimilhança na leitura da identidade crística 

foram tópicos explorados em nossa análise, e todos eles apontam para a dialogia e a 

polifonia que há em nosso objeto literário.

As vertentes dialógicas da Parábola do Semeador são ainda mais evidentes 

no terceiro capítulo, no qual apresentamos o gênero parábola e a crítica contemporâ-

nea, que no limiar da tradição aponta para o Reino dos Céus. Demonstramos ainda os 

aspectos estruturais da parábola, cujas vozes autorais prefiguram tanto o conjunto dos 

sinóticos quanto a sua transcendência, por intermédio da intertextualidade no discurso 

de São João, que culmina na quarta dimensão do relato de Jesus.

Na última parte de nossa análise, apresentamos as incompatibilidades das 
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metodologias modernas com as diretrizes morais da tradição católica, a fim de elucidar 

os limites e as possibilidades de desenvolvimento de nosso método poético-religioso, 

no que tange aos critérios canônicos da autoridade da tradição.

Concluímos que, embora a Literatura e a Religião sejam categorias que estão 

em territórios distintos, no limiar da esfera sacra e profana, bem como no da sociedade, 

do ethos e da linguagem formal; a poética e a crítica literária não estão imbuídas ape-

nas de teoria nem se limitam à praxe hermenêutica da obra de arte, mas também nos 

possibilitam ver e sentir o mundo real pelo prisma da imaginação, sem que se perca a 

realidade como ela é, ou seja, com toda a sua beleza, seu encantamento, problemas, 

contradições e ambiguidades. 

A Literatura, especificamente a Parábola do Semeador, como obra de arte, é 

o território das incertezas, do deserto na escuridão à espera da Estrela da manhã, tal 

como é a Palavra em forma de sementes lançadas em terras inóspitas. Graças aos vi-

sionários da Igreja, porém, ela pode se tornar também um jardim florido que abre suas 

flores para uma primavera eterna. Religião e ciência — fé e método — tornam-se então 

uma realidade possível: “Assim, efetuar-se-á, finalmente, a feliz e fecunda combinação 

da doutrina e suave unção dos antigos com a mais vasta erudição e arte progredida 

dos modernos, a qual decerto produzirá novos frutos no campo nunca assaz cultivado 

nas divinas Escrituras” (PIO XII, 1999, p. 218). Com efeito, cabe aos exegetas e críticos 

literários tomarem posse da vinha do Senhor. Mãos à obra!
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