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Introdução E Estrutura
É uma grande honra ter sido convidado para estar com vocês durante esta 
semana. Espero que estes tempos juntos glorifiquem a Deus, fortaleçam a 
igreja e estimulem o Shalom (paz) em nosso mundo atribulado.

Quero enfocar três ensinos bíblicos essenciais que são o coração da 
capacidade da igreja de viver sua proclamação e vocação como uma 
comunidade de Shalom1.

1) Uma Igreja de Shalom entende a Natureza do Mal  
(Efésios 6.12):

 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os 
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.

2) Uma Igreja de Shalom entende o Amor pelos Inimigos 
(Mateus 5.43-48; Lucas 6.27-38):

 Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos 
maldizem, e orai pelos que vos caluniam e perseguem, para que sejais 
filhos de vosso Pai que está nos céus.

3) O Manifesto de Paulo: A Política da Igreja (Filipenses 1.27): 
 Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo... 

1 Todos as referências bíblicas são extraídas da Versão Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida.
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I. UMA IGREJA DE SHALOM ENTENDE A NATUREZA 
DO MAL

Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os 
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes (Ef 6.12).

Vocês poderiam pensar que é estranho que eu comece com este versículo como 
um fundamento essencial para entender a paz bíblica. O faço como resultado de 
análises contextuais que temos experimentado em muitas partes do mundo (na 
America Latina se refere com frequência a “análise de conjuntura”). Em muitas de 
nossas viagens ao redor do mundo temos tido conversações com líderes da igreja. 
Temos ouvido e visto seus esforços profundos e sinceros em entender seus diversos 
contextos para compreender o que está se passando e como o evangelho pode  
falar às suas realidades. Temos notado dois elementos muito visíveis e comuns:

a) Há uma presença perversa de “poderes cósmicos” muitas vezes escondidos 
por trás de máscaras que podem estar enraizados nos valores da religião, 
economia, política, sistema familiar e outros, às vezes bem expostos, para 
que todos possam ver e conhecer. Esses poderes são percebidos de muitas 
maneiras diferentes, mas a verdade de sua presença é sempre real e indicada.

b) Existe uma confusão na igreja e entre cristãos, de como entender a presença 
desses poderes   à luz do testemunho cristão e discipulado.

Eu acredito que essa declaração em Efésios nos ajuda a entender a natureza do 
mal, e como deve ser enfrentado. Ao fazer isso, essa declaração enfatiza um dos 
entendimentos chave no nosso esforço em ser um povo de shalom.

Assim sendo, vamos dar uma olhada mais de perto:

a) Este versículo aponta uma tensão, um conflito, e uma hostilidade. A palavra 
luta, mal, trevas, e contra (5 vezes) são indicativos de que a tensão é severa 
e não pode ser considerada facilmente.

b) O versículo indica a ampla gama de inimizade e resistência que estão alinhadas 
contra os propósitos de Deus e da igreja: principados, potestades, autoridades, 
poderes cósmicos das presentes trevas, e espíritos do mal. A lista é ampliada 
no resto da carta: mal (4.27; 6.11), o curso deste mundo (2.2), o príncipe da 
potestade do ar (2.2), o espírito que agora atua nos filhos da desobediência (2.2), 
e principados e potestades nos lugares celestiais (3.10). A esta já impressionante 
lista, 1.21 acrescenta (ou resume) uma outra lista: acima de todo principado, 
potestade,  poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no 
presente século, mas também no vindouro.
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 Essa lista de forças de oposição é muito compreensiva, apontando para a 
realidade de que a presença do evangelho e a comunidade do evangelho de 
shalom é uma presença dentro de uma hostilidade predominante, inimizades, 
artimanhas inesperadas e subversivas das intenções do evangelho.

c) A compreensiva lista de resistência é, no entanto, justaposta pelo ainda 
maior objetivo de reconciliação de Deus, assim enfaticamente resumido 
em 1.10, com o uso tripartido da palavra panta: todas as coisas nele, 
todas as coisas nos céus, todas as coisas na terra. Assim como parece não 
ter limite algum em termos do impacto dominante das forças do mal em 
nossa vida e na história da humanidade, também não há a menor dúvida 
e não há limites para o abrangente propósito remidor e unificador do 
enfoque de Deus em convergir todas as coisas.

d) A referência neste versículo a respeito de carne e sangue é crítica. Tem como 
objetivo várias coisas:

i) Introduz os humanos, a história humana, e a realidade humana dentro 
da dinâmica da luta. Não é simplesmente uma luta acima ou à parte de 
nós. Não é uma luta no ar entre os “deuses”. É uma luta humana, mesmo 
não sendo contra humanos. A luta é nossa (v.12). O fato de que é uma 
luta humana, é também reforçada em 6.10-11. Lá temos o chamado 
para a força e poder (nos fortalecer), e o maravilhoso chamado para 
a comunidade humana de Deus, a igreja, para colocar a armadura de 
Deus para encarar as lutas que enfrentamos. É uma luta da comunidade 
humana de Deus contra as forças resistentes à sua estrutura de 
entendimento e atividade. 

ii) A referência a carne e sangue une antes do que divide toda a 
humanidade em solidariedade consigo mesma. E por fim, nossa luta não 
é contra humanos ou a humanidade. A luta nunca é contra a humanidade; 
é sempre em benefício a todos os humanos. Humanos não são inimigos. 
Toda a humanidade é vítima de um inimigo comum. Essa verdade gera 
solidariedade e unidade entre toda a humanidade e não nos divide em 
campos hostis – de confronto. A luta não é nós (humanos) contra eles 
(humanos); é entre nós (toda a humanidade) e eles (as forças ideológicas 
da maldade que colonizam e controlam nossas inclinações em direção 
a uma tendência para o mal). Essa compreensão é extremamente 
importante em qualquer esforço em ser uma igreja de paz.

e) Necessitamos dizer uma palavra a respeito de lugares celestiais. Algumas 
traduções falam em lugares altos. De qualquer forma, a tentação é crer que 
não é uma luta terrena, humana, mas uma luta de forças “acima” de nós, 
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entre forças que não são humanas. Essa referência tem sido freqüentemente 
interpretada como uma luta extra-histórica, e, como tal, é algo que não é 
prioridade para criaturas históricas como nós. Ou tem sido compreendido 
como uma luta de espíritos num reino além do nosso próprio envolvimento 
e participação. 

Tal interpretação requer um comentário:

i) As palavras para o substantivo céu (uranos) e o adjetivo celestial 
(epuranios)  são usadas 8 vezes em Efésios (1.3,10, 20; 2.6; 3.10,15; 
4.10; 6.9,12). Todas as vezes elas estão no plural: céus (substantivo) e 
celestiais (adjetivo). 

ii) Os ocupantes dos céus/celestiais são muitos. Por exemplo, existem: 
bênçãos espirituais, nós, e Cristo (1.3); todas as coisas (1.10); Deus e o 
Cristo ressuscitado (1.20); nós (a igreja), Deus, e Cristo (2.6); governantes 
e autoridades (3.10); toda família (3.15); nosso mestre em comum (6.9); 
as espiritualidades do mal (6.12). Tem ainda uma referência interessante: 
a fim de encher todas as coisas, Cristo teve que subir acima dos céus 
(4.10), indicando que este não é o último lugar de autoridade para as 
intenções de Deus. 

iii) As palavras céus e celestiais não são equivalentes na religião popular, 
comum e contemporânea, no sentido de “céus”. Esses lugares estão 
demasiadamente habitados, com demais habitantes diversos, para 
preencher essa definição popular.

iv) Apesar das traduções gostarem de incluir palavras tais como lugares 
aos celestiais (lugares celestiais), essa palavra não se encontra no texto 
grego. Não se refere a um “lugar” confinado geograficamente. É demais 
fluído para tal. Parece ser mais um “reino” ou uma “realidade”  do 
que um “lugar”. Por exemplo, nossas “bênçãos espirituais” (1.3) estão 
relacionadas simultaneamente conosco e com os celestiais. Por diversas 
vezes celestiais estão justapostas com  e terra (1.10; 3.15), indicando que 
enquanto este reino pode ser refletido e estar presente na  terra, não é 
equivalente a ela, e enquanto está localizado neste reino (outro mundo), 
sua presença e atividade é terrena. 

v) Este reino parece ser o lar de forças espirituais, tanto boas como más, que 
simplesmente transcendem a terra, mas tem uma influência muito direta 
e um impacto na terra e nas criaturas históricas da terra. O sentido é que 
os humanos são impactados, muitas vezes sem saber, por poderes e forças 
que são maiores que eles mesmos. Estas podem ser forças tanto do mal/
morte como do bem/vida, semelhantes à ressurreição de Cristo. 
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vi) O sentido é que a história, e aqueles implicados em fazer história, são 
influenciados por um reino de ideologia e suposições, que são traduzidas 
em poder para o mal e/ou para o bem na terra e na história humana. Nossa 
luta não é contra aqueles que fazem história (ou pensam que fazem). Nossa 
luta é contra as forças que guiam os fazedores de história para moverem a 
história numa direção do mal e para os propósitos ímpios.  

vii) Há um sentido nesta passagem de que os fazedores de história que 
movem a história em direções anti-divinas possivelmente não estão 
conscientes do que estão fazendo. Eles podem pensar que estão fazendo 
o bem, mas na realidade são cegos e ignorantemente estão implantando 
o mal que está além deles próprios. Também existe o sentido de que aos 
que estão em Cristo, é dado o dom de discernir a realidade desse controle 
colonizador e tomar cuidado com isso. Nós temos recebido essa bênção 
dos celestiais (1.3); já fazemos parte desses celestiais e entendemos o 
que emana de lá (2.6). Nós temos a exposição de primeira mão dessa 
multiforme sabedoria de Deus que é designada para contra atacar a 
maquinação do mal (3.10). E agora nossa tarefa e vocação são ensinar 
esse entendimento aos governantes e autoridades que estão presentes 
conosco nos celestiais , mas que continuam bebendo de diferentes fontes 
de sabedoria (3.10). A igreja tem a tarefa pedagógica de implementar a 
sabedoria divina dos celestiais, instruindo os governantes e autoridades 
a respeito dessa fonte de sabedoria. Essa sabedoria alternativa irá 
redirecionar os esforços de fazer  história. É uma tarefa que tem suas 
origens nos céus, mas precisa ser realizada na terra, nas histórias reais 
que nós estamos construindo, e com o povo que crê que é fazedor de 
história hoje em dia, isto é, com todos.

A Evidência Mais Ampla
Nós temos nos focado em um versículo. Será esta a maneira justa de falar sobre 
fundamentos “bíblicos” de paz? 

Esse versículo aponta para uma evidência importante em outras partes da 
Escritura, que aumenta sua importância e suas implicações para a igreja cristã. 
Algumas observações serão suficientes:

1) Efésios 6.12 é imediatamente precedido e seguido por evidências de que a 
luta indicada no v.12 é uma luta histórica. Sede fortalecidos no Senhor e na 
força de seu poder fala no v.10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus 
para resistir ao mal, diz no v.11 e v.13. A descrição da armadura necessária 
e suficiente para a luta é fundamental. Contem a verdade e a justiça e o 
evangelho da paz (vs.14-15); fé, salvação, o Espírito e a Palavra de Deus (vs. 
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16-17); oração, vigilância, perseverança, e ousadia (vs.18-19); paz, graça, 
amor e fé (vs.23-24); e, sim, há também cadeia e perseguição (v.20) quando 
os principados reagem à luta. É uma descrição extraordinária de luta, com 
armas defensivas e ofensivas. Mas sem exceção, são armas que respeitam os 
outros humanos nas lutas como pessoas dignas de vida, mas que precisam 
ser desafiadas a mudar sua lealdade. São armas focadas no reino que não 
são carne e sangue, mas para que carne e sangue possam ganhar nova vida 
e perspectiva. É uma figura notável de paz e a vocação para uma igreja de 
paz. É uma lição essencial para defensores de shalom.

2) No entanto, a evidência é mais ampla que esse contexto literal imediato. 
Na carta, o autor tem desenhado uma das implicações importantes 
dessa luta. Ela irá mudar relacionamentos econômicos, sociais e políticos 
– simbolizado pela reunificação dos povos judeus e gentios, numa só 
humanidade (2.13-22), fazendo a paz (2.14); irá mudar o entendimento de 
casamento e família, onde os maridos e esposas se tornarão mutuamente 
submissos uns aos outros (5.21), em que pais e filhos não irão provocar 
à ira uns aos outros, mas honrar e respeitar uns aos outros (5.21-6.4); 
irá mudar a estrutura social quando senhores e escravos tratarão uns aos 
outros como iguais, em solidariedade mútua (6.5-9). Estes fazedores de 
história funcionam diferente, consequentemente a história tomará um rumo 
diferente, porque tudo o que não é carne e sangue tem sido transformado. 

3) E ainda mais amplamente, esse ensino sobre carne e sangue não é contrário 
aos ensinamentos do apóstolo Paulo quanto ao relacionamento entre a 
igrejas cristã e o estado pagão (Rm 13.1-7). Quando nós entendemos as 
lições de carne e sangue, então os governos pagãos irão entender sua própria 
subordinação às leis de Deus, assim como farão os cristãos. A igreja irá olhar os 
governantes como pessoas e entender nossa solidariedade para com eles. Mas 
a igreja irá continuar sua tarefa e vocação em fazer conhecer a  multiforme 
sabedoria de Deus aos governantes e autoridades (3.10). A igreja não irá se 
render a uma obediência inquestionável aos governantes quando eles estão 
sob o controle de poderes das trevas, mesmo porque a igreja irá se submissão 
a eles. A obediência será a Deus, muito mais do que a qualquer autoridade 
humana, como Pedro e os apóstolos pregaram (At 5.29). E, claro, esse ensino 
sobre carne e sangue nos faz lembrar das palavras de Jesus quando ele 
responde a Pilatos, dizendo: 

O meu reino não é deste (ek) mundo. Se o meu reino fosse deste 
(ek) mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que 
não fosse eu entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é 
daqui (enteuthen). (Jo 18.36) 
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 A palavra de, repetida três vezes, reflete Ef 6.12. De fala a respeito de origem 
e conteúdo, i.é., seu reino não reflete a sabedoria e suposição deste mundo, 
porque origina de um outro reino.. Jesus não nega que sua luta é neste 
mundo, mas indica que seu reino não é nutrido e nem nascido neste mundo.  

 Numa outra passagem, Paulo nos lembra dessa mesma dinâmica:

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus (Rm 12.2).

4) A dinâmica identificada em Ef 6.12 também é integral com o testemunho 
do Antigo Testamento, e de fato baseada nele. A necessidade da luta 
contra as manifestações do mal já é pré figurada em Is 59.17; 11.5, e 
na literatura intertestamentária (Sabedoria 5.17-20). Ser fortalecido no 
Senhor (6.10) é prefigurado e repetido, por meio de outro grande guerreiro, 
Josué (Js 1.6,7,9,18), e na força do evangelho da paz (Is 52.1,7). Há, no 
entanto, diferenças significativas. Isaías e Sabedoria entendem que a arma 
será utilizada por Deus porque o povo falhou em viver de acordo com seu 
chamado. Efésios agora veste a igreja mesma  com as armaduras de Deus. 
Josué usa imediatamente sua força para ordenar seu exército a invadir a 
terra de outras tribos (Js 1.10 ss).

 O poder do que não é carne e sangue também está ecoado na tentação da 
monarquia (1Sm 8), onde o povo escolhe um reinado, apesar das advertências 
de Samuel e de Deus. Esta cena culmina com a sentença desoladora:

Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes 
escolhido; mas o SENHOR não vos ouvirá naquele dia (1Sm 8.18) 

 Infelizmente, parece que nossas escolhas criam forças que geram seu 
próprio momentum (ímpeto ou impulso), que, por sua vez, desenvolve no 
que Efésios chamaria de principados.  É essa realidade que Efésios 6 tenta 
descrever ao quebrar esse ciclo de lógica, ideologia, ação e impacto.

 Enquanto as forças da não carne e sangue representadas em Efésios 6.12 
aparentam ser uniformemente negativas, o Antigo Testamento sugere que 
algumas forças do bem podem também provocar ações sem que a pessoa 
envolvida esteja totalmente consciente que tem sido usada como veículo do 
bem. Um exemplo é a representação que o profeta Isaías faz da interação 
de Deus com seu ungido – Ciro – um imperador pagão que sem saber 
chega a ser  um veículo para as intenções divinas libertação:
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Assim diz o SENHOR ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão 
direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir 
os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se 
fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, 
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro; dar-
te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas 
que eu sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 
Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei 
pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. 
Eu sou o SENHOR, e não há outro; além de mim não há Deus; eu 
te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até ao 
nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro; eu 
sou o SENHOR, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas; faço a 
paz e crio o mal; eu, o SENHOR, faço todas estas coisas. (Is 45.1-7). 

Efésios 6.12 E O Shalom:
Podemos notar que Ef 6.12 não inclui a palavra “paz”. Num estudo desta palavra, 
essa passagem não apareceria. Mesmo assim é um conceito chave e fundamental 
para nosso entendimento de paz e os desejos de Deus para paz. 

Quais são as lições que precisamos aprender desta passagem, que garante que a 
entendemos como sendo um elemento fundamental para ser uma comunidade de 
shalom? Permitam-me fazer várias observações:

1) É importante identificar a função básica deste versículo. É primeiramente 
cosmologia, para identificar um universo de múltiplas camadas e as funções 
de cada uma?  Não,  não é. Ainda que haja cosmologia em Efésios, e este 
versículo poder ser usado para entender parte dela, não é o propósito 
principal desta passagem. É antropologia, para enfocar na forma como os 
humanos são reunidos? Também não é, apesar de que pode contribuir a uma 
compreensão antropológica. É principalmente sociologia, ou filosofia, ou 
ideologia ou historiografia? Ainda que tenham sutilezas que valham a pena 
explorar com cada uma, não são as funções principais da passagem. Eu iria 
sugerir que é uma eclesiologia teologicamente informada, cristologicamente 
focada e eticamente dirigida. É uma afirmação de experiências de vida real, 
de vivência em comunidade no reino de Deus, no contexto de um império 
pagão e do mundo. É uma afirmação de fé e confiança na soberania de Deus, 
uma afirmação dos caminhos escolhidos por Cristo, o ungido de Deus, e 
uma expressão de esperança para a comunidade de shalom, desejosa em ser 
obediente ao seu Senhor. Como tal, é diretamente aplicável e essencial aos 
nossos desejos de ser igreja fiel ao Príncipe da Paz. 
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2) O versículo responde à pergunta crônica de como é que as pessoas 
boas podem ser usadas como peões nos avanços das ações e/ou 
sistemas malignos. Não questiona a sinceridade e as boas intenções dos 
humanos. Responde a como é que as esperanças mais sinceras são tão 
frequentemente atropeladas.  

3) A passagem nos lembra o sério e insidioso da natureza do pecado e maldade: 
na vida das pessoas, nos sistemas, nas instituições e nas tradições. A maldade 
não é um joguete com o que julgamos e logo guardamos. Seu impacto 
perdura e nos impacta de formas que não entendemos em sua totalidade, 
e de maneiras que não temos escolhido. Aqui não há uma simples torre de 
Babel que possamos construir para tomar o lugar de Deus. Isto também é 
importante para entender o que significa ser um povo de shalom. 

4) A passagem aclara o como é que a fidelidade pode coexistir com o pecado: 
sem ser destruído pelo mesmo, e sem desistir de seus desejos em ser fiel. 

5) A passagem indica que Deus é Deus e nós não somos. Existe poder além de 
nós que não está sob nosso controle e não está à nossa inteira disposição. 
Nós não temos a última palavra. Esta é uma lição importante que todas as 
comunidades de paz devem aprender. 

6) A passagem, junto com a descrição da armadura e a batalha que segue, nos 
ensina que shalom como um destino, requer um shalom como caminho. 

7) A passagem nos ensina de como é possível ser não violento em meio a um 
contexto de suprema violência e mal. De fato nos ensina não somente como, 
mas também por que é tão crucial ser assim. 

8) A passagem nos ensina a respeito do relacionamento entre igreja e estado – 
não importando se o estado é “cristão” ou pagão. Com frequência assumimos 
que Romanos 13 é o único ou principal texto que trata desse assunto. Não é. 

9) A passagem nos ensina que a vocação  fundamental de uma comunidade 
de shalom é pedagógica. Ideologias colonizadas por outras forças devem ser 
transformadas em tendências comprometidas com o shalom. 

Conclusão
A sabedoria deste versículo é que a solidariedade entre seres humanos é 
inabalável, inquebrável, irrompível e absolutamente fundamental para nós, ao 
considerar nossa fidelidade a Deus em Cristo. Aos olhos de Deus que nos criou 
a todos, a humanidade é uma, e como povo de Deus nós devemos possuir essa 
verdade e vivê-la. Quando entendemos a solidariedade humana como não 
negociável aos olhos de Deus, nós podemos entender melhor, em meio a milhares 
de vozes que gritam o contrário, o que significa ser uma comunidade de shalom. 
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II. Uma Igreja De Shalom Entende O Amor Pelos 
Inimigos

Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem;  
para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o 
seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, 
se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 
publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, 
que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, 
sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste.  (Mt 5.43-48). 

Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: Amai os vossos inimigos, 
fazei o bem aos que vos odeiam; bendizei aos que vos maldizem, 
orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe 
também a outra; e, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a 
túnica; dá a todo o que te pede; e, se alguém levar o que é teu, não 
entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim 
fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa 
recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se 
fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? 
Até os pecadores fazem isso. E, se emprestais àqueles de quem 
esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores 
emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, 
os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma 
paga; será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois 
ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, 
como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis 
julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis 
perdoados;  dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, 
transbordante, generosamente vos darão; porque com a medida com 
que tiverdes medido vos medirão também. (Lc 6.27-38).

O amor ao inimigo é um componente essencial na compreensão cristã do shalom 
bíblico e um fundamento essencial da nossa vocação como igreja. Os textos 
paralelos em Mateus e Lucas usam a palavra amor 10 vezes. Em cada uma, a 
palavra grega “ágape” é usada. Isto é importante porque há outras opções. A 
língua grega usa quatro palavras para expressar a ação (verbo) de amar: agapao, 
fileo, erao e storgeo. Somente agapao e fileo se encontram no Novo Testamento. 
Apesar de que não é possível ser definitivo acerca de todos os significados e 
nuances destas palavras, em geral é aceito que:
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a) Ágape é a forma que expressa mais claramente o amor que é 
incondicional, indiscriminado e potencialmente sacrifical;

b) Fileo é a forma que expressa preferências e familiaridades nas relações 
não necessariamente em famílias, mas também entre amigos;

c) Eros é a forma que se relaciona frequentemente com a paixão (incluindo, 
porém não só, a paixão sexual) e emoção intensa;

d) Storgeo é a forma usada para descrever quase exclusivamente as relações 
usualmente a familiares próximos – especialmente as relações entre pais 
e filhos.  

É significativo que as passagens que falam de inimigo, usam ágape (agapao – 
em forma de verbo) e não as outras opções disponíveis. Esta forma de ver os 
inimigos não depende de um comportamento correto do inimigo, nem de uma 
ação recíproca, nem de sentimentos de confiança, nem de evidências de uma 
relação exitosa, nem de afeto. Tal amor é incondicional e indiscriminado, como 
é o amor de Deus para conosco. É de sacrifício – com a vontade de fazer o que 
for necessário,  e não somente o possível, para amar. Ágape, acima de tudo, se 
encontra no amor e na misericórdia de Deus para com o injusto. Isto é o que 
Deus é e é assim como podemos ser povo de Deus. Da mesma maneira, ágape 
está enraizado no poder de Deus, atuando em nossa vontade, e podemos decidir 
atuar de acordo com suas características. Este amor é um ato para optar, não 
imposto ou involuntário.

Os textos citados nos dão informações adicionais sobre o amor:

1) Em Mateus, uma resposta importante de ágape  aos inimigos é  a oração: 
“orai pelos que vos perseguem”. Isto sugere que uma das coisas mais efetivas 
que podemos fazer com os inimigos é reconhecer que suas existências e suas 
ações estão nas mãos de Deus, muito além do nosso controle. Eles também 
são criaturas de Deus e reconhecemos isso ao colocá-los nas mãos de Deus 
por meio da oração.

2) Em Mateus, a ênfase a ágape é sua natureza indiscriminada. Dar ágape 
não depende se o inimigo merece ser amado, nem é um sinal de estar de 
acordo com ele. O sol de Deus nasce sobre os justos e injustos. É uma ação 
indiscriminada da parte de Deus. O sol e a chuva podem fazer prosperar o mal 
e premiar a injustiça. Esta não é uma bênção que indica que Deus aprova o 
mal e o injusto. Prosperidade não é necessariamente um sinal da bênção de 
Deus. É somente um sinal do ágape de Deus ao bom e ao mal, ao justo e ao 
injusto. Os publicanos e gentios também se beneficiaram do ágape de Deus. 
São beneficiários, embora seu próprio amor seja parcial ou discriminante. 
Ágape não é discriminatório, e nosso amor tampouco deve sê-lo. 
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3) A versão de Lucas amplia nosso entendimento consideravelmente. Ágape é 
fazer o bem a quem nos odeia; abençoar os que nos amaldiçoam; orar pelos 
que abusam de nós; emprestar sem esperar devolução; ser misericordioso; 
não julgar os outros e nem condená-los; perdoar e dar; ser bondoso com o 
ingrato e ímpio. Cada uma dessas instruções são afirmações intercaladas, 
ressaltadas por dezessete verbos na segunda pessoa no tempo presente do 
imperativo. Mas apesar (ou por causa) destes imperativos, o tom indica que 
nossas ações sejam todavia indiscriminadas, e sejam o fruto de decisões 
que tomamos. Estas ações são voluntárias e por conseguinte podem ser 
consideradas como uma ordem. A emoção não pode ser ordenada, mas 
a tomada de decisão pode ser. Nossas ações não são determinadas por 
comportamentos, traços característicos ou pela resposta de outros. Nossas 
ações são determinadas por nosso desejo de refletir o caráter de Deus, que 
tem mostrado que é isto o que Deus quer. Estas são decisões que fazemos; 
não são decisões em mãos alheias.

Odiando O Inimigo 
Em Mateus, Jesus mostra um contraste forte: amar o teu próximo... odiar o teu 
inimigo. Aparentemente há regras de ética que o povo dá por aceito, porque tem 
escutado o que foi dito. Isto nos faz perguntar: Quem tem dito isto? Mesmo que 
o inimigo está presente no Antigo Testamento2, não existe o menor mandamento 
bíblico de odiar o inimigo. Pelo contrário, o Antigo Testamento revela uma ampla 
diversidade de pensamentos e experiências acerca do inimigo. É importante 
revisar, apesar de brevemente, algo dessa diversidade.

Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu 
coração quando ele tropeçar.  (Pv 24.17)

Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer; se tiver sede, 
dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a 
sua cabeça, e o SENHOR te retribuirá. (Pv 25.21-22)

Estas são palavras suaves sobre o inimigo. O apóstolo Paulo utiliza Pv 25.21-22 
para enfatizar sua ideia de que nós não podemos ser vencidos pelo mal, mas 
antes devemos vencer o mal com o bem (Rm 12.21). Uma compreensão que 
também reflete os ensinamentos de Jesus.

O Salmo 109 também nos faz lembrar das lutas das quais falam Jesus e Paulo:

2 O Antigo Testamento e os apócrifos intertestamentários se referem a “inimigo” aprox. 200 vezes; o Novo 
Testamento usa a palavra só 9 vezes.
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Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos; com 
mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e 
sem causa me fazem guerra.  Em paga do meu amor, me hostilizam; eu, 
porém, oro.  Pagaram-me o bem com o mal; o amor, com ódio. (Sl 109.2-5)  

Aqui podemos ver reações do perverso (ímpio) contra o divino. Os ímpios odeiam 
e atacam; eles respondem ao amor e à oração com acusações e mentiras.  Eles 
recompensam o bem com o mal e o amor com ódio. Esta passagem é uma descrição 
do inimigo. Lamenta o fato de que o bem seja o alvo da maldade. É testemunho 
de experiências bem reais e essas experiências são o oposto aos ensinos de Jesus e 
Paulo, às quais nos referimos. O ponto principal da passagem, no entanto, não é que 
deveríamos odiar os inimigos. O fato é que os inimigos nos odeiam, apesar do amor 
demonstrado, as orações oferecidas e as boas obras realizadas em seu favor. 

Também há uma linguagem mais forte contra o inimigo no Antigo Testamento. 
Talvez o Salmo 139 seja o mais próximo da referência de Jesus de odiar o inimigo. 

Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso; apartai-vos, pois, de mim, 
homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como 
teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, SENHOR, os que te 
aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os 
com ódio  consumado; para mim são inimigos de fato. (Sl 139.19-22)

Deus tem inimigos. Isto é bem claro. O salmista diz que a resposta apropriada 
aos inimigos de Deus é de odiá-los com ódio perfeito. Presume-se que tal ódio 
perfeito é uma maneira apropriada e aceitável de demonstrar compromisso e 
lealdade a Deus. O salmista continua: 

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os 
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me 
pelo caminho eterno. (Sl 130.23-24) 

O salmista está confiante de que o conhecimento de Deus do coração, irá revelar 
o perfeito ódio dos inimigos de Deus. Ele também está seguro que este ódio será 
entendido como um sinal positivo de um pacto de lealdade.

A solidariedade da aliança do salmista com Deus, significa que “o teu inimigo 
é meu inimigo”. Eu considerarei como meus inimigos  aqueles que se levantam 
contra Deus. O assunto chave não é o ódio pelo inimigo, mas da indivisível 
solidariedade para com Deus. De fato, a solidariedade é tão forte que o salmista 
ousa aconselhar a Deus, qual deveria ser a resposta apropriada de Deus: Oh, que 
o Senhor matasse o ímpio. O salmista entende seu papel como parceiro de um 
pacto em ser o perfeito ódio contra o inimigo de Deus.
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Não pode haver dúvida que tais referências bíblicas representavam um papel 
importante na formação de suposições do povo da Palestina de Jesus.

Também devemos mencionar uma outra dinâmica que existia no tempo de Jesus. 
Alguns estudiosos acreditam que uma outra fonte para esses ensinamentos 
de Jesus poderia ter sido a comunidade de Qumran, no deserto da Judeia, que 
produziram os famosos rolos do Mar Morto. Um desses rolos, agora conhecido 
com “Manual de Disciplina”, ou a “Regra da Comunidade”, descreve as 
expectativas dos membros da comunidade. Neste manual, a palavra “ódio” é 
usada liberalmente, apesar da palavra “inimigo” não ser mencionada. Uma das 
expectativas é o amor ao próximo e o eterno ódio aos homens de fosso (da cova) 
(1QS: 9.21). Em outro lugar, instrui os aderentes a amar todas as crianças da luz, 
cada um segundo sua participação na comunidade formal de YAHWEH; e a odiar 
todos os filhos das trevas (Manual de Disciplina: sec 1)3

Qualquer que seja a origem do ódio pelo inimigo, é bem claro que a realidade 
do inimigo estava vivo e presente na Palestina de Jesus. O testemunho do Antigo 
Testamento contra o inimigo e os ensinos da comunidade de Qumran eram bem 
conhecidos e entendidos na Palestina de Jesus. Não é de se surpreender que a 
característica inerente ao povo era o ódio  pelos ímpios.

A ideia de que ágape é a maneira mais apropriada de tratar com o inimigo, é 

3  A seguinte citação, da Regra da Comunidade (Manual de Disciplina) seção 2, fornece um sabor do tom 
desse “ódio” aos ímpios:

 “Então o kohen  (sacerdote) deve invocar uma bênção sobre todos os que lançaram sua sorte sobre 
YAHWEH, que andam irrepreensivelmente em todos os seus caminhos; e eles devem dizer: “QUE ELE TE 
ABENÇOE  com todo o bem e TE GUARDE do mal, e ILUMINE seu coração com entendimento com relação 
às coisas da vida, com um AMOR LIVRE E IMERECIDO POR VOCÊ, com conhecimento de coisas eternas, e 
LEVANTE SEU SEMBLANTE de misericórdia SOBRE VOCÊ para garantir paz por todo o sempre.

 Os levitas, por outro lado, deveriam invocar uma maldição sobre todos aqueles que lançaram suas sortes 
sobre Belial, e dizer em resposta: “Amaldiçoados são vocês por sua maldade e trabalho culposo. Que 
YAHWEH faça de vocês objetos de aborrecimento nas mãos de todos aqueles que causariam vingança, 
e visitar seus descendentes com destruição nas mãos de todos aqueles que irão retribuir. Malditos são 
vocês, sem esperança e misericórdia. Mesmo que seu trabalho seja forjado na escuridão, assim vocês serão 
condenados na melancolia do fogo eterno. Que YAHWEH não demonstre favor a vocês, quando clamarem, 
nem os perdoe suas iniquidades. Que ELE  levante seu semblante de ira sobre vocês, para derramar 
sua vingança sobre vocês. Que nenhum homem deseje paz a vocês e todos aqueles que requerem seu 
patrimônio. E todos os que fazem parte deste pacto devem dizer após todos os que abençoam e após todos 
os que amaldiçoam, Assim seja, HalleluYah.”

 Logo a seguir o kohen (sacerdote) e os levitas devem continuar dizendo: “Maldito seja todo aquele que 
entra nesta tenda com a mácula da idolatria no seu coração e aquele que colocou sua iniquidade como 
pedra de tropeço diante dele, de modo que ele seja defeituoso, quando ele ouvir os termos desse pacto, 
abençoando a si mesmo em seu coração, dizendo, que tudo vá bem comigo, porque eu irei continuar 
caminhando na teimosia do meu coração! Tanto satisfazendo sua paixão ou continuar sedento pelo seu 
cumprimento! Seu espírito deve ser eliminado e não receber perdão. Que a  ira de YAHWEH  e a fúria de 
seu julgamento o consuma com seu fogo até ser eternamente extinto, e sobre ela caiam todas as maldições 
ameaçadas neste pacto. YAHWEH o aparte para a desgraça e ele seja cortado do meio de todos os filhos da 
luz em que, por meio da idolatria e tropeços de sua iniquidade, ele desertou de YAHWEH.” 
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algo inovador. Os estudiosos não estão conscientes de que um mandamento 
preciso e similar é dado em qualquer outra parte da Bíblia4, nas tradições orais dos 
judeus, na filosofia grega, ou nos entendimentos dos gnósticos. Parece ser uma 
construção única do carpinteiro de Nazaré5. Entender e viver as implicações deste 
mandamento, um tanto brusco, é um dos elementos chave do shalom bíblico.

Quem É O Que É O Inimigo?
Mateus indica que o inimigo é aquele que persegue você, o mau, e o injusto.

Lucas define inimigos como aqueles que odeiam você, amaldiçoam você, 
e abusam de você. São aqueles que ferem você numa das faces; aqueles 
que tiram sua capa e seus bens. Aqueles que mendigam  também são os 
beneficiários de ágape, mesmo parecendo estarem em outra categoria, mesmo 
que aparentemente não fizeram nenhum mal. 

Podemos ser mais precisos sobre os inimigos a quem Jesus se referia? No 
contexto do judaísmo palestino do primeiro século, havia diversas categorias 
de inimigos:

i) Como refletido nos rolos das comunidade de Qumran, um dos odiados 
eram de fato ou potencialmente a própria comunidade (os internos a 
ela). Essas são pessoas que não vivem os padrões de acordo com as 
expectativas da comunidade. Eles não são santos nem justos, por uma 
série de razões. Eles são os impuros e contaminados. 

ii) Sem dúvida, o inimigo também era a presença de estrangeiros, 
especialmente o opressor romano. Palestina era um território ocupado. 
Era controlado por governos externos, reis indicados, e um forte e sempre 
presente exército. A ocupação não era um aborrecimento pequeno. Era 
uma presença perversa de opressão no judaísmo palestino do tempo de 
Jesus. Há uma indicação disso com o obrigar você a andar uma milha (Mt 
5.41) – provavelmente um soldado romano.

4 2Sm 19.6 fala: “amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam”. No entanto,  “amando 
os que te aborrecem” é visto pelo rei David como uma traição, que está mais preocupado com a morte de 
seu filho Absalão na batalha, do que a vitória alcançada na batalha, embora tenha sido por meio de um 
sacrifício bem maior. É algo que ele não deveria ter feito.

5 Piper, John: Love your Enemies (Crossway: Wheaton, Illinois, 2012), p. 63. “Portanto, é a característica 
peculiar do mandamento de Jesus de amor pelo inimigo que constituiu o critério único, segundo o qual os 
elementos parentéticos não cristãos assimilados dentro da tradição parentética dos primeiros cristãos”.  
Comparar com William Klassen: (The Love of Enemy and Non-retaliation in the New Testament ed. Willard 
Swartley; John Knox Press, 1992), p.6. “…o elemento noveloso em Jesus é a forma de enfocar tudo na 
formula precisa: “ame seus inimigos”, como um mandamento. Até agora, ninguém tem encontrado tal uso 
antes desse momento”. A tese de Piper é que muitos outros ditos (tradição parentética) que ganharam 
prestígio na igreja primitiva (Romanos 12 é um dos melhore resumos), têm suas raízes nesta formula precisa 
de Jesus.
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iii) Muitos teriam olhado esses colaboradores dos romanos como inimigos. 
A frequente alusão a cobradores de impostos como pecadores seria um 
exemplo disso. 

iv) Uma outra categoria de inimigos seria o que chamamos de elemento 
criminal. Talvez o exemplo mais claro disso é a parábola do bom 
samaritano que socorreu um homem que foi vitima dos salteadores 
(Lc 10.30-37). Apesar de que esses ladrões poderiam ter tido também 
motivações políticas, tais ações de roubo não eram aceitáveis. 

v) Havia um conceito arraigado que olhava muitas pessoas como más. 
Para alguns, esses incluíam os samaritanos. As comunidades de Qumran 
e os zelotes tinham considerado àqueles que aprovavam a vida do 
templo como maus. Para outros (os fariseus), havia um grupo definido 
mais geral, que era profano diante de seus olhos. A oração do fariseu 
em Lc 18.1, agradecendo a Deus que não sou como os outros homens: 
ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano (cobrador 
de impostos), é uma indicação de tais categorias. Uma outra lista dessas 
é definida por Paulo como fornicadores, idólatras, adúlteros, prostitutas, 
sodomitas, ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, roubadores....
(1Co 6.9-10).

O Amor Pelo Inimigo
O comando de Jesus a agapao (amar) todas estas pessoas, são uma parte crítica 
do nosso entendimento para uma comunidade de shalom. O modelo para tal 
amor é Deus, que permite que a chuva caia e o sol brilhe igualmente sobre 
os inimigos de Deus, e os que fazem sua vontade e estão alinhados com ele. 
A declaração de Paulo mostra isso claramente: Mas Deus prova seu próprio 
amor (ágape) para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores (Rm 5.8). Em outras palavras, ágape não depende de, nem se 
espera, da reconciliação do pecador. É expresso e dado livremente, mesmo sendo 
nós ainda pecadores. Tal é a misericórdia e perfeição para a qual Jesus chama 
também sua comunidade.

A Evidência Mais Ampla
A evidência mais significativa do amor pelo inimigo que transcende esses ditos 
de Jesus é, certamente, a vida e morte do próprio Jesus. O ágape que Jesus 
ensinou para com o inimigo foi colocado em evidência quando ele entregou 
sua vida por seus inimigos e morreu na cruz – sendo nós ainda pecadores. Esta 
evidência dá credibilidade à verdade do seu ensinamento. 
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Em outras partes do Novo Testamento encontramos ensinos surpreendentes de 
Paulo e de Pedro. Eles dão instruções bem similares a respeito de como viver 
na presença do mal (Rm 12; 1Pe 3.9-11; 1Ts 5.15). Apesar dessas passagens 
não mencionarem a palavra inimigo, está claro que eles estão lutando com o 
impacto de uma severa perseguição, e uma resposta apropriada ao perseguidor. 
A recomendação à luz da perseguição é um reflexo do que Jesus ensinou e 
praticou. Estes ensinamentos parecem ser como uma fórmula, sugerindo que 
havia um corpo material comum circulando na igreja primitiva. Uma parte desse 
material tinha a ver com as ameaças dos perseguidores e dos fazedores de mal. 
Alguns querem sugerir que os ditos de Jesus a respeito de amar seu inimigo foi 
um resumo posterior do que a igreja tem entendido da vida e dos ensinamentos 
de Jesus. É mais realístico assumir que essas declarações formuladas na igreja 
primitiva têm uma base comum em um ensino notável de Jesus: a saber, que 
os inimigos também são beneficiários do ágape de Deus, e que nós devemos 
seguir esse paradigma divino. A declaração em sua simples precisão – ame seus 
inimigos – não se encontra, no entanto, em qualquer outra parte. De alguma 
forma, é algo em parte misterioso (mistificador), dado que aparece ser um 
resumo profundo dos ensinamentos, vida e morte de Jesus, o Senhor.  

Ainda que não haja uma réplica precisa da declaração de Jesus, ele não se viu 
como que indo além daquilo que ele considerou ser um bom judaísmo fundado 
sobre a Torah. As cláusulas na lei para os estrangeiros, viúvas e estranhos, 
reforçam o entendimento de Jesus em amar o inimigo. As cláusulas legais para 
cidades de refúgio, nas quais pessoas acusadas de crimes e comportamentos 
anti-torah, obtinham refúgio, são antecedentes dos entendimentos de Jesus. 
No Salmo 23, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Como 
citado anteriormente, Provérbios 25 ensina que inimigos famintos deveriam ser 
alimentados, e aos sedentos deveria ser dado algo para beber. Em Isaías, o servo 
sofredor toma os pecados de muitos e então sofre e morre por esses pecados. 
Esse paradigma de Isaías esteve muito vivo na mente de Jesus e de seus 
seguidores. Se tornou até bem mais fundamental aos olhos dos autores pós-cruz 
e pós-ressurreição do Novo Testamento.  

As duas meta-histórias do Antigo Testamento – o êxodo e o exílio – são também 
testemunhas de como lidar com o inimigo. Com um inimigo – o Egito – Deus 
libertou seu povo da opressão inimiga. Com o outro – a Babilônia – Deus 
leva o seu povo para dentro do campo opressor do inimigo. Em ambos, Deus 
é soberano, e o inimigo não pode colocar obstáculos às intenções de longo 
prazo de Deus, e o povo de Deus é chamado a confiar Nele e ser fiel. Essas 
duas meta-histórias desempenham um papel importante na maneira como o 
Novo Testamento configura a experiência de Jesus e a igreja. Por diversas vezes 
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Jesus é representado como o novo Moisés que guia o seu povo para dentro 
de novas fronteiras de libertação, e como servo sofredor, demonstrando o que 
significa viver um contínuo exílio. O status de estrangeiros do povo de Deus – 
não do mundo, mas no mundo – é uma realidade persistente de exílio no Novo 
Testamento. A realidade e potencial de uma libertação continuada na vinda do 
Reino de Deus é uma realidade contínua de êxodo. Em ambas as narrativas, a 
soberania de Deus sobre os inimigos é proclamada, a vitória sobre os inimigos é 
assegurada, e o povo de Deus é chamado a confiar, a amar, e a ser obediente.

Jesus se envolve no debate de como tratar o inimigo. Ele se coloca ao lado 
do amor pelo inimigo e sacrifício pelo inimigo. Ambas as opções estão 
fundamentadas nos testemunhos do Antigo Testamento.

O Amor Pelo Inimigo E O Shalom
Quais são as lições que nós, como comunidade shalom, devemos aprender 
dessa passagens?  

1) Muita atividade de paz hoje em dia está primariamente preocupada com 
respeito a uma efetividade a curto prazo. Será que isso funciona? Tem êxito?

 A teologia de paz não é simplesmente uma estratégia para sucesso. 
Tampouco é uma simples estratégia para tratar com a violência, injustiça, e 
realidades corruptas do nosso mundo. Se fosse, então nosso foco primário 
também seria eficaz e teria êxito a curto e longo prazo.

 A teologia de paz é baseada primeiramente no caráter de Deus e nas partes 
da existência de Deus que nós, como igreja, somos chamados a imitar. Teologia 
de paz é nossa tentativa de discernir a mente de Deus de como se relaciona 
com a violência, injustiça, corrupção, e desigualdade do nosso mundo. O amor 
sacrifical, indiscriminado e incondicional pelo inimigo é característica de quem 
Deus é e como Deus trabalha. Além do mais, é uma das características que nós 
somos chamados a imitar a ser perfeitos assim como Deus é perfeito.

2) A consequência do amor pelo inimigo é declarar a indivisível solidariedade 
de toda a humanidade. O ágape de Deus rejeita traçar uma linha divisória 
na areia, entre fiel e infiel. Somos chamados a imitar esse compromisso para 
com a solidariedade humana. Iremos notar que isto é praticamente a mesma 
coisa do que foi traçado na passagem de Ef 6.12. 

3) O amor pelo inimigo não só declara a perseverante solidariedade 
da humanidade para consigo mesma, mas também declara a eterna 
solidariedade de Deus para com a humanidade. O compromisso de Deus 
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para ágape em benefício de toda a criação e toda a humanidade, não 
depende de nossa resposta ao amor de Deus. Está arraigado na existência 
de Deus. O apostolo Paulo expressa isto em Romanos 8, e termina dizendo:

Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem 
os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do 
porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Rm  8.38-39)  

4) Amor pelo inimigo também nos faz lembrar que Deus é Deus, e nós não. 
Existem algumas coisas que são atribuídas exclusivamente a Deus e não a nós. 
Julgamento (no sentido final), vingança e salvação são três delas. Enquanto 
devemos ser imitadores de Deus em algumas áreas de nossa vocação, não 
somos em outras áreas. Nosso mandamento de amar o inimigo remove de nós 
qualquer mandamento de julgamento final ou a responsabilidade por vingança.  

5) Amor pelo inimigo desencadeia criatividade. Demanda medidas alternativas 
em tratar com inimigos. Eu me lembro de uma experiência quando 
estivemos em Mindanao, sul das Filipinas. As forças armadas do governo 
receberam ordens (de Manila) para se moverem contra a MILE (Frente de 
Libertação Islâmica Moro) bem cedo da próxima manhã. O general Ferrer, 
no comando dessa zona de conflito, nos convidou para o seu escritório 
improvisado naquela tarde, antes do prazo limite. Ele não concordou 
com a ordem que recebera de Manila. Queríamos ouvir seu pensamento, 
e, eu penso, que ele estava olhando para nós a fim de considerar outras 
alternativas. Seus três telefones celulares estavam constantemente ativos: 
chamadas e mensagens que vinham do comandante de campo. Num 
determinado momento, após receber uma nova mensagem, ele sentou 
quieto por um instante, celular na mão, cabisbaixo, e disse calmamente: 
“Com uma chamada de 15 centavos, eu posso iniciar uma guerra bem 
agora. “Depois de mais um instante de silêncio ele continuou, quase que 
como falando consigo mesmo: “Guerra é fácil; a paz é que é difícil.” 

 Amor pelo inimigo nos previne de tomar o caminho “fácil”.  A criatividade de 
Jesus é evidente: se lhe é pedido andar uma milha, ande duas; se lhe tiram a 
túnica, dê também a capa. Amor pelo inimigo gera alternativas criativas por duas 
razões: uma, nós tomamos o tempo para criativamente buscar alternativas; e, dois, 
nós não estamos preparados e nem equipados para uma resposta de violência.

6) Amor pelo inimigo nos ajuda a evitar duas tentações que iremos enfrentar: 

a) Uma tentação é pretender que inimizade não existe, de chamar o mal 
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de “bem” e chamar a não-paz de “paz”. O profeta Jeremias nos alerta 
contra essa tentação que todos enfrentamos – do profeta ao sacerdote 
(Jr 6.13). Seu pecado está em pronunciar paz, paz, quando não há paz (Jr 
6.14). É uma maneira de tratar as feridas do meu povo, superficialmente 
(Jr 6.14). Isso é um otimismo injustificável. Existe muita “não-paz” entre 
nós. Camuflar o mal não é um caminho para a paz. Nós somos chamados 
para enfrentar de forma transparente as realidades que nos confrontam. to 
peace. We are called to transparently face the realities that confront us.

b) A outra tentação é de convencermos a nós mesmos de que não existe 
outra opção a não ser confrontar o mal com o mal. Isso é um pessimismo 
injustificável. Camuflar a presença e o potencial de amor tampouco é um 
caminho para a paz. Apesar do mal ser evidente em todo lugar, há um 
Deus de amor e um povo de Deus comprometido em imitar esse amor. 
Qualquer coisa que é necessária além do amor, é prerrogativa somente 
de Deus. Não corresponde a nós. Nós fomos chamados para reconhecer 
a realidade da inimizade e estender amor ao inimigo, da maneira 
como Deus demonstra diariamente. Paulo trata sucintamente ambas as 
tentações em enfatizar a sabedoria de Provérbios: Não te deixes vencer 
do mal, mas vence o mal com o bem (Rm 12.21).

Conclusão
A solidariedade de Deus conosco é firme e inabalável. É oferecida 
indiscriminadamente a todos. Mas isso não nos transforma em pequenos deuses. 
Não somos convidados a usurpar de prerrogativas que pertencem somente 
a Deus. A solidariedade de Deus para conosco é um exemplo de como nós 
devemos ser solidários uns com os outros – de fato, com toda a humanidade. 
Solidariedade é uma das chaves para entender a sabedoria pelo inimigo. Comer 
o fruto do Jardim do Éden e construir a Torre de Babel são exemplos do mal 
entendimento da solidariedade de Deus para conosco, nossa solidariedade com 
Deus, e nossa solidariedade de uns para com os outros.

O amor pelos inimigos é possível quando reconhecemos eles como seres humanos 
afins, e como criaturas igualmente amadas por Deus. Mateus usas a palavra grega 
telios (algumas vezes traduzido como perfeição) para descrever o potencial humano 
para ágape (Mt 5.48). Telios é a palavra que fala a respeito do fim e da consumação. 
No fim dos tempos será evidente que ágape será estendido ao inimigo, porque é 
assim que Deus é. O povo de Deus – a igreja – é convidada a se alinhar com o futuro 
agora e iniciar a viver isso agora. Desta maneira outros poderão ver mais claramente 
para onde se dirige a história e se sincroniza com ela também. Cada congregação é 
destinada a ser um argumento demonstrativo para o reino de shalom.
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III. O Manifesto De Paulo: A Política Da Igreja
Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo...  
(Fp 1.27)

Eu gosto de me referir a esta sucinta frase de Filipenses como o “Manifesto 
de Paulo.” Ela nos convida a prestar uma atenção mais focada na igreja como 
uma comunidade política de shalom. A luta contra principados/poderes e o 
mandamento de amor pelo inimigo pressupõe um contexto eclesial (igreja). Eles 
assumem que há uma comunidade de discípulos de Jesus querendo viver neste 
mundo como uma comunidade do reino de Deus e sob o senhorio de Jesus, 
o Messias. Se nós usamos a linguagem política como “reino” e “senhorio”, 
é imediatamente evidente que a vida e conduta desta comunidade pode, em 
momentos, estar em desacordo com o “reino” e “senhorio” que nos cerca. 
Queremos explorar essa dinâmica previsível de uma potencial tensão mais 
adiante desta apresentação. Entender profundamente esta tensão é fundamental 
para apropriarmos nossa vocação como uma comunidade de shalom.

Começamos novamente investigando mais profundamente o Manifesto de Paulo:

Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo...   
(Fp 1.27).

Paulo escreve esta carta da prisão – um lugar interessante para inspirar 
esperança. Um de seus propósitos em escrever para esta comunidade é de 
ajudar vocês a discernir o que é melhor... (1.10). Em outras palavras, a carta 
é um recurso para discernir fidelidade num mundo hostil. O fundamento 
de tal discernimento é para que o vosso amor (ágape) aumente mais e 
mais em pleno conhecimento e toda a percepção (1.9). Essa declaração 
é importante. Ela indica que conhecimento (epignosis) e toda percepção 
(aesthesis) devem informar a implementação de ágape enquanto se vive 
num mundo hostil. A palavra grega epignosis é usada no Novo Testamente 
exclusivamente para referir àquilo que é revelado de Deus, i.é., conhecimento 
divino. A palavra aesthesis (estética) indica um entendimento adquirido pela 
experiência humana. A execução (ação) de ágape não é cega. É informada por 
conhecimento revelado e experiência humana. 

Neste contexto de ágape discernindo fidelidade num mundo hostil, Paulo enuncia 
seu manifesto: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo...

1) Quando ágape é exercido com cuidadosa atenção para com conhecimento 
e entendimento, enfatiza o que foi dito anteriormente – a saber, que ágape 
é um produto da vontade. As decisões ágape são baseadas em convicções e 
comprometimentos.  
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2) A frase, muitas vezes traduzida por viva sua vida, é a raiz da palavra grega 
para “políticas” (politeuomai). Poderíamos traduzir: Conduza suas políticas 
de tal maneira que elas sejam dignas do evangelho de Cristo.

a) Essa raiz é usada em muitos outros lugares do Novo Testamento, mas 
sempre como um substantivo – se referindo a cidadania (Lc 15.15; 
19.14; At 17.6,8; 21.39; 22.28; Ef 2.12; Fp 3.20; Hb 8.11). Fp 1.27, no 
entanto, é a única vez em que ela é usada como verbo, para falar como 
nos devemos comportar politicamente. A escolha intencional do autor 
para esta palavra, nos lembra que nossas vidas são de fato atos políticos, 
e como tal, precisam estar alinhadas com as políticas do evangelho 
de Cristo. Neste sentido mais amplo, nada é “não político”.  Mesmo a 
escolha de ser “não político” é uma opção de escolha “política” para 
viver na sociedade.

b) Filipenses 1.27, então, não é um manifesto qualquer. É o manifesto político 
de Paulo que ensina que ágape, informado por conhecimento divino e 
experiência humana, irá nos ajudar a determinar o que é melhor. Nosso 
comportamento político será mensurado (medido) em ser ou não digno do 
evangelho de Cristo. 

Política Digna Do Evangelho De Cristo
O manifesto Paulino, claro, levanta a pergunta: Com que parece o comportamento 
político que digno do evangelho de Cristo?

Existe um número de sinais no resto da carta que por si nos fornecem algumas 
pistas:

1) A carta está envolta com referências a prisão, privações, sofrimentos, e 
possível morte (1.13-14; 1.17; 1.29-30; 2.17; 3.8; 4.22). Isto é significante 
porque estas experiências nos conectam diretamente à política que 
Jesus escolhe – que termina com morte (2.8). Confiar em Deus com as 
consequências de nossa obediência é uma parte da política do evangelho.

2) O modelo primário para as políticas do evangelho é dado no capítulo 2.1-11:

i) A solidariedade de Jesus com sua própria humanidade e com a nossa 
(vs.6-7);

ii) O exemplo de Jesus em não fazer nada motivado por interesses próprios ou 
conceitos (vs.3-4);

iii) O exemplo de humildade de Jesus, considerando outros melhores do a si 
próprio (v.3);
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iv) O conhecimento de Jesus de que ser igual a Deus não é para seu (nem 
nosso) proveito (v.6);

v) O ato de humildade de Jesus e se esvaziando a si mesmo em prol da 
obediência a Deus (v.8);

vi) A obediência de Jesus, mesmo até o ponto de morrer na cruz (v.8); 

 Todos esses são exemplos concretos de políticas que são dignas do 
evangelho de Cristo. Paulo chama a igreja a ter o mesmo sentimento (2.2,5).

Além dessa lista existe, claro, uma miríade de histórias e exemplos que lançam luz 
sobre comportamentos que seriam dignos das políticas do evangelho de Cristo:

1) Desafiando normas religiosas e culturais em favor dos samaritanos e das 
mulheres;

2) Permitir que uma mulher gentil com sangramentos  tocasse sua túnica;

3) Tomando cuidado de um homem que foi assaltado, à beira do caminho;

4) Colhendo espigas no sábado para satisfazer a fome;

5) Curando os enfermos e lidando com os demônios da cultura;

6) Dizendo aos seus discípulos para guardarem suas espadas;

7) Não permitindo à multidão a declará-lo como rei;

8) Discernir o que é e o que não é de Cesar;

9) Desafiando a corrupção e visão do templo com atos dramáticos de transformação;

10) Comendo e bebendo com coletores de impostos e pecadores;

11) Não fazendo cena de uma oração pública para seu próprio engrandecimento;

12) Alimentando as multidões.

Esta lista poderia continuar. Cada um dos exemplos, entendido no contexto, é 
uma forma profunda de tratar suposições  religiosas, culturais, sociais, econômicas 
e políticas, em seu contexto. Cada uma delas é digna de ser explorada mais 
profundamente, mas não podemos fazê-lo neste estudo tão curto.

Além desses atos particulares que esboçam para nós as políticas dignas do 
evangelho de Cristo, deveríamos notar alinhamentos mais amplos e não-
alinhamentos com as políticas de seus dias. J. H. Yoder, por exemplo, tem delineado 
as respostas de Jesus às opções políticas primárias de seus dias, e assim não 
queremos repeti-las aqui com maiores detalhes. Yoder indica como as políticas de 
Jesus desafiam as opções políticas de seus dias:

a) alianças religiosas com o império ocupante – sinalizados pela colaboração 
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dos saduceus;

b) separações sociais, políticas e culturais dos desafios impostos pelo império 
e pela tradição da ocupação – sinalizadas pelas tendências separatistas 
dos fariseus;

c) physical escape and separation from the evils of a corrupt society – 
signaled by the isolation of the Qumran communities in the Judean desert;

d) resistência revolucionária de armada contra as forças ocupacionais – 
sinalizada pelos judeus zelotes, herdeiros dos macabeus no secundo 
século antes de Cristo. 

Yoder indica que enquanto Jesus é atraído por partes da agenda de cada uma 
destas opções, ao final ele rejeita cada uma delas como sendo indignas do 
evangelho que ele estava proclamando.

A natureza eclesial (“igrejal”) das políticas do evangelho não tem sido 
enfatizada o suficiente nesse importante resumo, e precisa ser acentuado mais 
claramente. No Evangelho de Marcos (considerado o primeiro evangelho escrito), 
Jesus define a natureza do evangelho (as Boas Novas) numa simples, porém 
profunda maneira (Mc 1.14-15). Sua definição tem apenas dois pontos:

a) O tempo (kairós) tem se cumprido

b) O reino de Deus tem se aproximado (tem chegado)

A simples definição de evangelho por sua vez, requer duas respostas:

a) Acreditar (confiar) que isso é verdade

b) Se arrepender de modo que nossa vida possa se alinhar com a chegada 
do reino.

A definição de evangelho são as primeiras palavras de Jesus ditas publicamente, 
como está registrado no Evangelho de Marcos. Elas precisam ser levadas a sério.

Igualmente importante é a primeira ação de Jesus, registrada no Evangelho 
de Marcos. Não é coincidência que este primeiro ato segue imediatamente no 
calcanhar das primeiras palavras (Mc 1.16-20). Começa a legalizar o evangelho que 
Jesus acabou de pronunciar. A ação consiste em chamar para junto (convocar) uma 
comunidade que irá funcionar como arauto (mensageiro) do evangelho, de ambas 
as formas, no que ela proclama e em como ela vive sua vida comunal. Em outras 
palavras, nós temos em Jesus esse relacionamento íntimo entre as boas novas que o 
reino de Deus tem chegado, e a resposta estratégica em organizar a comunidade da 
presença do reino de Deus.

Hoje diríamos que a primeira resposta evangélica de Jesus ao evangelho é uma 
resposta eclesial. Ou nas palavras de Paulo: a política que é digna do evangelho de 
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Cristo é uma política comunal. Essa comunidade do Reino iniciada por Jesus, mais 
tarde passa a ser conhecida como igreja.  A igreja é chamada a confiar que o reino 
de Deus tem chegado de certa maneira; ela é chamada a alinhar sua vida com a 
chegada do Reino; e como tal sua vocação ou política está em ser uma comunidade 
– um sinal do reino de Deus na terra. Em outras palavras, a política da igreja é 
digna do evangelho de Cristo quando ela funciona efetivamente como a igreja do 
Reino que Cristo veio a proclamar.

A política da igreja como comunidade do Reino, por certo, nos leva à próxima 
questão: o que significa viver de acordo com o Reino assim como Jesus queria? Este 
também é um assunto que requer mais tempo e espaço do que podemos dar nesta 
curta apresentação.

No entanto, eu gostaria de dar voz aqui a uma fonte que de alguma forma é 
obscura para nós. É uma voz que veio da Grã Bretanha, nos dias em que a ameaça 
nazista já era evidente, no entanto a Segunda Guerra ainda não havia começado. 
É uma voz de um teólogo congregacional, um professor do Novo Testamento 
das Universidades de Oxford e Cambridge. Ele era um dos muitos teólogos que, 
nesse contexto intenso, esteve discutindo o papel potencial do pacifismo nas 
negras nuvens de guerra. É encorajador notar que durante aqueles dias de paixões 
nacionalistas, alguns teólogos – um grupo chamado “O Conselho de Grupos 
Cristãos Pacifistas” – esteve lutando para encontrar uma perspectiva alternativa 
para as vozes do nacionalismo e guerra que estavam dominando o gênio (conceito 
popular) ao redor deles.  É a voz de C. H. Dodd, um respeitado estudioso de seus 
dias. Dodd fez a pergunta que acabamos de fazer acima: Quais são algumas 
características do reino de Deus como as descritas no Novo Testamento?  Como 
podemos saber que o Reino está presente? Eu quero resumir (e parafrasear) sua 
resposta aqui.

1) O objetivo do reino de Deus é expresso nas palavras a fim de que todos 
seja um (Jo 17.21). As políticas do Reino intentem transcender todas as 
divisões de sangue, língua, e nacionalidade que tendem a separar e dividir a 
humanidade. Antes, a vida do Reino entende toda a humanidade como um 
corpo, do qual a igreja deve ser sinal visível, no qual, quando um membro 
sofre, o corpo todo é afetado. 

2) O método pelo qual tal unidade é conseguida não por coerção (pela qual 
toda a humanidade é violada), mas por reconciliação. Reconciliação não é 
acomodar os interesses de alguns, mas descobrir os interesses, sentimentos, 
e ações que são comuns a toda a humanidade e que não nos coloca uns 
contra os outros. Isso permite a criação de uma nova humanidade (Ef 2.15) 
que traz paz ao invés de divisão. 

3) A criação dessa nova humanidade é o trabalho divino de ágape: energia de 
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bondade, bondade além de justiça, e graça aos imerecidos. Esse trabalho 
é muitas vezes expresso por meio do perdão, que não é nada mais do que 
poder para uma nova vida.

4) O ágape divino é direcionado também a individuais. A sociedade, mesmo 
em tempo de guerra, precisa reconhecer os direitos dos indivíduos para 
diferenciar da política prevalecente. No reino de Deus cada indivíduo conta 
como um pelo qual Cristo morreu (1Co 8.11).

5) O ato de Deus de ágape – na cruz – indica que no reino de Deus “Deus 
reina da árvore (do madeiro)”. A ressurreição é um sinal certo do poder de 
ágape de recriar a si mesmo. 

6) No reino de Deus nós somos todos filhos do mesmo Pai no céu, e nós somos 
irmãos e irmãs uns dos outros. 

7) Não é necessário desperdiçar palavras para provar que guerra, por sua 
própria natureza, contradiz cada um dos seis pontos, muito profundamente. 

Dodd capturou bem a essência eclesial do evangelho do reino de Deus. Essa 
afirmação ousada saindo de um nacionalismo intenso e ascendente, num tempo 
em que o medo e a ameaça do inimigo predominavam, é uma importante 
lembrança da vocação da igreja à shalom.  

Conclusão
O início e o final bíblico – o Jardim do Éden e a Nova Jerusalém – deixam uma 
pequena dúvida quanto ao desejo de Deus no início (criação) e o fim (eschaton). 
A esperança de Deus para a criação e para toda a humanidade, podem ser 
sucintamente resumidos pela palavra shalom/paz. Paz é o coração da  intenção 
eterna de Deus. O desejo por paz é a essência da atividade continuada de Deus 
no mundo. Quando e onde o reinado de Deus é incontestado – i.é., quando 
o reino de Deus se torna completamente presente – lá há paz. O evangelho 
de Deus (as boas novas) é que paz é possível. Deus tem formado um povo e 
chamado ele para ser o primeiro fruto da paz que é pretendida. A vocação da 
igreja é um chamado à paz. Deus tem indicado a nós, através de Jesus, como 
um reino comprometido com a paz, num e ainda imperfeito mundo, deve ser 
parecido. Deus está nos acompanhando por meio do Espírito Santo, e dando o 
poder e entendimento para discernir como viver da melhor maneira essa vocação 
de paz.  Deus é Deus de paz; o reino de Deus é um reino de paz; o Messias 
de Deus é um mensageiro de paz; o Espírito Santo é um Espírito de paz; o 
evangelho de Deus é um evangelho de paz; o povo de Deus é chamado para ser 
um povo de paz.
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A paz requer que nós entendamos profundamente as forças que resistem a ela. 
A paz requer que nós quebremos o ciclo do ódio e da violência, ao amar nossos 
inimigos. A paz requer que nós entendamos nosso chamado comunal para viver 
de acordo com o reinado de Deus agora. A paz requer ágape, e amor requer um 
comprometimento sacrifical, indiscriminado, e incondicional em seu trabalho por 
justiça. A paz requer uma confiança inabalável na solidariedade da humanidade  
abaixo de Deus. 

Vamos viver nossa vida de modo digno do evangelho de Cristo... (Fp 1.27).
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