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ma io ria dos Cn~L1.0S, não imporIa qlJa l scjll SU11 pre fe r~ n c i a

doulriu;iJi a I!.'iJlCCHiCll,

\(~ 1l1

acl3m:ldo o

apóslolo Paulo um herói. Ele representa o que a lIl:lioria dos seguidore.<;
de Cristo reconheceria como O crisl:'io
cssenci:d . Cerlllnu.:nle Id algumas
cxceçõcs. Entre fe ministas , algulls
considera m P'd ulocorno um cha uvi.nis·
La machista, com apenas IIUl3S poucas
q ua lidades resg:lI.íveis , 1 Outras IX'::>

soas lê m co ns idera do I'a u lo um
lI1 \!ss iii nico , co m tendênci as masoquis 1:IS, 2 ou um il1corrig rve~ all to rilAI;O
com ilusões de gr.tnd o.!~..:l, o qua l nã..,
l inl13 tolerância por <jualc!uer pOflto de

visla discordante:' COlIludo, nw.smo
aqu e l es que o 11Intam em coreS
nega ti vas encolll m m d ificu!d1Je em
simplesmente d (' SC;I II~r- se dele .

No século vinte, sob a influência de
A lrun Sc!Jweitl,cr ~~ Adorf Deissmall u ,
tomou-se popula r compreender Pau lo
com o 11 111 grand(~ místico. S De :icordo
com De issmann, h:\ dois tipos de mi!': ·
ticismo. Alguus nú stlCO!': consideram
como alvo da' vid.l a comple.la dissolução do eu em absol uta pass ividade.

Outros dl!sej:t m ser possuídos por
Deus, com o pr opósito de sc r~m a ti vos
como a genles di vinos. Neste moJ do,
Pa ul o, obvia m e nt e, r:Jrece ria um
místico do ~gundo tipo. Se ele fo i de
raIo um míslico, contudo, scria d ifíc il
pensar nel"" corno um in tdccluaJ. Os
místicos estãl) muito en\\) lvidos com si
mesmos e com :I salvaç.ão de almas
pa ra se pre oc upa rem muito Com
idéias. l I, apresenlação de P:lulo como
um místico, no final cio século passado
fo i, e m parte, um c.~ ro rço para Comb:llcr a presente cOIHl' reensão dele
como o grande aC<luitcto dou!r inário,
'IUI:' hav ia cOllstmído '"H maravilhoso
cdirício ill te lectlr:tl l!cerca do (\lndamemo protestl!nle da j uslificlI.ção

re'a

f~.

Ninguém duvida (jue f'lI .!!o tenha
afirmado a impo ruinc ill dll graça d e
Deus e da necessidade da hum:l.nidad e
CTI::!' em Cristo COliJO (I divino age nte
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da sa lvação. Muitos hoje, cOl1l11do,
du vida m que a noçiio de jllstiliclIÇiio
IX·.!;I fé esteja no ce ntro do 1)(!llsnrne nto
de I:O;Hlln. D e f:lIO, cstahd ocer o 'luc
sej:l cenlml no pensamento de Pau lo é
qua:.e q ue uma impossib ilid ade,
precisamente porque ele nio construiu
6
U llJ s is tél11ftt ico edifício de do ut r in.'1s.

Em Busca de uma
Definição
Eu gostaria de investi gu Ir 1l0~~lio d e
<Iul.l Pau lo foi um inte leclu:tl sem
preocupar-me com O deb:lte <Iue h rcv~ 
ment.· resumj. Imagiuo <Iue a lguns
poJ em concluir qu e este é um exercícIO t;QllIpletamellte ma l concebido.
Por que gosta ria alguell1 dI! ser co nlwc ido como 11 m Ílllelectu:11? 'I Udos
nós e~:t al1los familiari 7":ldos com a cari
caIu!':! de in telecnrais: como ind iv ídu os
lão preocupados com :I comprcc ns:io
das opçõcs e m cada (IUts tão que se
IQrn:U ll lIIcapazes d e ja mais fazer
qua lqu e l coi53. Intelectua is são ~des
ligados, q ue vivem nas nu vens, lota I
m e n te ignora ntes d a s dores e
senti me ntos que governam as vidas dos
morta is comu ns, ou , pelo IIw.nos,
assim d es são consid erad os.
P·.If:l gu i:lr no ssa d iscussâo sobre
Paulo, por tanto, eu gostari:1 de ofc ·
roceI 11m" de fUl icào simples. Um in·
ld ectUlrl é uma pcSSOl1 que va!o ri7..:1 :,
r:l1..:io hUll1:ln:l , tanto pOI seus Ixxle ..!.!s
como po r seus caminhus. Um inteleClHal CflSlão, q u e n:con hece a
imJ>mtância da revelação e da semprea livll iun uê nc ia du Espíri to S,llltO,
la mbé lll va lo ri za. a razão hll llHm a.
Acima (!c ludo. II revelação não é fuequívoca, c li Espírito San to ne m
St~ mJlre clulma a atenção das pessoas
b:l.Iendo no ombro dclns.
Gerat lllcute. Deus Se. CO Il IUlllC.j co°
nosco IIp.elando pllT3 nossa r!ll~10. Por
nrúio qu ere mos di zer /1111 10 lHluito q uc
d:í e:.tnrl ura à mt::nle, J entro da qu:rI
q ua lq 'lt~ r pensamenlo é possivd. corno
H
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tamhém aque les passos 10 Il\.1d 05 pel A
mente de IIco,.do com cer1a.<; regras
ace ita s. Se g uindo es tas regras, é
possível delcnder :I Supe rioridade de
uma. p roposição sobre outra . As conclusões às quais se chega sem segui r a
tais reg ras sãú j ulgadlls irrnzoáveis ou
ilógiclls.
Uma pessoa que nijo possui fi es·
InJl ura interior (h r.u.io é dt"-scr íla
como lendo jl<:rdJ<1o slIa mente. Niiose
espenr quc crentes cris tãos perca m SII11
me n te, 011 que argumenlem em te rmos
ilógicos. A rl\. nUlIca subjuga a ntriio,
mesmo que , COIIIO Tillich cio belamente explic.l, a fé Ir:tnscende a raúio.
Corno de descreve, I fé é a rdl":l o em
I!xtase. 1 Contudo, o que um c rt!nt e
ind ivid ua l c rê niio poJe ser baseadoern
cll p ricllo o u SCI pUr.lnrente pessoal deve ser c.1p:u.de supo rt..'l r o julgllmellto d e OUl ro!';; e m outras palav ras, de ve
a dequ:u -se ii racionalidade. Isto sig
Ilírica que o c ristiio que é intelectual
coloca um v:,lo[ aind3 1l13is alto 110
julgamento d a r.lZ30.

Um Culto Racional
Creio que este fo i o caso de Paulo.
Exegelas p.1ulinos concorda m que o s
prime iros I J capítu los da carla aos
Romanos conl t: nl o argumento ecológico de Pa ulo, e o termo ~ poi s" (ou
"portanto" ), no inicio do capítulo 12,
int roduz. ,i concJ usio ao a rgumc n to de
Paulo, c m ter mos de seu significado
para a vida di:í ria:
POrl.'l IllO, cu vos apelo. imcios,
pe la s mi sericórd ias de D eus,
como o vo~;.~o culto rac ional,8 que
ap rese nte is vossos corpos como
u m sac ri f(c io v ivo , santo e a ct::it:lvel a Deus . Não permitais que
esta e ra vo:. molde de aco rdo com
s uas c!:>tru turas. Ao contrário ,
trans fo n llal -vos com II no .... a mente
qUI:: vem de cima, pan\ que assim
po.<;sais ava liar qua l é a vontade de
D e u s/) que é boa, ace iTável e per-

re i/a .

Paulo IUllli dcc b m duas idéias extraordinárias rd:lc ion~das com o culto. A
pr ime ir;! é lltju elil en fatizadll pelos
clássicos profet.1s de Israel, isto é, que
a vida c0I11r:íria?! vontade de DeliS n:ls
atividades dili rias no lare nos negócios
anula o que seja que se fa ça no templo.
A segunda propõe que os crisLãos di:vem ofereç<~r seus próprios eoq )()s
como 11m "S<lcrifíc io vivo~ cm luga r de
novilhos mortos. Desejando Cll nlC'
terizar este tipo de s.1crifíc io d e o
nomeia de "cu lto racional.Que tipo dI! vida é este sacrifíc io
vivo. esteeullo de acordo com a ra7.ão?
Porque, Paulo explica, apresentar 11m
sacrifício vivo exige uma recuSil em
permitir <rue "esta era ~ (este 1I1undo)
molde os c r ist iio.~ de acordo com $Cus
próprios cSlluenl.1s No estilo crist:io
de vida o Espírito Santo. e não <:stll era,
é o que transfonna e modela <I conduta.
pela renovação da mente. Se este é n
caso, Paulo continu!I , os crisr:io.<; liC f ão
capa7.es de disccOlir o que é uom ,
aceit.ivel , e perfeito, em outras p,da
vras, a vonlade de Deus.
Este lex lo reveb Ulll Paulo que coloca enorme v:llor no poder da menle
renovada pelo Espírito Santo. Aqui os
cristãos sio :I[lresentados COlHO os
Línicos árbitros da vontade de Deus. O
Bspírito os fo rt;iloce e cap,1cita p:ua
faz.ere-m julg:ull(:nl.os accrc-.a de opç.Õt.~s
que sc ;lpreS('.nl:i m CIJJIIO expressõcs da
von tade dl'. Deu::; O ~\langeJho preg:H lo
por P;wlo Ido r.'1> t abf.'~lece que ele é ()
tÍnico C.1p1lZ de J il;CcOlir a vontade J c
Deus. QUllndo ele explrca COl1l0 o
ev,Ulge lho apresentado por ele,
nos prime iros II capitu los de
Romano!;, inOllr diretlllllente na
vida prática dos c risL10s, ele es"
creve arerca de uma mente renovada do al to, como () gtlia para a
vida que se realiza atr,wés do
culto, lima ve1. q\le eis execut3 a
vonlade de De us. O que os cristãos fa1.Cm qU;lndo d es se reunem p.1rd cantar, orllr, ouvir a
Palavra e partilhar seus teste·
munhos é ben~.fico apenas nl!
medida em que iSlo contribui pa ·
ra a orerta de urn s:u::rifício vivo
li Deus em sllas vidas diárias.

habilidade de out ros usarem suas mentes. rsto é dell1Ollstmdo pela ma nein.
em que d e ahC!'tamcnte IlpeJOU aos
seus leitores que ava liassem a ra:t.o.1 ·
bilidaJe dos sellS argumen tos, pe lo
exerc[c io dos seus poderes de d iscernimento. Ele escreve: ~Eu fa lo como
a pe..'iS03S mmávcis. Ju lgai por vós
nwsmos o que C lI digo" ( 1 Corínlios
10: 15). Pa ulo perde p:lci':'ncia com os
gú latas, os quais ignor:llll a e',idi;nc ia
de sua própria experi.3ncia, contra a
qual niio pode haver argumento, e , de
maneira quase ásper.!. ele os chama
"msensaIOS" (G:ilat-!ls 3: I). Para os
corúlIios , os quais se considera\l;l/ll
r essoas rnadur:ls no Espirito, e portan '
to 3firmavall1 " tmhs as coisas siío re r~
ll1ilidas , ~ P.,lUlo t.!SC rcve: " Irmãos, niio
vos tomeis c ri:mç:ls cm vosso e nteu·
di menta: mesmo que (I\lanto ao nu l
vos torneis como crianças, to mai -vos
maduros no cnlerHJimento" ( I Corín tios 14: 20). Dcsta rorma. Paulo
apela ao que foi designado acima ser <I
rll.ziio, como a cstnllUra ou o poder da
mente .
J~ra çOlllunical Sll:l co mpreen5-10 da
s.1 lvação oferecida por Deus, Paulo
gerdlmenEe depende de passagens do
Velho Test:unento. tu Alg umas vews
ele também apela p:tr,l um mandamen·
to do SenhOl (I Col"Ín li os 9: 14), para
uma primitiva Lonfls~jo Clistã de fé (I
Coríllt ios 15:35), ou pll.ra uma ]lli ·
mitiva fórmula balismal (G,ílatas 3:27,
28). ESfes cl!l.f<lmeute fun cionam C0l1l0
au toridade-s para 1I.~ (pmis ,I ra7.ão pod(~
apelar. Embora nós II;io pcns.1rían"lOs

o Discernimento
Cristão
Paulo cons iderava va liosa a

um argumento cOIntmicado por
Uleio de alegoria , Pilulo, COlIJO seu
contem porâneo jude u, Filo de Alexandria, usou este método como um
válido recurso de arg umentação (Gá
b us 4:21-31) . Corno bornjudeu, treinado por um mestre fariseu , Paulo
I:. mbé-m sabia como utili7.ar <l midrash,
argumenta ndo através úe urna elaboraç~i o crial.i va de uma passagem bfblica
(2 CorÚltios 3:4- 18). Em outras ocasiões Paulo usa o método fiai s ra ·
bínico, o de limiL1r o sign ificado de
uma dctennin.1da pabvra, ou reunir
duas passagens do Velho Testamento
nas quais a mesma palavra é usada com
o propósito de definir UlIlll através da
lt
outra .
Paulo la mbém construiu argumentoo
que dependem estri tame nte da lógica
do caso, em lugar de apdo à autoridade. Em Gá lat3S eh: utiliz.a um ar·
gumcl1/1lm rui IlOmin.em. Tal argumento
repal/5-1 naquilo com o queos hu manos
no r lllalmen te concord:un . Ninguém
e..<;pe.m que se acrescenlem cI:íusulas 11
um cont rato depois que ele tenha sido
assill;ldo; portanto, rd o poderíamos
pensar que Deus o fr resse (Gá13tas
3: IS). Em Romanos e le elabora um
argumento mais cOIll]ll ic.1do, 11 m mi
lI(Jr; (ld maior'!1II Estc repousa no fato
de que se o leiLor cst:i d isposto a ad
mltil " isto" (um~ noçiio colllum) ser u
caso, muito mais deveri:1 ele estar di sp05tO ~ admitil "aqui lo " (com qual o
$Cnso comu m concorda, c que opera
nUII1 nível ainda lllllis elevado). Se o
I>CC1do de Adão é reconhecido como
tendo causado a ent rada do pc·
c,ulo e da mo n e no mundo, muito
mais é a mode e li ressurreição
de C risto p:lm ~ere m reconht;cidas como lendo rea lizado a entrada da justiça e da vida no
mundo (Ro!1l'lnu.<; 5: 10, I S, 17)!
En'll1311to o argumento afirma o
caráter efet ivo da oora de Cristo,
cont rariada pelo fato de que o
pecado e a mor1e aiuda estão em
evidência no mundo, ele preso
supõe que a rniss.io de C risto é :1
oura de Deus, a qual pertence à
lima ordem superior e é mais
eretiva que a obra do homem.
NesL1s passage ns P3ulo usa métodos superiores à razão.
Uma outra lanna na qual Paulo
ex ibe sua al ta es tim a pe los
poderes da mente, é vista em sua
C lIl

°
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relutância em tomar-se o juiz daquilo
que outros fazem ao cumprirem a vontade de Deus. Os crislãos são servos de
Deus, e portanto, apenas o seu Mestre
tem autoridade para julgá-los
(Romanos 14:4). Paulo insiste, contudo, que quando os cristãos agem,
deveriam agir baseados em plena
convicção. Ele adverte: "Que cada um
esteja inteiramente seguro em sua
mente... Mas aquele que duvida está
condenado... porque ele não age com
confiança [com fé}" (Romanos 14:5,
23). Para Paulo, fé é agir em plena
obediência ao julgamento da razão
renovada pelo Espírito. Novamente
Paulo demonstra o alto valor que ele
atribui à habilidade do raciocínio da·
queles que crêem. p... ra Paulo, dizer
"dando-me testemunho à minha
consciência to (Romanos 9: I) é o mesmo que dizer: "Eu sei, e estou certo
no Senhor Jesus" (Romanos 14: 14).
Os cristãos devem agir C111 fé, partindo
da mente que está plenamente persuadida.

A Mente Renovada
Paulo não concebe a mente renovada
em termos individualíSlicos. Seu sentido de identidade não é privado, mas
social. Para ele, os cristãos não são
corpos autônomos, mas membros no
corpo de Cristo. Aquilo que é bom,
aceitável e perfeito não pode ser
"aquilo que é bom para mim. " Assim,
Paulo, que argumenta incessantemente
alravés da epístola aos Gálatas "Para a
liberdade Cristo nos libertou" (Gálatas
5: 1), também insiste com os coríntios
que, como membros individuais, não
devemos viver para nós mesmos, mas
fi
para construir a comunidade da e (I
CorÚltios 14:26). Ele diz a eles el(plicitamente: "Ninguém procure o
proveito próprio" (I Corintios 10:24).
Oque faz a taça de P..:IU10 transhordar
de gozo é saber ~ue a Igreja pensa com
uma só mente. I À sua igreja favorita,
aquela que estava em Filipos, ele acon
selha: "Que todos quantos já somos
maduros pensemos assim; e se em
alguma coisa \'ÓS pensais diferente,
Deus também isto vô-Io rev~lará"
(Filipenses 3: 15). Para ele, a revelação
é a dinâmica atividade do Espírito
Santo, trazendo lima convicção

.

comum à mente daqueles que se
oferecem diariamente como membros
do corpo de Cristo, em um culto
racional.
Paulo não presumia que sua mente
fosse a única capaz de ser renovada
pelo Espírito Santo. Ele COnfiaI"'d em
Deus e em seus companheiros cristãos.
Ele sabia que a ação do Espírito Santo
poderia trazer convicção tanto a eles
como a ele e tanto ele como eles
poderiam, ~ventualmente, mudar a
maneira de pensar. Constantemente
Paulo se encontrava argumentando
com eles quanto à ventade do.evangelho e suas implicações. Em seus
diálogos e disputas com seus amigos
cristãos, ele entendeu que as
coo vicções acerca do evangelho
podem apenas ocorrer em uma mente
cuja integridade possa ser usada pelo
Espírito Sanlo.
Os apelos de Paulo para a renovada
mente cristã, seu desejo em permitir
que -- aqueles em favor de quem ele
sofrera dores de parto (Gálatas 4: 19),
aqueles a quem ele amamentara como
crianças (Ilessalonicenses 2:7), e exortara como um pai (1 Tessalonicenses
2: II) - pensassem por si mesmos, seu
respeilo por suas convicções, faz dele
tanto um verdadeiro seguidor de Jesus
como um verdadeiro intelectl.lal.

Hero/d Weiss (ph.D., Duke Uni versiry), ensina estudos religiosos em

NOTAS
1 George Bernard Shaw popularizou a
figura de Paulo como um chauvinista, ~The
MOllslrous Imposition Upon Jesus," em
Wayne A. Mcek.s (ed.),
Writings ofSI.
Paul (New York: W. W. Norton 1972).
pág. 299. Ver também Robin
Scroggs, "Paul: Chauvinist or
Liberationisl?M The Christian
Century 89 (1972), págs. 307309, e Elaine Pagels, "Paul
and Women: A Rcsponse to
Recenl Discussion," Journal
of lhe American Academy of
Religion 42 (1974), pág:;. 538-

n,e

549.
2. Ver Richard Rubinstein,
My Bro/her Paul (New York:
Harper and Row, 1972), págs.
34-53.
3. Ver James Tabor, 1hings
Unutlerable: Pauis AscenllO
Paradist! in ;IS Graeco·
Romal/, Judaic, and Early
ChriSlian Comex/s (Lanham,
Maryland: Universily Press of
America, 1986), págs. 21-38.
4. Jerome H. Neyrey, Palll.
in Olher Words (Louisville,
Kenlucky: Wesl-rnillster/John
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Knox Press, 1990), págs. 153·156.
5. A. Deissmann, Paul: A Study in Social al/d Religious His/ory (New York:
Harper and Row, 1912). A. Schweitzer,
Tlle Myslicism of Paul (New York:
Scabury, 1931).
6. Ver J. Christian Becker, Paul lhe
Apos/le; The Triumph olGod in Ufe and
Thoughl (Philadelphia: Fortress. 1980),
págs 11-19.
7. P. Tillich, The Dynamics 01 Failh
(New York: Macmillan, 1957), pág. n.
8. Onde a maioria das versões em inglês
diz. uespiritua I, Mno original se lê Iogilce,
que quer dizer lógico, razoável.
.
9. Todas as citacõe<l biblicas neste artigo
são lraduções do autor.
10. Os texl.os básicos de Paulo parecem
ser Gênesis 12: 1-3; 15:6; Deuteronômio
10:16,17; Jeremias 18:6; Oséias 1:10;
2:23; Habacuque 2:4; e muitos Salmos.
II. Por exemplo, em 1 Corintios 15:27,
Paulo cita Salmo 8:6, mas julga necessário
esclarecer que quando este diz "todas as
coisas, Mdeve-se entender que Deus é uma
exceção. Em Gálal:i.S 3:16 Paulo cita Gê·
nesis 12:7 e elabora seu argumento no falo
de que o substantivo, "descendência" ou
"semente" aparece no singular e não no
plural. Por outro lado, em Ro~anos 9:33
ele justapõe Isaías 28:16 a IS81llS 8:14, 15,
para definir a pedra que Deus colocou em
Sião.
12 Ver Filipenses 2:2; Romanos 12:6;
15:5; e 2 Coríntios 13:11.

Saim Mary's College, Notre Dame,
I"diana, E. V.A. Ele é autor de vários
artigos em lileraLura erudita e também
aUlor do livro Paul of Tarsus (Andrews
University J>ress, 2° ed. 1989).

Anlee que lhe apresente as minhas not8s,
poderiamos dlsouflr a poSGibilidade de uma senlença
reduzida COnl opção de liberdade condicionai?
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