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DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL E IDENTIDADES FLUÍDAS NA 

CONSTITUIÇÃO DAS COMUNIDADES CRISTÃS NO CONTEXTO DO 

CRISTIANISMO PRIMITIVO. 

 

José Luiz Izidoro*  
 

RESUMO: As identidades dos povos oriundos de diversas nações e geografias irão apresentar uma 
constituição flexível e de tensão no seu processo de interação com outros povos e culturas. O 
Cristianismo, procedendo do judaísmo, implantou-se e desenvolveu-se em ambientes greco-romanos, 
assimilando, integrando e reinterpretando muitos elementos socioculturais e categorias de pensamentos 
neles encontrados; interagindo com os mesmos. Assim, abre-se às diversidades sócio-culturais e às 
múltiplas experiências interacionais na formação de sua identidade, não obstante os conflitos e tensão 
inerente ao processo. Assim, faz-se importante considerar a contribuição dos conceitos de cunho 
histórico-antropológicos para a aproximação dos fenômenos sócio-culturais nos textos bíblicos e sua 
interpretação. 
PALAVRAS-CHAVES: Cristianismo, identidades, fluidez, fronteiras, interação, formação. 
 

Definição de conceitos 
Os conceitos definidos no campo da antropologia como fronteiras étnicas, cultura, 

identidade, hibridismo e etnicidade fazem compreensíveis o encontro e a interação entre os 

sujeitos socioculturais e as dinâmicas das identidades em seu processo de elaboração. Os 

sujeitos articulam-se nas fronteiras geográficas e étnicas forjando, assim, os elementos que irão 

determinar e caracterizar as identidades a partir do seu dinamismo histórico.   

Assim, o conceito de etnicidade adquire uma conotação fortemente atraente para a 

história das culturas e construção das identidades que interagem entre si.  

No horizonte do processo de interação cultural entre os grupos humanos, consideram-se 

as “fronteiras étnicas” como um elemento primordial que caracteriza o movimento das relações 

e o demarca simbolicamente.  

Assim, a identidade étnica constrói-se a partir das diferenças e da alteridade que 

caracterizam os grupos sociais, a partir do processo dinâmico de interação entre fronteiras. Não 

é o isolamento ou a abdicação à interação com outros grupos sociais que irá criar a consciência 

de pertença e a identificação do sujeito com o seu grupo, mas sim a comunicação das diferenças 

das quais os indivíduos se apropriam para estabelecerem fronteiras étnicas.  

É na perspectiva da fluidez, flexibilidade e mobilidade das culturas em suas fronteiras 

geográficas e étnicas que se concebe o conceito de cultura e identidade na história. Processo 

como a sincronia e a diacronia na história não se contrapõem na construção das identidades e 

nas ações de seus sujeitos. 

                                            
* Doutorando em Ciências da Religião – Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 2

 A cultura funciona como uma síntese de estabilidade e mudança, de passado e presente, 

de diacronia e sincronia. Toda mudança prática também é uma reprodução cultural. Toda 

reprodução da cultura é uma alteração, tanto que, na ação, as categorias pelas quais o mundo 

atual é orquestrado assimilam um novo conteúdo empírico1. 

É no contexto do movimento das culturas e da história que as identidades vão se 

definindo. A busca do “eu” se realiza dentro do processo dialético da interação sociocultural.  

Para Adam Kuper, identidade não é um assunto pessoal. Ela precisa ser vivida no mundo, num 

diálogo com outros. É nesse diálogo que a identidade é formada. O eu interior descobre seu 

lugar no mundo ao participar da identidade de uma coletividade2.  

Ao falarmos de cultura e identidade no plano das relações e interações étnicas, sociais e 

culturais, estamos considerando essa realidade como uma construção social. E, sendo assim, 

estamos diante de fenômenos resultantes da polarização e da dialética social presente no 

dinamismo da história e localizados nos variados âmbitos sociais. Segundo Denys Cuche, “a 

identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas vinculações em um 

sistema social: vinculação a uma classe sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a 

uma nação etc. A identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente”3. 

Para Cuche, a construção da identidade se faz no interior de contextos sociais que 

determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações e suas 

escolhas. A identidade é uma construção que se elabora em uma relação que opõe um grupo aos 

outros grupos com os quais está em contato4. Não há identidade em si, nem mesmo unicamente 

para si. A identidade existe sempre em relação a uma outra. Identidade e alteridade são ligadas e 

estão em uma relação dialética. A identificação acompanha a diferenciação5. 

A unidade da identidade acontece na medida em que os sujeitos traçam ou demarcam, 

de acordo com seus interesses e finalidades, as diferenças, a partir das representações simbólicas 

que os caracterizam. Para Clifford Geertz, quanto mais as coisas se juntam, mais ficam 

separadas. As pessoas consideram-se, em determinados momentos e para determinados fins, 

francesas e não inglesas, indianas e não budistas, Hutu e não Tutsi, latinas e não índias, xiitas e 

não sunitas, Hopi e não Navajo, negras e não brancas, laranja e não verdes6. Desse modo, 

                                            
1. Marshall SAHLINS, Ilhas de História. Trad. Barbara Sette. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. p. 180-
181. 
2. Adam KUPER, Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC, 2002, p. 298. 

3. Denys CUCHE, A noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 1999, p. 177. 

4.Idem, p. 182. 
5. Idem, p. 183. 
6. Clifford GEERTZ, Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 217. 
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confirma-se, ao conceito de cultura e identidade, seu caráter de fluidez, dinamicidade, 

polissemia e alteridade.  

Peter Burke participa amplamente desse debate, apontando as variedades de objetos, 

terminologias, situações, reações e resultados que se relacionam com o conceito antropológico 

de hibridismo, que subjaze nas diversidades de interpretações dos fenômenos histórico-culturais.  

 Para Burke, “exemplos de hibridismo cultural podem ser encontrados em toda parte. 

Isto é, na maioria dos domínios das culturas-religião sincréticas, filosofias ecléticas, línguas e 

culinárias mistas e estilos híbridos na arquitetara, na literatura ou na música” 7.  

Ao conceber as formas híbridas como resultados de ‘encontros múltiplos’ poderíamos 

ser instigados a elaborar uma concepção de ‘identidades múltiplas’, considerando que em cada 

situação ou práticas híbridas estão presentes sujeitos histórico-culturais que interagem entre si e 

suas fronteiras étnico-geográficas.  

Tais fenômenos se encontram na dinâmica de mobilização dos povos antigos na bíblia. 

Não obstante seu caráter integrador nas sociedades, estes elementos poderá gerar tensão que 

será destrutiva e/ou consolidará as identidades culturais a curto ou longo prazo.  

Segundo Burke, “a tendência a assumir que a troca cultural é sempre um reflexo de 

tolerância e mente aberta é algo a que os historiadores devem resistir. A identidade cultural é 

freqüentemente definida por contraste. Não devemos nos esquecer, no entanto, que as culturas 

são heterogêneas e que diferentes grupos podem reagir de modo muito diverso aos encontros 

culturais”8.  

Peter Burke, ao propor em sua obra Hibridismo cultural, variedades de objetos, de 

terminologias, de situações, de reações e de resultados no âmbito das culturas e das sociedades, 

abre o debate conceitual à antropologia, história das culturas, teologia, ciências das religiões, 

sociologia, com o objetivo de pautar uma discussão de suma importância para o que é múltiplo, 

plural, diferente, autônomo, relacional, interacional, híbrido, sincrético e conflitivo nas culturas 

e povos do mundo atual.    

A definição dos conceitos aqui apresentados possibilita-nos uma compreensão não 

exaurida da temática. Os conceitos apontam as categorias histórico-culturais de grande 

relevância e pertinência ao campo das ciências bíblica.    

 

Identidades fluídas 

No horizonte das experiências cristãs primitivas, na dinâmica de interação sociocultural 

entre as fronteiras, consideraremos os conceitos judaísmo, helenismo a partir de concepções 
                                            
7. BURKE Peter. Hibridismo cultural. Trad. Leila Souza Mendes. São Leopoldo: Unisinos, 2003, p. 23-
28 
8. Idem, p. 79, 85 
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histórico-literárias críticas que corroboram a compreensão de identidades diversificadas e 

fluídas no cristianismo primitivo. Em sua tese doutoral Monica Selvatici aponta para a 

relevância de “uma análise mais específica da situação sócio-histórica dos judeus em suas 

diferentes comunidades judaicas no mediterrâneo romano em meados do século I d.C.”9.  

Segundo André Chevitarese e Gabriele Cornelli, deveremos considerar as categorias 

“Cristianismo”, “Judaísmo” e “Helenismo” não como blocos monolíticos e absolutamente 

imutáveis; uma vez que o seu desenvolvimento e dinâmica situam-se no dinamismo e na 

dialética da história. Considerando que “o judaísmo, o cristianismo e o politeísmo grego nunca 

existiram, enquanto formas culturais autônomas e independentes, fora das simplificações 

manualísticas ou das identificações ideológicas posteriores”10.  

Nesse sentido, os conceitos de judaísmo e helenismo, como também o de cristianismo 

no período primitivo, terão que ser concebidos, indubitavelmente, a partir do reconhecimento do 

dinamismo, da fluidez e da permeabilidade entre as fronteiras geográficas e socioculturais, na 

dinâmica da história. Numa linguagem pós-moderna, de acordo com Stuart Hall “a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. A identidade é definida 

historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações então continuamente deslocadas“11. Para Stuart Hall, “a concepção do conceito de 

identidade aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernidade 

tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, singulares, mas 

multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser 

antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente 

em processo de mudança e transformação”12. 

Jonathan M. Hall também afirma que “o grupo étnico não é um grupo biológico, mas 

um grupo social, distinto de outras coletividades por sua subscrição, por um mito putativo que 

partilhar sua descendência e parentesco e por sua associação com um território comum”13. 

                                            
9. Monica SELVATICI, Os Judeus Helenistas e a Primeira Expansão Cristã: Questões de Narrativas, 
Visibilidade Histórica e Etnicidade no livro de Atos dos Apóstolos. Campinas, 2006, Tese de Doutorado. 
UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas, p. 15. 

10. André Leonardo CHEVITARESE, Gabriele CORNELLI, Judaísmo, Cristianismo, Helenismo. Itu: 
Ottoni Editora, 2003, p. 16. 
11. Stuart HALL, A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 
Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 12-13. 
12. Stuart HALL, Quem precisa de identidade? In: Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 
Culturais. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Tomas Tadeu da SILVA (org.). Petrópolis: Vozes. 2007, p. 108. 
13. Jonathan M. HALL, Ethnic identity in Greek Antiquity. Gret Britain: University Press, Cambrigde, 
1997, p. 2. 
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Porém, para Jonathan M. Hall, essa definição não é suficiente e abrangente para definir 

‘identidades primitivas’. Sendo assim, é rejeitada a visão do século XIX de grupo étnico 

estático, categorias monolíticas com fronteiras impermeáveis, por um modelo menos restritivo 

que reconhece a dinâmica e a natureza de etnicidade construída situacional e negociadamente.  

A noção de identidade étnica é primariamente construída por quaisquer traços 

genéticos, linguagem, religião ou formas cultural comum. São importantes símbolos da 

identidade étnica, porém, servem apenas para reforçar uma identidade que é construída através 

da escrita e da fala discursiva14. Os grupos étnicos não são primariamente definidos pela 

linguagem e sim pela construção discursiva. Os símbolos lingüísticos podem ser ativamente 

empregados em certo tempo como parte da estratégia étnica15. De acordo com Stuart Hall, é 

precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós 

precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, 

no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas 

específicas16. 

 

Judaísmo e helenismo 
Shaye J. D. Cohen se aproxima de Anthony D. Smith para apontar os fatores que 

poderão determinar, teoricamente, a construção histórica do judaísmo. “Um grupo étnico se 

distingue por quatro fatores: o senso de único grupo de origem; o conhecimento de um único 

grupo histórico e crer ser distinto; uma ou muitas dimensões de coletividade cultural; e, 

finalmente, um senso de única solidariedade cultural. Nós definimos o étnico ou comunidade 

étnica como um grupo social cujos membros partilham um senso de origem comum, reclamam 

uma comum e distintiva história e destino, possuem uma ou mais características distintas e 

sentem um senso de solidariedade único e coletivo”17. 

  Assim, continua Cohen, os judeus (Judaeans) da antiguidade constituíam um ethnos, 

um grupo étnico. Eles eram um grupo nomeado, juntado em um território específico, cujos 

membros partilham de um senso comum de origem, reclamam uma comum e distintiva história 

e destino, possuem uma ou mais características distintas e sentem um senso único de 

                                            
14. Idem, p. 2. 
15. Idem, p. 3. 
16. Stuart HALL, Quem precisa da identidade? In: Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Tomaz Tadeu da SILVA (org.). Petrópolis: Vozes, 2007, p. 109.  
17. Anthony D.  SMITH, apud Shaye Cohen, The beginnings of the jewishness: boundaries, varieties, 
uncertainties. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1999, p. 6. 
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coletividade e solidariedade. O resumo destas características distintivas era designado pela 

palavra grega Ioudaismos18. 

O judaísmo monoteísta se fundamenta na fé em Deus e na obediência à Lei. A relação 

fé-Lei torna-se uma peculiaridade para os judeus, por causa de seu modo de vida. A Torá pode 

ser identificada com a lei da natureza e da humanidade. Os gentios politeístas eram adoradores 

da criação mais que do Criador. Adoravam as coisas, matérias do universo. Os judeus 

respondiam às calunias concernentes às suas origens recitando a história da criação e seu 

contexto na história do povo; referindo-se às Leis19. 

Com base na Bíblia, os judeus foram capazes de levar em frente sua cronografia como 

um contraposto alternativo, que era plausível para eles mesmos e para os demais. A prova da 

sua antiguidade (cronografia) pode ser determinada assim: “Moisés precede a Orpheos e à 

filosofia grega”. Moisés era a figura principal, porém outros serão incluídos no argumento, 

como Abraão, que nos textos apologéticos veio a ser o inventor. A cronologia judaica se dá em 

três fases: (a) fora da cronologia bíblica; (b) mistura de dados bíblicos com mitologia 

extrabíblica; (c) os eventos bíblicos como parte da cronologia universal da história do mundo20. 

A relação entre religião e nação na constituição do judaísmo pós-exílico era muito 

visível e seu desenvolvimento muito dependeria das ações proféticas, fortalecendo assim uma 

identidade voltada ao nacionalismo e à plena observância dos preceitos religiosos estabelecidos. 

Nota-se que ao definir o conceito judeu, judaísmo nos deparamos com sérias 

dificuldades no que concerne ao próprio substrato dos termos e de seu desenvolvimento 

histórico, considerando que se trata de categorias dinâmicas que estão interagindo com outras 

geografias, etnias e pensamentos. Desta forma, o que distingue um judeu de um não judeu? 

Conforme Cohen, de acordo com os elementos étnicos constitutivos que definirão o conceito 

judaísmo, isto é, sua história comum, território, senso comum de origem e destino, 

solidariedade, etc., quem era um judeu na antiguidade? O que era o Jewishness definido? 

Em seu espírito e ações, os judeus erigiam uma fronteira entre eles mesmos e o 

resto da humanidade, isto é, os não judeus (gentios), mas a fronteira era sempre cruzável 

(atravessada) e nem sempre claramente marcada. Um gentio podia ser associado com judeu, 

observar as práticas judaicas ou podia se converter ao judaísmo. Um judeu podia se associar 

com judeus, ou observar as práticas judaicas, ou negar abertamente o judaísmo. Gentios e 

                                            
18. Shaye J. D. COHEN, op. cit., p. 7. 
19. Hans CONZELMANN, Gentiles, Jews, Christians: polemics and apologetics in the Greco-Roman era. 
Minneapolis: Fortress Press, 1992, p. 135-139. 
20. Idem, p. 145-148. 
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judeus tinham cruzado a fronteira, ou levantaram sérias questões sobre a fronteira e a 

eficácia no que se refere a ser judeus e gentios21. 

Cohen apresenta três significados ou sentidos ao conceito judeu (Ioudaios). São 

significados que seguem a dinâmica da história do judaísmo no que se refere ao âmbito político, 

genealógico, territorial e étnico-cultural-religioso, considerando o movimento das diásporas 

judaicas e todo o processo que segue ao período asmoneu e que se faz presente no contexto do 

cristianismo primitivo.  

Para Cohen, o significado original do termo hebraico Yehudi (grego Ioudaios) é um 

membro da tribo de Judá, mas seu significado depois desapareceu pelo uso comum no período 

helenista22. De acordo com ele, a palavra Ioudaios tem três significados básicos23: 

(a) Um Judaean (função de nascimento e geografia), isto é, um Ioudaios, é um membro 

do povo ou nação judaica (etnos em grego), vivendo na pátria étnica. No plano étnico-

geográfico, Ioudaios é paralelo a termos como egípcios, capadócios, etc. – todos são referências 

étnico-geográficas. Claro, o significado étnico pode ter primazia sobre o geográfico, enquanto 

noutros contextos o significado geográfico pode ter primazia sobre o étnico, mas ambos estão 

presentes.  

(b) Um Jew (uma função de religião ou cultura), isto é, um Ioudaios, é alguém que crê 

(supostamente), certamente com distintas opiniões, ou segue (supostamente) certas práticas 

distintivas; em outras palavras, é alguém que adora o Deus cujo templo está em Jerusalém e que 

segue o modo de vida dos Jews. Ao falar sobre a conversão para o judaísmo, o significado 

étnico-geográfico de Ioudaios torna-se inteiramente ausente e apenas o significado religioso 

fica compreendido. Um gentio pode vir a ser um Jew.  

(c) Um cidadão ou aliado do estado judeu (uma função política de cidadania), era ou 

poderia ser considerado como um Judaean. Etnicamente, é claro, os idumeus não eram judeus, 

mas por juntarem-se aos judeus eles se tornaram conhecidos como Judaeans e vieram a ser 

Judaeans. 

Para Marcel Simon e André Benoit, “no interior ou fora de sua pátria, os judeus 

experimentaram contatos permanentes e diretos com diferentes civilizações (egípcia, 

mesopotâmia, persa e, sobretudo, a grega, em seguida a romana). Mesmo com muitas 

precauções, entretanto, não chegaram a impedir a atuação das influências externas”24. 

Sendo assim, é possível que no conceito judaísmo esteja presente uma série de 

significações que obedecem a todo o movimento histórico de assimilação, trocas e interação 

                                            
21. Shaye J. D. COHEN, op. cit., p. 13. 
22. Idem, p. 70. 
23. Idem, p. 71-82. 
24. Marcel, SIMON, André BENOIT, op. cit., p. 50-51. 
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entre fronteiras étnicas e geográficas, que dará uma configuração fluída e dinâmica à própria 

identidade. Louis H. Feldman afirma que há elementos sincréticos nos principais escritos greco-

romanos. Inscrições nas lápides falam em termos de mitologia pagã. Além do mais, há 

numerosos encantos de amuletos com vários nomes de ‘G-d’ bíblico, de fora a fora, como 

aqueles das deidades pagãs. Sempre há uma questão, isto é, se eles são do judaísmo ou de 

origem pagã. Em algum caso, aparentemente para os judeus, possuir amuleto não diminuía a 

lealdade para aqueles que os possuíam25. 

 

No que se refere ao helenismo, abre-se um novo período na história do judaísmo, isto é, 

a “helenização” que antecede a Antioco IV Epifânio (175-164 a.C.). “A história helenista veio a 

ser uma história universal. Esse foi um esquema que penetrou no judaísmo. O estabelecimento 

de uma era universalmente válida. Uma universalidade aceitável, datando de eventos que 

transcenderão aos sistemas locais”26. 

O processo de helenização em várias nações não foi motivo para a abdicação da língua 

nacional e suas representações simbólicas, mesmo que houvesse o consentimento ou aceitação 

do processo dentro de um consenso coletivo ou parcial, não isentando, porém, as nações onde 

tal fenômeno de fato ocorreu.  Segundo Helmut Köester, “na Babilônia e Palestina, a maioria 

dos judeus falava o aramaico, enquanto que na diáspora do Egito, da Ásia Menor e do Ocidente 

se havia imposto a língua grega”27. Essa realidade não nega outras conseqüências menos ou 

mais drásticas geradas no interior das culturas e dos povos helenizados. Como conseqüência 

geral da helenização, considera-se que, como processo histórico-cultural, esta afetava a todos os 

judeus da Palestina e da diáspora28. 

No âmbito universalista que caracterizava o império romano desde Pompeu (65 a.C.) 

até Constantino (século IV d.C.), o processo de romanização que se segue às categorias de 

pensamento grego ampliará as já mencionadas categorias do judaísmo e helenismo.  

Para Martin Goodman, os romanos sabiam que seu império era um mosaico de 

variedade de povos e culturas, e eles se gloriavam por isso. Assim, eles classificavam os 

vários povos e os organizavam dividindo o espaço imperial em províncias e atribuindo um 

nome para cada região e cada grupo étnico29. Assim, continua Goodman, em uma série de 

esculturas escavadas em Afrodisia, na moderna Turquia (1970), os relevos eram partes da 

                                            
25. Louis H. FELDMAN, Jew & Gentile in the Ancient World: attitudes and Interactions from Alexander 
to Justinian. New Jersey: Princeton University Press, 1993 (1996), p. 421. 
26. Hans CONZELMANN, op. cit. p. 144-145. 
27. Helmut KÖESTER, op. cit., p. 280. 
28. Idem, p. 283. 
29. Martin GOODMAN, Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations. London: Penguin 
Books, 2007, p. 123. 
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decoração de um complexo templo, o Sebasteion, dedicado pelos habitantes locais a 

Afrodite e aos imperadores – Julio-Claudio. Também uma série de esculturas representando 

a família imperial. Nessas esculturas uma série de povos eram representados 

cuidadosamente, como mulher vestida, cada uma diferenciada por pose, roupas, estilo de 

cabelos, cabeça e atributos. É provável que a convenção iconográfica de cada nação fosse 

emprestada a Roma, onde Augusto construiu um pórtico, com imagens de todos os povos, 

chamado ‘Para as Nações’30. Roma nunca perdeu o senso de separação da cidade e de suas 

fronteiras. Para formar o império estenderam seu círculo de possessão e influências, 

incorporando uma gama de línguas, povos e caminhos de vida31. 

A mesma perspectiva é defendida por John Dominic Crossan e Jonath Reed, ao 

dizer que em Afrodisia, microcosmo particular do mundo romano de Paulo, isto é, uma 

cidade da Ásia Menor, onde se podia apreciar a estatuária de Sebasteion, bem como em 

Delos, pequena ilha que teve no passado seus dias de glória, percebia-se, pelas inscrições 

encontradas nas sinagogas e nas pedras, o relacionamento existente entre deuses e deusas, 

mulheres e homens, gregos e romanos, e entre judeus, samaritanos e egípcios32. 

Contudo, não obstante o caráter da diversidade sociocultural presente no contexto 

greco-romano, não se eximem os conflitos e tensão no interior e exterior dos respectivos 

grupos; considerando com certas peculiaridades as diásporas judaicas. Pois, assim como 

despertavam positivamente a atenção dos pagãos e introduziam-nos na comunidade da 

diáspora como simpatizantes, os mesmos judeus, pelo seu estilo de vida e pelos benefícios 

recebidos do Império romano33, despertavam desagrado e ressentimentos nas populações 

regionais. 

                                            
30. Idem, p. 124. 
31. Judith LIEU. Impregnable Ramparts and Walls of Iron: Boundary and Identity in Early Judaism and 
Christianity. In: New Testament Studies. London: Cambridge University Press, 2002, 48, p. 300. 
32. John Dominic CROSSAN, Jonathan L. REED, Em Busca de Paulo: como o Apóstolo de Jesus opôs o 

Reino de Deus ao Império Romano. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 71. 
33. Flavio JOSEFO. Antiguedades Judias. In: Obras completas de Flavio Josefo. Buenos Aires: Acervo 

Cultural Editores, 1961. Vol. V – Livro decimo sexto – Cap. X – 698: “César, Augusto, soberano 
Pontífice e administrador da república, ordena o que se segue: Porque a nação dos judeus, sempre não 
somente no tempo presente, mas também no passado, foi fiel e afeiçoado ao nosso povo romano e 
particularmente ao imperador César, meu pai, quando Hircano era seu Grão – Sacrificador; nós 
ordenamos, com o consentimento do Senado, que os judeus vivam segundo suas leis e seus costumes, 
como eles faziam no tempo de Hircano, Grão – sacrificador do Deus altíssimo. Que seus templos 
gozem sempre dos direitos de asilo, que lhes será permitido mandar a Jerusalém o dinheiro que eles 
consagrarem ao serviço de Deus, que eles não sejam obrigados a comparecer ao julgamento, nem no 
dia de sábado nem na vigília do sábado, depois das nove horas, no Parascéne...”. “Caio Norbano 
Flacco, Procônsul, aos magistrados de Sardes,saudações. César nos ordenou por meio de cartas, de 
impedir que se perturbem os judeus, na liberdade que eles sempre tiveram, de mandar a Jerusalém, 
segundo o costume de sua nação, o dinheiro que eles destinam para esse fim, o que me obriga a 
escrever-vos esta carta, a fim de vos informar da vontade do Imperador e da nossa”. 
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Já não se trata somente de uma corrente de pensamentos e filosofia ao abordar o 

conceito helenismo, e sim de povos e culturas que estabelecerão relação de intercâmbios, 

interações, estando em contínuo movimento entre suas fronteiras étnicas, sociais e geográficas, 

a partir do desenvolvimento da história. 

As fronteiras étnicas entre judeus e não judeus (gentios), que poderiam ser gregos ou de 

formação grega, eram cruzadas com freqüência, ampliando e dilatando os conceitos de judaísmo 

e helenismo segundo novas situações históricas nas quais a identidade vai se construindo, a 

partir dos elementos étnicos, geográfico-territoriais, religiosos e político-sociais. Conforme 

Cohen, elementos como a admiração por alguns aspectos do judaísmo; o reconhecimento do 

poder do Deus dos judeus; a aproximação amigável aos judeus por alguns benefícios; algumas 

ou muitas práticas dos rituais judaicos; a veneração ao Deus dos judeus e a negação a todos ou 

demais deuses e a associação à comunidade judaica fizeram com que as fronteiras étnicas 

fossem cruzadas entre judeus e gentios, a fim de que gentios pudessem se tornar judeus34. 

Para Cohen, a conversão social não necessariamente significava uma forte qualidade 

entre o convertido e o nativo da comunidade. Um gentio convertido ao judaísmo não 

conseguiria a qualidade daquele que era nascido na comunidade, pois careceria da linhagem 

sanguínea, que era parte essencial da definição étnica do judaísmo.35 Portanto, nem sempre tal 

cruzamento entre fronteiras acontecia sem conflitos e tensão. Cohen diz que em cidades como 

Alexandria, no primeiro século da era cristã, a relação entre a comunidade judaica e a sociedade 

em geral não era muito amigável36.  

 

Aproximação ao objeto da pesquisa 
No contexto plural e diversificado, de experiências cristãs demarcadas por suas 

fronteiras étnicas, geográficas e sociais, num ambiente judaico-greco-romano, é onde situamos o 

cristianismo paulino. Trata-se da “extensa atividade missionária de Paulo de Tarso e do amplo 

círculo de colaboradores e de comunidades que ela estabeleceu em cidades ao longo da parte 

nordeste da bacia mediterrânea. São sete epístolas indubitavelmente enviadas por Paulo. Cada 

uma delas trata de um problema específico da vida de uma das igrejas locais, ou da estratégia 

missionária dos dirigentes”37; obedecem a uma perspectiva missionária de “fundação, formação 

e fomentação da comunidade cristã”38 a partir da mobilidade cultural e sócio-histórica e de 

                                            
34. Shaye J. D. COHEN, op. cit. p. 140-174. 
35. Idem, p. 169. 
36. Idem, p. 173. 
37. Wayne A. MEEKS, Os Primeiros Cristãos Urbanos: mundo social do apóstolo Paulo. São Paulo: 

Paulinas, 1992, p. 17. 
38. Abraham J. MALHERBE, Paul and the Thessalonians : the philosophic tradition of pastoral care. 

Philadelphia: Fortress Press, 1963, p. 5-94. 
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inserção no Império romano. Para Fredrik Barth, a distinção étnica não depende da ausência de 

mobilidade, contatos e informação, isto é, as diferenças culturais podem persistir apesar do 

contacto e interdependência39. 

No que se refere a Carta aos Gálatas, segundo Philipp Viehauer, “Paulo envia este 

escrito como carta circular às comunidades de Galácia (2,1), sem mencionar nenhuma cidade 

por seu nome” 40. Poderia tratar-se de comunidades relativamente próximas umas de outras, com 

experiências comuns. Isso facilitaria à comunicação em conjunto.  

Portanto, no contexto da carta paulina as Igrejas da Galácia poderia tratar de um 

processo mais plural e fluido de interação entre povos distintos, aos quais se perfilaria como um 

matiz histórico referencial o povo celta. Aqui têm papel preponderante as diásporas judaicas no 

contexto da mobilização greco-romano. Segundo Siân Jones, torna-se necessário considerar a 

natureza dos processos sociais e culturais envolvidos na construção das identidades étnicas. A 

identidade étnica é um fenômeno dinâmico, controverso em muitos níveis41, que se define a 

partir de suas fronteiras. Em suas diferenças, judeus e cristãos estão engajados nas mesmas 

estratégicas. Isto pode oferecer caminhos a respeito de questões como ‘unidade e diversidade’, 

judaísmo versus judaísmos, e se o ‘cristianismo emerge separadamente do judaísmo’42. Fredrik 

Barth defende as mudanças de conteúdo e também da forma cultural dos grupos étnicos, isto é, 

de seu dinamismo, mesmo com a dicotomia entre ‘os de dentro’ e ‘os de fora’ causada pelas 

mudanças dos fatores culturais que marcam as fronteiras, pelas transformações das 

características culturais de seus membros e pela mudança da forma de organização43, advertindo 

assim contra aqueles conceitos de cultura estagnada e monolítica.  

Gerd Theissen afirma, quanto à Gálatas 3,28, que “há uma dinâmica moral e social que 

será caracterizada pelo mutualismo, criando a igualdade. Este ethos radical é preservado numa 

realidade social virtual dos sacramentos: ‘como cristãos batizados e partícipes no Senhor, todos 

                                            
39. Fredrik BARTH, Ethnic Groups and Boundaries: the social organization of culture difference. Illinois: 
Waveland Press, Inc., 1969 (1998), p. 8-9. 
40. Philipp VIELHAUER, Historia de la Literatura Cristiana primitiva. Salamanca: Sígueme, 1991, p. 
122. 
41. Siân JONES. Categorias históricas e a praxis da identidade: a interpretação da etnicidade na 
arqueologia histórica. In: (Centro de Documentação e Informação Polis Instituto de Estudos, Formação e 
Assessoria em Políticas Sociais). Identidade, discursso e poder: estudos da arqueologia contemporânea 
(org. Pedro Paulo Abreu Funari; Charles E. Orser Jr; Solange Nunes de Oliveira Schiavetto). São Paulo: 
Annablume Editora; Fapesp, 2005, p. 30. 
42. Judith LIEU. Impregnable Ramparts and Walls of Iron: Boundary and Identity in Early Judaism and 
Christianity. In: New Testament Studies. London: Cambridge University Press, 2002, 48, p. 297.  
43. Fredrik BARTH, op. cit., p. 14. 
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são iguais” 44, portanto, não “iguais” entre si e sim “iguais” em Cristo, como um novo 

referencial para a unidade na comunidade cristã.  

A proposta paulina em Gl 3,26-28 aponta para a possibilidade da “comunhão ou a 

unidade entre diferentes e distintos”, por meio do batismo em Cristo Jesus.  

O cristianismo, procedendo do judaísmo, implantou-se e desenvolveu-se em ambientes 

greco-romanos, assimilando, integrando, interagindo e reinterpretando muitos elementos 

socioculturais e categorias de pensamentos neles encontrados, especificamente de cunho 

religioso, culto de mistérios, hermetismos e gnoses pagãs. Para Martin Hengel e C. K. Barrett, 

“o judaísmo não foi o único berço do cristianismo primitivo, mas havia diversas outras correntes 

como o gnosticismo, religiões mistéricas gregas e orientais, magias, astrologia, politeísmo 

pagão, histórias de homens divinos (theioi andres) e seus milagres, filosofia helenista popular 

com a influência do culto pagão e não judeu, e também influência da imaginação e linguagem 

religiosa helenista na diáspora”45. 

Assim, o cristianismo nascente, em sua diversidade, oferece componentes de ordem 

socio-antropológicos que interagem em suas fronteiras e determinam espaços socioculturais 

que, em sua constituição possibilitará uma compreensão mais dinâmica e fluida da identidade 

das comunidades cristãs do primeiro século.  

Ao abordar os conceitos acima mencionados, bem como judaísmo e helenismo fomos 

constatando a importância da análise histórico-social para a compreensão do processo de 

construção das identidades. Pois, é no contexto de mobilidade e interação dos povos e culturas, 

no âmbito do judaísmo e do helenismo, no contexto greco-romano, no horizonte de suas 

fronteiras étnicas e geográficas, nos espaços das sinagogas ou sob as influências das mesmas 

que o cristianismo primitivo se desenvolverá e se configurará; e aí situamos a carta de Paulo aos 

Gálatas 3,26-28, cuja orientação é a unidade das diversidades socioculturais em Cristo Jesus; 

onde judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher participam dinamicamente do processo da 

formação da identidade cristã. 

 

                                            
44. Gerd THEISSEN, The Social Structure of Pauline Communities: Some Critical Remarks on J. J. 
Meggitt, Paul, Poverty and survival. In: Journal for the Study of the New Testament, Cambridge 
University, UK, vol. 24,  2 (2001), p. 84. 
45. Martin HENGEL, C. K.  BARRETT, Conflicts and challenges in early Christianity. (ed. Donald A. 
Hagner). Pennsylvania: Trinity Press International, 1999, p. 1-3. 


