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que livro é este?

Não é exagero dizer que estas são as três pessoas mais fa‑
mosas do mundo: Jesus, Maria e José de Nazaré. Muitos 

os desprezam, outros os odeiam, alguns lhes nutrem simpa‑
tia e uma grande multidão tem por eles grande amor. Mas 
pouquíssimos são os que nunca ouviram falar deles, ou que 
conseguem ficar indiferentes à sua história.

Tudo o que é essencial de ser conhecido sobre eles está 
na Bíblia. E o que é essencial? As revelações necessárias para 
que possamos percorrer o caminho da verdade, da beleza, da 
justiça, do amor e da salvação. 

Devemos então nos dar por satisfeitos com isso – com 
o que Deus se limitou a nos dizer na Bíblia – e não buscar 
saber mais nada? Não necessariamente. O que está nas Es‑
crituras é o mais sagrado e mais importante. Porém, outros 
textos e dados históricos podem ajudar a entender as Escri‑
turas ainda melhor – e, assim, mergulhar mais a fundo na 
realidade da Sagrada Família.

A maior parte da infância de Jesus, a rotina doméstica 
da Sagrada Família, a forma como se deu a morte de São 
José... Nada disso está descrito nos Evangelhos. Essa realida‑
de oculta, porém, pode ser em boa parte inferida por meio 
do estudo dos costumes, da realidade política, econômica e 
geográfica de Israel naquela época.
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No caso de Maria, com a devida prudência e filtro, 
os textos apócrifos são úteis para trazer à tona informações 
autênticas da tradição oral. Mas, para falar da infância de 
Jesus, não vamos recorrer aos apócrifos. O motivo é bem 
simples: alguns dos chamados “Evangelhos da infância” re‑
tratam um Menino Jesus insolente com os pais, grosseiro 
com os professores e violentamente vingativo com as crian‑
ças que o irritavam. Dessa forma, os apócrifos apresentam 
um Jesus muito mais similar aos deuses de índole trapacei‑
ra, como Loki (mitologia nórdica), do que ao Jesus descrito 
na Bíblia.

No Evangelho de Pseudo-Tomé, Jesus chega ao ponto de 
usar seus poderes sobrenaturais para matar outras crianças. 
Esse foi um dos motivos pelos quais esse apócrifo foi conde‑
nado por diversos pais da Igreja, inclusive pelo Papa Gelásio, 
que o incluiu em sua lista de livros heréticos, no século V.

Deixando essas fantasias de lado, mergulhamos no 
mundo da infância de Jesus com o auxílio das pesquisas de 
historiadores, de especialistas em história da arte e de bons 
teólogos. Tivemos o cuidado de descartar os autores que ba‑
seiam suas conclusões em “achologia”, determinação ideoló‑
gica e excesso de imaginação. Daí o primeiro motivo que 
nos fez escrever este livro: dar maior nitidez à realidade da 
Sagrada Família, delineando os aspectos em que a Bíblia se 
cala ou nos deixa somente entrever.

O segundo motivo é ajudar você a meditar sobre 
como as virtudes humanas e sobrenaturais da Sagrada 
Família podem iluminar a sua vida concreta. Afinal, com 
todos os seus limites, medos, vícios, traumas ou pecados, 
cada cristão é chamado a imitar Jesus – e, como fica evi‑
dente nas Escrituras, também seus santos pais são exemplos 
para nós.
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A humilde casa de Nazaré é para todo crente, e especialmen‑
te para as famílias cristãs, uma autêntica escola do Evange‑
lho. Aqui admiramos a realização do projeto divino de fazer 
da família uma íntima comunidade de vida e de amor; aqui 
aprendemos que cada núcleo familiar cristão é chamado a 
ser pequena “igreja doméstica”, onde devem resplandecer as 
virtudes evangélicas.1

São João Paulo II

O que significa dizer que cada núcleo familiar é uma 
pequena “igreja doméstica”? Significa que os pais devem 
ajudar um ao outro a caminhar rumo ao Céu e ser os pasto‑
res de seus filhos, os catequistas que evangelizam pela Palavra 
e pelo exemplo. Isso se dá pela oração diária, pelo respeito 
mútuo, pelos gestos de socorro aos pobres, pelo testemunho 
de força e esperança diante dos sofrimentos e da morte. 

O lar da Sagrada Família é uma “Escola do Evan-
gelho”. Que difícil é seguir as lições dessa escola! Divórcio, 
feminismo,2 mentalidade contraceptiva, ideologia de gênero, 
violência doméstica... os lares cristãos não estão imunes a es‑
sas pragas.

Depois do ódio ao Criador, não há nada no mundo 
que o demônio odeie e combata mais do que a família. E, 
assim, o inimigo busca triunfar em cada lar desfeito, em 

1  Papa João Paulo II. Angelus. 30 de dezembro de 2001.

2  Muitos cristãos dizem apoiar o feminismo e consideram que isso é compa‑
tível com sua fé – o que é um grave engano. Na Encíclica Evangelium Vitae, 
São João Paulo II chegou a falar da necessidade de um “novo feminismo”, 
pautado nos valores cristãos e distanciado do feminismo que está em voga. O 
feminismo é um assunto muito amplo e complexo, o que favorece o desco‑
nhecimento de sua real história e essência. Como não podemos nos alongar 
sobre esse tema aqui, recomendamos o livro Feminismo: perversão e subversão, 
de Ana Caroline Campagnolo.
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A família querida por Deus

“Um homem, uma mulher e sua prole”: essa definição de 
família não discrimina injustamente as famílias em que falta 
o pai ou a mãe (ou os dois)? Não, de modo algum!

Uma criança criada só pela mãe, só pelo pai, só pelos avós ou 
pelos tios certamente possui uma família. O ponto é: essas 
configurações familiares são o resultado de alguma ocorrên-
cia triste ou indesejável – a morte de um dos pais, ou de 
ambos; o abandono do pai ou da mãe, ou algum motivo que 
os impediu de criar o filho. Muitas vezes isso não é possível, 
mas o ideal é que a criança seja criada por seus pais, aqueles 
que a geraram, tendo como referência os polos masculino e 
feminino.

...não pode haver confusão entre a família querida 
por Deus e qualquer outro tipo de união. (...)

A família, fundada no matrimônio indissolúvel, uni-
tivo e procriador, pertence ao “sonho” de Deus e da 
sua Igreja para a salvação da humanidade. (...)

Através do matrimônio e da família Deus uniu sa-
biamente duas das maiores realidades humanas: a 
missão de transmitir a vida e o amor recíproco e 
legítimo do homem e da mulher, pelo qual eles es-
tão chamados a completar-se mutuamente numa 
doação recíproca não só física, mas sobretudo es-
piritual.1

Papa Francisco

1  Papa Francisco. Discurso por ocasião da inauguração do Ano Judiciário do 
Tribunal da Rota Romana, 22 de janeiro de 2016.
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cada adultério, em cada casal que se fecha à vinda dos fi‑
lhos, em cada criança e jovem que não reconhecem a auto‑
ridade de seus pais.

Muito além de nos deixar angustiados e perplexos, esse 
quadro apocalíptico deve redobrar nossas súplicas e nossa es‑
perança no Salvador. Nada no mundo pode ser maior do que 
a vontade de Deus, e Ele quer ser glorificado por meio da 
vitória espiritual de cada família: um homem, uma mulher e 
sua prole, unidos em um laço de amor, de respeito mútuo e 
de responsabilidade.

Em um dia, São José testemunhava os eventos subli‑
mes do Natal; tempos depois, precisava encontrar meios de 
sustentar sua família em uma terra estrangeira, o Egito. Em 
um dia, o Menino estava no Templo deixando os doutores 
pasmos com sua sabedoria; alguns dias depois, voltava para a 
sua cidadezinha contrariado, porém dócil e conformado. Em 
um dia, Maria via o Filho transformar a água em vinho; no 
dia seguinte, precisava dar conta de preparar a massa do pão, 
lavar a roupa, limpar a casa...

A trajetória cotidiana da Sagrada Família oscilava 
entre o ordinário e o extraordinário. Entre fraldas e anjos, 
os dias de José e Maria se passavam quase que imperceptíveis 
para o mundo, e ninguém imaginava que a tarefa que Deus 
lhes tinha confiado era a mais maravilhosa de todas. Rogue‑
mos a Deus para que também a nossa vida ordinária possa 
cumprir uma missão extraordinária!

Alexandre e Viviane Varela
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maria, josé e os boletos  
que temos para pagar

Você provavelmente já viu inúmeras representações da 
Sagrada Família. Quase todas mostram Jesus Cristo, 

Nossa Senhora e São José com semblantes tranquilos e au‑
réolas. Enxergamos ali um modelo do que deveríamos ser, 
ao mesmo tempo que temos a convicção de que jamais che‑
garemos perto. Afinal, Maria nasceu sem o pecado original e 
Jesus Cristo era o próprio Deus. 

Por isso, no meu imaginário, a Sagrada Família sempre 
figurou como um modelo inatingível. Até que, em dezembro 
de 2013, um discurso do Papa Francisco me fez entender as 
coisas de um modo diferente. E tudo começou por São José.

Àquela altura, eu e Viviane tínhamos três filhos, e nos‑
sa rotina diária era realmente pesada. Desde o início do ca‑
samento, nos mantivemos abertos à vinda de filhos, como 
manda a Santa Igreja. Mas passávamos por uma fase de in‑
tenso cansaço, e nessas horas o modelo da Sagrada Família, 
de fato, parecia muito distante da realidade. Mas o papa ar‑
gentino mostrou que não era bem assim:

Ele (José) estava a seguir um bom projeto de vida, mas 
Deus reservava para ele outro desígnio, uma missão maior. 
(...) Não se obstinou em perseguir aquele seu projeto de 
vida (...) mas esteve pronto para se pôr à disposição da 
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novidade que, de forma desconcertante, lhe se apresentava. 
Era um homem bom.3

Essas palavras me fizeram pensar. Maria é a Imaculada, 
Jesus o próprio Deus, mas e José? Bem, José era apenas “um 
homem bom”. Identifiquei o pai adotivo de Jesus como o 
nosso legítimo representante na Sagrada Família e comecei a 
pensar no seu cotidiano.

Como José trabalhava? O que ele pensava? Como era 
para esse homem sentir o peso de sustentar e proteger a Sa‑
grada Família? Comecei a pensar no meu próprio trabalho, 
na minha própria realidade e no peso que eu sentia sobre os 
meus ombros. E não foi difícil ir além.

Como seria a vida de toda a família de Jesus? Certa‑
mente, José saía para trabalhar pela manhã e Maria iniciava 
seus afazeres: arrumar a casa, cozinhar, cuidar do filho pe‑
queno, lavar os pratos, cuidar da roupa e todas as coisas que 
uma mãe faz todos os dias. Jesus era uma criança como as 
que eu tinha em casa: dava trabalho, precisava de atenção, 
se sujava e chorava. José passava o dia fora e, ao chegar 
em casa, vivia tudo isso e talvez por alguns dias se sentisse 
como eu: cansado e preocupado. Ao fim do dia, quando o 
menino Deus estivesse dormindo, quem sabe Maria e José 
trocassem um olhar cansado, mas realizado, assim como 
Viviane e eu fazíamos?

Esse pensamento tornou a Sagrada Família mais próxima, 
e ao mesmo tempo ainda mais sagrada. Maria e José tinham 
recebido grandes graças, e também grandes responsabilidades. 
Nenhum anjo trabalhava nem limpava a casa por eles. Aquele 

3  Papa Francisco. Angelus. Praça de São Pedro, IV Domingo de Advento, 22 
de dezembro de 2013. Disponível em: http://www.vatican.va/content/fran‑
cesco/pt/angelus/2013/documents/papa‑francesco_angelus_20131222.html. 

Sagrada familia (miolo).indd   18Sagrada familia (miolo).indd   18 24/09/20   16:0624/09/20   16:06

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA.



·   19  ·

santo casal lutava no seu dia a dia para fazer tudo dar certo. O 
esforço deles faz parte da história da nossa Salvação.

Esse entendimento foi central para manter a minha 
própria família em pé, e também a minha paz de espírito. 
Pouco tempo depois, eu perderia o emprego e passaria anos 
de grandes dificuldades financeiras. As três crianças cres‑
ciam e davam ainda mais trabalho, a ponto de nos sentirmos 
exaustos. Cada dia foi se tornando uma batalha a ser venci‑
da. E, nesses momentos, tudo parecia um pouco nebuloso.

Na Semana Santa de 2015, perguntei ao Senhor que ca‑
minho tomar. Queria objetivamente que Ele me respondesse 
para onde ir, o que fazer para sair daquela situação e dar uma 
vida materialmente melhor para os três filhos que tínhamos.

Em todas as atividades da Semana Santa, rezei para re‑
ceber uma resposta do Céu. Rezei muito! Passou o domingo 
de Páscoa e, na manhã da segunda‑feira, acordei diferente. 
Olhei para a minha esposa e disse a ela com absoluta convic‑
ção: você está grávida!

E estava mesmo. Era a nossa quarta criança. Era a res‑
posta que eu havia pedido.

Se Deus me enviou mais um filho, se Deus confiou à 
minha família mais essa graça, é porque Ele sabe que nós 
somos capazes de fazer o melhor, ainda que eu mesmo não 
acreditasse nisso. Porque não sou eu que supero os meus li‑
mites para cuidar dos meus filhos: é Ele que se aproveita de 
tudo (até dos meus limites) para construir o Seu Reino. 

Eu só tenho que dizer “SIM”. Assim como São José, 
que abandonou os seus planos para seguir os de Deus. Assim 
como a Virgem Maria, que ainda muito jovem recebeu do 
Anjo a missão de ser nada menos que a Mãe de Deus. 

Dentro desse “sim” corajoso e humilde que os dois dis‑
seram, estava incluído ter de abandonar tudo e fugir para o 
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Egito, trabalhar duro, lavar os pratos, cuidar da roupa, trocar 
as fraldas, passar noites em claro, ter cuidado quando alguém 
caía doente, enfim, se desdobrar para que o próprio Deus fei‑
to homem pudesse crescer em graça e sabedoria diante deles 
e de todos os homens.

Essa não é uma vida diferente da sua e da minha. Tam‑
bém nós somos chamados a esse mesmo “sim”. Um “sim” 
que muda tudo, nos faz abandonar nossos projetos e nos 
conduz a embarcar nos planos de Deus, dentro das meno‑
res coisas da vida.

É isso o que este livro quer mostrar. Que a Sagrada Fa‑
mília, o núcleo familiar mais abençoado de todos os tempos, 
vivia uma vida simples como a sua e se dedicava ao plano de 
Deus em um cotidiano atribulado como o seu. E isso não 
tira nada da beleza sobrenatural da Imaculada Conceição, 
da Anunciação do Anjo, da Encarnação do Verbo, de toda a 
vida de Cristo e da Assunção de Maria. 

Ao contrário, dá mais sentido ainda a esses mistérios. Não 
era uma família isenta de toda a luta do cotidiano, mas era uma 
família como a sua. Cheia de graça pelo “sim” dado ao Senhor.

De lá para cá foram mais dois filhos. Agora, no momen‑
to em que escrevo este texto, temos seis – quatro meninas e 
dois meninos. Os boletos ainda atrasam, as noites sem dormir 
se multiplicaram, e as dificuldades continuam. O cansaço... 
nem se fala! Mas é tudo absolutamente cheio de sentido.

Esta é a grande lição da Sagrada Família: o Sagrado toca 
a nossa vida dentro do nosso cotidiano. Só precisamos dizer 
“sim”. 

Daqui para a frente, cada página vai te ajudar a enten‑
der e se aprofundar na beleza do Plano de Deus no seu dia a 
dia – em cada detalhe dele.

Diga “SIM” e vire a página.
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o mundo em que jesus  
nasceu e cresceu

A beleza e a geografia da Terra Santa

Terra de Canaã, Terra Prometida, Terra de Judá: assim os ju‑
deus chamavam a região que hoje conhecemos como Pa‑

lestina. Ali foi o cenário dos eventos narrados nos Evangelhos.
Era um país muito pequeno, porém de natureza ma‑

ravilhosa, com flora muito diversificada e colorida. Se ainda 
hoje a vista de seus campos impressiona os viajantes, ima‑
ginem como era aquela região antes dos séculos de governo 
turco, que provocaram o desaparecimento de muitas flores‑
tas e plantações.

Nos pontos onde hoje não se vê nada além de planícies 
despidas, solo devastado ou rocha nua, a Palestina de vinte 
séculos atrás tinha com certeza florestas. Foram os árabes e 
depois os turcos os responsáveis por essa devastação; mas os 
cruzados francos e a pastagem de caprinos também contri‑
buíram para isso.4

 
Nos vales de Israel, há “abundância de cavernas naturais, 

usadas em todo o país para rebanhos e homens — cavernas 

4  Daniel Rops, 1983, p. 19.
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como aquelas em que Davi se escondeu ao fugir de seu filho 
rebelde, ou a em que nasceu o Menino Santo”.5

Não há muitas montanhas na região. Formações como 
o Monte Tabor (562 metros) e o Monte Gerizim (868 me‑
tros) não passam de grandes colinas.

Podemos dizer que a Terra Santa se dividia em três re‑
giões diferentes:

• a Judeia, ao sul, onde ficava Jerusalém e onde aconte‑
ceria a Paixão de Cristo;

• a Samaria, ao norte, onde viviam os samaritanos;
• a Galileia, também ao norte de Israel, onde Jesus 

cresceu e viveu até os 30 anos.

As temperaturas em quase toda a Palestina variam dras‑
ticamente do dia até a noite. Entre a meia‑noite e o meio‑dia 
a diferença às vezes pode chegar a 22 graus Celsius! Nos filmes 
bíblicos, quase sempre vemos a Terra Santa castigada pelo sol. 
Mas em algumas regiões mais altas, chega até mesmo a nevar 
durante o inverno (como em Jerusalém).

Sabendo disso, podemos entender bem melhor a lei do 
Antigo Testamento que ordenava que um credor que tomas‑
se como garantia de pagamento o manto de um pobre o de‑
volvesse antes do pôr do sol. Naqueles tempos, os pobres não 
tinham cobertores; apenas o manto, com o qual se aqueciam 
não somente quando estavam fora de casa, mas também na 
hora de dormir.

Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o 
devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a sua única 

5  Ibid., p. 14. 
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cobertura, é a veste com que cobre sua nudez; com que 
dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou mi‑
sericordioso (Ex 22,25‑26).

Nazaré, na Galileia, onde a Sagrada Família viveu do 
retorno do Egito até o início da vida pública de Jesus, era um 
povoado sustentado sobretudo pela economia agrícola de pe‑
queno porte, durante o período Romano. A cidade situava‑
‑se perto do topo de uma montanha, onde o solo, recoberto 
por calcário argiloso, era fértil e favorecia o cultivo.

A agricultura na região não era somente de subsistência: 
também havia fazendeiros que conseguiam ter uma vida de 
razoável conforto – por “conforto”, devemos entender algo 
dentro do limite possível nas condições precárias da época. A 
maioria dos camponeses locais precisava trabalhar de sol a sol 
para não passar fome.

Os principais produtos da terra eram cereais (como 
trigo e milho), azeitonas, figos e uvas.6 Fica claro o quanto 
Jesus era familiarizado com esses produtos, pois alguns deles 
foram citados como elementos figurativos em seus ensina‑
mentos e em suas parábolas.

Ao longo da vida do Senhor Nazareno, a Galileia era 
governada por Herodes Antipas – aquele que mandou cortar 
a cabeça de São João Batista. Assim como o pai (Herodes, o 
Grande), Antipas era um entusiasmado financiador de gran‑
des construções – tudo, é claro, às custas do sangue e do suor 
do povo. 

Quando não conseguiam pagar os impostos, as pessoas 
tinham seus bens confiscados. Depenados de suas posses, 
os camponeses mais “sortudos” da Galileia conseguiam se 

6  Sean Freyne, 2008, p. 42.
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adaptar e sobreviver por meio de outras atividades, como o 
artesanato. Os demais caíam no desespero, na prostituição, 
na mendicância ou no banditismo. 

Nazaré era uma cidade tão pequena e politicamente in‑
significante que, até cerca de dois séculos depois de Cristo, não 
existiam referências a ela fora dos Evangelhos. Alguns estudio‑
sos afirmaram que lá habitavam entre 1.600 e 2 mil pessoas; 
porém, com base nas conclusões obtidas após escavações ar‑
queológicas mais recentes, especula‑se que, na época de Jesus, 
a população de Nazaré fosse de, no máximo, 480 pessoas.7 

Se compararmos Nazaré com Jerusalém, a dimensão da 
insignificância da cidade que acolheu a Sagrada Família fica 
ainda mais gritante: a população de Jerusalém no tempo de 
Jesus era de 600 a 700 mil habitantes.8

A pergunta de Natanael a Filipe aponta claramente para 
o desprezo com que a cidade em que cresceu Jesus era tratada 
pelos judeus em geral: “Pode, porventura, vir coisa boa de 
Nazaré?” (Jo 1,46).

Israel sob o domínio dos romanos
 
Quando Jesus nasceu, a terra que Deus havia prometido 

aos judeus no Antigo Testamento era um principado total‑
mente subordinado ao Império Romano. A ocupação roma‑
na ocorria desde o ano 63 a.C., quando Roma ainda era uma 
república. Foi quando “Pompeu invadiu Jerusalém matando 
12 mil judeus e escravizando outros milhares”.9 Isso explica o 

7  James F. Strange, 1992.

8  Émile Morin, 1982, p. 10.

9  Karen Armstrong, 2016, p. 145. 

Sagrada familia (miolo).indd   24Sagrada familia (miolo).indd   24 24/09/20   16:0624/09/20   16:06

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA.



·   25  ·

motivo pelo qual os soberanos da Terra Santa (depois chama‑
da de Palestina) não eram judeus, e sim, chefes romanos. 

Apesar de serem duramente explorados pelo Império, 
os judeus gozavam de uma considerável liberdade reli-
giosa e cultural. Isso porque Roma tinha um jeitinho todo 
“especial” de lidar com os povos dominados, equilibrando 
repressão militar e civil com uma boa dose de tolerância em 
outras dimensões da vida. 

A maioria dos judeus odiava o domínio romano, mas 
essa hostilidade era amenizada por meio de alguns agrados 
concedidos por Roma, e ao menos parte da população local 
havia sido aliciada para apoiar os dominadores. O império 
sabia que era importante, sobretudo, conferir privilégios às 
elites locais. Concedendo riquezas e grandes benefícios, “Os 
romanos governaram a Palestina por meio da aristocracia sa‑
cerdotal em Jerusalém”.10

Bater e assoprar: dosar terror e brandura era uma for‑
ma esperta de Roma manter uma relativa paz, reduzindo as 
possibilidades de surgirem gatilhos para tensões e revoltas 
populares.

Por isso, não devemos estranhar o fato de que o rei He‑
rodes – aquele mesmo que ordenaria a “matança dos ino‑
centes” – reformou o Templo de Jerusalém, entregando aos 
descendentes de Abraão um edifício magnífico e ricamente 
adornado em seu interior. Construído por Salomão, o Tem‑
plo original havia sido destruído pelos invasores da Babilô‑
nia, liderados por Nabucodonosor, em 587 a.C.

Essa política também levou Roma a desobrigar os sú‑
ditos judeus de prestarem adoração ao imperador – o que 
é uma concessão muito importante, se considerarmos que 

10  Karen Armstrong, 2016, p. 145.
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todos os demais povos conquistados tinham de cumprir esse 
culto rigorosamente. E, no ano sabático (que ocorria de sete 
em sete anos), os judeus ficavam isentos do pagamento de 
impostos. Isso porque era um período em que os israelitas, 
por razões religiosas, não semeavam nem cultivavam a terra.11

Houve um tempo em que os romanos quiseram impe‑
dir os judeus de fazer sacrifícios e manifestações religiosas 
públicas. Mas o problema durou pouco: ao receber as quei‑
xas dos judeus, Roma logo determinou que eles deveriam 
ter toda a liberdade para realizar seus ritos em assembleias 
públicas: “Isso é exercer contra amigos e aliados nossos um 
rigor que não podemos permitir” – disse o ditador Caio Júlio 
César, em carta.12

Roma explorava os judeus com altos impostos e punia de 
forma implacável os devedores: “Quem deixava de pagar era 
punido com o confisco de bens e de terras”.13 Essa era a ques‑
tão que mais enfurecia o povo, porque havia uma dupla carga 
tributária: além das taxas do Império, eles também precisavam 
pagar os impostos destinados ao Templo e aos sacerdotes.

Durante o governo de Herodes Agripa I, na Judeia, sur‑
giram distúrbios quando Calígula tentou forçar os judeus a 
prestar culto ao imperador.”14 Mas, depois que Calígula foi 
assassinado, o imperador Cláudio permitiu que os judeus 
não cumprissem a exigência de culto pagão, e a situação se 
pacificou. 

Seguindo a linha de tolerância, o cônsul romano Dola‑
bela liberou os judeus do dever de servir ao exército para que, 

11  Flavius Josephus, 1840, p. 292.

12  Ibid., p. 293.

13  Karen Armstrong, 2016, p. 149.

14  Herbert Donner, 1997, p. 518.
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assim, eles não quebrassem o repouso obrigatório do sábado: 
“porque nos dias de sábado as leis de seu país lhes proíbem usar 
armas, empreender viagem e até mesmo cuidar do alimento”.15

Nem sempre essa política de respeito à cultura popular 
era seguida à risca, e as revoltas se tornavam, então, inevi‑
táveis – assim como o banho de sangue que se seguia, para 
que o governo romano pudesse abafá‑las: “O Exército pro‑
fissionalizado de Roma se tornou a máquina de matar mais 
eficiente que o mundo já tinha visto. Qualquer resistência 
justificava um massacre de grandes proporções”.16

Com o tempo, as tensões entre os judeus e o Império 
se intensificaram de modo crítico. Na mesma medida, au‑
mentaram os episódios de escravidão em massa de judeus, 
profanações, estupros e massacres. Essa realidade histórica 
nos permite entender melhor a resistência de boa parte dos 
judeus a aceitar Jesus como o Messias: uma nação tão hu‑
milhada, naturalmente, cultivava a expectativa de um líder 
vingador, guerreiro e glorioso. O pobre filho do carpinteiro 
não combinava com esse perfil…17

A Judeia sob Herodes
 
O reinado de Herodes, o Grande, foi muito longo – de 

37 a.C. a 4 a.C., período em que ele exerceu no Império Ro‑
mano a posição de “rei aliado” da Judeia, subordinado ao se‑
nado. Herodes, o Grande, não deve ser confundido com seu 

15  Flavius Josephus, 1840, p. 293.

16  Karen Armstrong, 2016, p. 143.

17  Sobre os diversos motivos para a rejeição de muitos judeus a Jesus, falamos 
mais em nosso livro As grandes mentiras sobre a Igreja Católica.
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filho e sucessor, Herodes Arquelau, nem com seu outro filho, 
Herodes Antipas, que mandou decapitar São João Batista.

Seu governo foi marcado pelas grandes construções, 
pela eliminação em série de adversários (reais ou supostos, 
não poupando nem mesmo membros da família).

Por meio de esplêndidas construções e melhorias urba‑
nas em diversas cidades da Judeia, Herodes buscava imorta‑
lizar seu nome e conquistar o afeto e a lealdade dos súditos. 
Ele ergueu fortes, palácios e teatros, além da sua obra‑prima, 
o segundo Templo de Jerusalém.

Herodes se dizia convertido ao judaísmo, mas, para 
tentar consolidar sua legitimidade, até mesmo se casou com 
Mariane, a filha do sumo sacerdote. No entanto, o povo não 
se deixou convencer sobre isso, e quase todos o viam como 
um pagão enrustido.

Essa desconfiança popular ficou evidente quando He‑
rodes mandou instalar no pórtico do Templo uma vistosa 
águia de ouro. O povo considerava aquele objeto ofensivo 
e profano, mas Herodes, como judeu “torto” que era, não 
percebia sua gafe religiosa e achava que o povo certamente 
ficaria grato por tão belo adorno em seu local de culto. 

Herodes ficou surpreso e possesso quando soube que 
Judas e Matias, dois respeitados mestres da Torá, haviam ar‑
rancado e depredado a tal águia. Então mandou queimá‑los 
vivos, junto aos discípulos que os auxiliaram na depredação. 
Uma rebelião foi iniciada por aqueles que pediam vingança 
sobre a morte de Judas e Matias, e alguns oficiais romanos 
foram mortos. Como represália, três mil judeus foram chaci‑
nados pelo exército.18

18  Flavius Josephus, 1840, p. 366.
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Por que tão terrível tirano se manteve firme no trono 
por quarenta e um anos? A verdade é que, fora alguns epi‑
sódios de grande violência, na maior parte do tempo He‑
rodes mantinha o país em relativa paz e lhe proporcionava 
prosperidade.19

No fim da vida, após um ataque de febre tifoide, a saúde 
mental o abandonou. Herodes passou a ver inimigos e cons‑
piradores em toda parte, e vivia com medo de ser assassinado. 
Esse estado o levou a executar um grande número de funcio‑
nários e parentes, e sua loucura piorou ainda mais com o re‑
morso de ter mandado matar sua amada esposa Mariane.

Herodes morreu em 4 a.C., quando Jesus era ainda um 
bebê de colo.

As quatro seitas que existiam entre os judeus

Em quase todas as sociedades, as pessoas se identificam 
com diferentes grupos sociais, que refletem mais ou menos 
o seu modo de ver a vida. Na Judeia dos tempos de Jesus 
não era diferente. Basicamente, os judeus eram representa‑
dos por quatro grupos: os fariseus, os zelotas, os saduceus e 
os essênios.

Fariseus

Nos Evangelhos, entre os quatro grupos, este é de longe 
o mais citado. E não deixou uma boa imagem.

Jesus se mostra pacífico e doce na maior parte do tem‑
po. E nas poucas ocasiões em que aparece irritado ou cheio 

19  Daniel Rops, 1983, p. 48.
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da santa ira, quase sempre havia um ou mais fariseus envol‑
vidos no rolo.

Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis mares e 
terras para fazer um prosélito e, quando o conseguis, fazeis 
dele um filho do inferno duas vezes pior que vós mesmos 
(Mt 23,15).
Sois semelhantes aos sepulcros caiados: por fora parecem 
formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáve‑
res e de toda espécie de podridão (Mt 23,27).
Serpentes! Raça de víboras! Como escapareis ao castigo do 
inferno? (Mt 23,33)

Também nas parábolas – histórias fictícias, que ajuda‑
vam a ensinar a Palavra de Deus ao povo – Jesus não poupou 
os fariseus, denunciando que viviam a religião apenas em 
gestos externos, mas sem colocá‑la em prática por meio do 
amor e da caridade. E, ainda assim, se achavam espiritual‑
mente superiores a todo o resto de Israel!

Por isso, o termo “fariseu” passou a ter novo significa‑
do, além de membro de uma das seitas judaicas antigas. To-
dos nós temos a tentação de pensar e agir como fariseus, 
quando:

• interpretamos e aplicamos a lei de Deus e as normas
da Igreja de forma engessada, sem olhar para a reali‑
dade de cada pessoa;

• somamos à lei de Deus preceitos humanos e subjeti‑
vos, deixando‑a mais difícil de ser seguida;

• medimos e criticamos duramente os pecados alheios
sem, antes, considerar a dimensão dos nossos pró‑
prios pecados;
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