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Ler a Bíblia no contexto migratório
Anna Fumagalli1

Introdução
Se nas décadas recentes a pesquisa bíblica em vários lugares e diversos níveis
focalizou o tema do estrangeiro e outros inerentes à eventualidade de migrar, não foi só
devido à inquietude que a atualidade e a consistência do fenômeno parecem suscitar cada
vez mais, mas também porque a Bíblia revelou-se uma fonte de inspiração extremamente
rica nesse campo.
Com efeito, são muitas as perguntas que o fenômeno em seus atuais contornos
levantou e continua a levantar. Elas interpelam os textos bíblicos em diversos níveis.
Referimo-nos a muitos pesquisadores no âmbito acadêmico: a todos os que mais se deixam
questionar sobre o mal-estar nas sociedades atuais; pensamos nos responsáveis pela
pastoral migratória e também pela pastoral bíblica em muitas dioceses: em sua busca de
motivações capazes de despertar nos crentes o sentido do acolhimento e a estima pelo
estrangeiro; pensamos nos numerosos crentes empenhados diretamente ao lado dos
migrantes e refugiados: seu apaixonado confronto com o texto bíblico à procura de forças e
iluminação; pensamos nos muitos homens e mulheres envolvidos pessoalmente na
experiência do migrar: quantos entre eles compartilharam as próprias ânsias e esperanças
num grupo de prece ou num grupo bíblico achado pelo seu caminho.
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Portanto, se de um lado foi a atualidade do fenômeno que deu impulso aos estudos
bíblicos, de outro é preciso reconhecer que a Bíblia de repente se revelou uma fonte de
inspiração extremamente rica. Não é necessário ser um perito para perceber que
experiências como a de migrar, de ser estrangeiro, do isolamento e do acolhimento, do
medo e da estima pela diversidade... sejam familiares à Bíblia da primeira à última página.
Hoje em dia, embora o interesse específico por esses temas seja relativamente recente,
temos à disposição numerosas publicações que testemunham tal riqueza.*
Então, como quem se aventura a explorar um vasto e fascinante território, vamos
tentar antes de tudo circunscrever o âmbito da pesquisa. O fim de nossa exploração será em
2007, ano em que se encerra a resenha bibliográfica Migrações e Ciências Teológicas, que
o CSERPE, da Basileia, publicou recentemente2 e que foi quando se iniciou esta pesquisa.
Tomou-se como ponto de partida a Semana Bíblica sobre O estrangeiro na Bíblia realizada
em 1994, em Roma,3 etapa significativa de um percurso que já na década de 1980 suscitava
interesse.4 Assim, teremos presente um período de quase quinze anos, embora, ao assinalar
as publicações, nos concentremos especialmente nas mais recentes.5
Se olharmos para os últimos quinze anos, de fato podemos dizer que o nexo entre
Bíblia e migrações foi examinado em diversos níveis, suscitando interesse não apenas nos
espaços mais diretamente ligados à realidade migratória. Antes de reportar-nos a qualquer
observação de método (“Ler a Bíblia no contexto. Uma nota de método”), e de entrar no
cerne da questão (“A vivacidade do testemunho bíblico”), tentaremos percorrer com o olhar
a resenha bibliográfica publicada pelo CSERPE (“Uma vista d‟olhos na resenha
bibliográfica „Migrações e ciências teológicas‟”) para poder ter uma ideia geral do
empenho nos últimos quinze anos no campo da teologia bíblica relativa à nossa temática.

*

2

3
4

5

As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de
rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa.
Tassello, Giovanni Graziano; Deponti, Luisa; Proserpio, Felicina (a cura di) (2009). Resenha
bibliográfica disponível em: <www.cserpe.org/Rassegna%20bibliografica2.pdf>.
Ver Cardellini, Innocenzio (a cura di) (1996).
Já o demonstrava a resenha bibliográfica publicada no n. 128 de Studi Emigrazione (a cura di
Graziano Tassello e Christiane Lubos), que teve continuidade no n. 143 e agora reunida na recente
publicação do CSERPE.
Estamos cientes de que nossa exploração, tendo como ponto de referência a resenha bibliográfica
Migrações e ciências teológicas e limitando-se aos últimos quinze anos, não poderá ser exaustiva.
Esperamos que venha seguida de outras contribuições integrativas.
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Com o objetivo de incentivar a reflexão, ou sugerir trilhas de aprofundamento, ou
simplesmente despertar a curiosidade do leitor, abriremos ao longo do percurso dois tipos
de janela: uma (alinhada à esquerda) sobre a resenha bibliográfica, para destacar algumas
publicações; outra (alinhada à direita) sobre alguma publicação importante, da qual
reproduziremos trechos.

Uma vista d‟olhos na resenha bibliográfica
“Migrações e ciências teológicas”
Já mencionamos a Semana Bíblica realizada em 1994, em Roma. Pode-se considerála uma etapa importante já pelo fato da preocupação pastoral que levou o Pontifico
Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes a comissionar o tema e a
envergadura das contribuições apresentadas.6
Com relação a reuniões, examinando a resenha encontramos contribuições bíblicas de
diversa consistência, mesmo nos encontros dedicados mais em geral à temática teológicopastoral. Não sendo tais colaborações facilmente identificadas, vale a pena apontar ao
menos algumas.
Pela amplidão do horizonte e a ligação expressiva com a realidade migratória no continente
americano, são particularmente significativos, por exemplo, o encontro sobre Migração e
teologia realizado em Tijuana (México) em 2002 (cujos atos foram publicados aos cuidados
de Gioacchino Campese e Pietro Ciallella) e o seguinte, na Universidade de Notre Dame
(Estados Unidos), em 2004 (cujos atos foram publicados aos cuidados de Gioacchino
Campese e Daniel Groody). Os trabalhos especificamente bíblicos são, no primeiro, aquele
de Dianne Bergant, Rute: a migrante que salvou o povo, e, no segundo, o de Donald Senior,
Caros exilados estrangeiros. Perspectivas do Novo Testamento sobre as migrações; diversos
temas bíblicos foram tratados também no interior de algumas colaborações. Além disso,
devido à atualidade da temática e à ênfase na internacionalização da iniciativa, assinalamos
também a publicação dos atos da III Semana de Estudos organizada em 2000 pela Faculdade
Católica de Teologia da Universidade de Münster: Aldeia global Babel. Globalização como

6

A resenha bibliográfica menciona individualmente todas as contribuições. Eis os autores: Augusto
Barbi, Gianni Barbiero, Gabriele Boccaccini, Elena Bosetti, Lucio Cilia, Gianni Deiana, Massimo
Grilli, Ermenegildo Manicardi, Mauro Moggi, Marco Nobile, Antonio Pitta, Gian Luigi Prato,
Armando Rolla, Claudio Saporetti, Joseph Sievers, Ambrogio Spreafico.
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desafio teológico. Dos cinco informativos publicados, dois são especialmente bíblicos:
particularmente interessante para nós é aquele sobre o relato da torre de Babel, de Jürgen
Ebach, “Wir sind ein Volk”. Die Erzählung vom “Turmbau zu Babel”. Eine biblische
Geschichte im aktuellen Kontext (“Somos um povo”. O relato da “torre de Babel”. Uma
história bíblica no contexto atual).

Mais facilmente identificáveis são os artigos publicados em revistas especializadas.
Entre aquelas especificamente bíblicas que tenham sido resenhadas sistematicamente,
algumas mostraram nestes anos uma particular atenção para com o tema: assim, por
exemplo, The Catholic Biblical Quaterly [Bíblia Católica Trimestral], Estudios Bíblicos
[Estudos Bíblicos], Journal of Biblical Literature [Revista de Literatura Bíblica].7
Entre as revistas que dedicaram exemplares monográficos ao tema deve ser lembrada
Parola, Spirito e Vita [Palavra, Espírito e Vida], que, já às vésperas da Semana Bíblica de
1994, saiu com dois exemplares monográficos: L’altro, il diverso, lo straniero [O outro, o
diferente, o estrangeiro] e Chiesa straniera e pellegrina [Igreja estrangeira e peregrina].8
Em 2007, também The Bible Today [A Bíblia Hoje] publicou um exemplar monográfico
com o título The Bible and immigration [Bíblia e imigração].9
Poder-se-ia acrescentar os dois exemplares monográficos de Bibel heute, uma revista
sobretudo voltada para os agentes pastorais e professores de religião, principalmente atenta às
exigências de atualização do texto bíblico, tendo-se dedicado ao tema em 2005,
concomitantemente à preparação da Jornada Mundial dos Jovens, realizada em Colônia:
Gastfreundschaft (Hospitalidade) e Weg-Erfarhungen (Experiências de caminho).

Contribuições bíblicas de certa importância apareceram também em revistas não
propriamente bíblicas.
Assim, Theologische Quartalschrift, em 2006 com o trabalho de Michael Theobald sobre
hospitalidade; Kerygma und Dogma, em 2005, com o de Andreas Obermann sobre o conceito
de pátria segundo a Primeira Epístola de Pedro; Asia Journal of Theology [Revista Asiática
de Teologia], em 2002, com o ensaio de Arun Kumar Wesley sobre racismo e etnocentrismo;
7

8
9

Para estes artigos, mais facilmente identificáveis, consultar a resenha ou outros instrumentos
bibliográficos disponíveis no campo dos estudos bíblicos.
São os nn. 27 e 28: a resenha menciona ensaios individuais em ambos.
Pelo fato da brevidade, as contribuições não são mencionadas individualmente na resenha.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37

36

Études Théologiques et Religieuses [Estudos Teológicos e Religiosos], em 2003, com a
contribuição de Samuel Bénétreau sobre o repouso do peregrino segundo a Epístola aos
Hebreus, ou, em 2007, com aquela de Elena Di Pede sobre a convivência humana; Euntes
Docete, em 2004, com o estudo de Ambrogio Spreafico sobre o estrangeiro no Antigo
Testamento; La Rivista Del Clero Italiano [Revista do Clero Italiano], em 2002, com aquele
– em duas partes – de Pietro Bovati sobre a diversidade em Israel e a sua legislação sobre os
estrangeiros; Evangelische Theologie, em 2001 e 2002, com as contribuições de Frank
Crüsemann, respectivamente sobre Abraão e sobre o motivo do êxodo, e, em 2005, com
aquele de Sebastian Grätz sobre o Livro de Rute como modelo de integração dos estrangeiros
na Judeia do pós-exílio; Louvain Studies, em 2005, com o ensaio de Adelbert Denaux sobre
cristologia narrativa no Evangelho de Lucas; Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie, em 2003, com a contribuição de Hermann-Josef Venetz sobre Lc 17,11-19, e, em
2005, com aquela de Markus Zehnder sobre Dt 23,2-9; Communio, em 2004, com o ensaio de
Thomas Söding sobre a casa de Deus para os homens; Missiology [Missiologia], em 2003, com a
contribuição de Christine D. Pohl sobre hospitalidade; Spiritus [Espírito], em 2001, com a
contribuição de Sandro Gallazzi e aquela de André Wénin sobre legislação e prática em
relação aos imigrantes no Antigo Testamento; e, ainda, Rassegna di Teologia [Resenha de
Teologia], Servitium e Concilium em suas diversas edições.

Lembramos que no passado dificilmente as revistas especializadas no campo
migratório publicavam ensaios bíblicos. Nestes anos, todavia, revistas como Studi
Emigrazione [Estudos sobre Emigração] e Remhu reservaram espaço também para a ótica
propriamente bíblica. Também notamos aprofundamentos bíblicos em revistas de caráter
puramente migratório-pastoral, como People on the move10 [Povo de mudança] ou Servizio
migranti [Serviço para imigrantes].
Em Studi Emigrazione apareceram ensaios de Gabriele Bentoglio sobre Rute, em 1999, e
sobre o profeta Jeremias e a epístola aos exilados em 2001, assim como, nos mesmos anos,
aqueles de Innocenzo Cardellini sobre o conceito de estrangeiro no Antigo Testamento.
Remhu publicou, em 2007, a contribuição de Urs Köppel com algumas reflexões para uma
teologia bíblica das migrações e o estudo de Donatella Scaiola sobre mulheres migrantes e
estrangeiras no Antigo Testamento. Depois do ensaio de Enzo Bianchi sobre a acolhida do
estrangeiro na Bíblia, que apareceu em People on the move em 1996, deve ser destacado, em
10

Devido à sua brevidade, a resenha não menciona a contribuição de Maggioni, Bruno (2005).
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2005, o artigo sintético de Albert Vanhoye sobre os fundamentos bíblicos presentes na
instrução Erga migrantes. Mais adiante faremos referência a duas contribuições de qualidade,
respectivamente de Augusto Barbi e Bruno Maggioni, publicadas em Servizio migranti.

Além disso, entre as publicações especificamente bíblicas e sem nenhuma pretensão
de completude, a resenha bibliográfica menciona também vários livros, entre os quais
diversas monografias, obras coletivas e algumas teses de doutoramento. Pode-se notar,
entre outras coisas, que nestes anos o tema se insinuou também em coletâneas de certo
peso, como Die Neue Echter Bibel e Lectio Divina.
No primeiro caso, trata-se do terceiro volume de um novo projeto da coletânea Die Neue
Echter Bibel, dirigida por Christoph Dohmen e Thomas Söding. O projeto prevê treze
volumes temáticos, cada um confiado a uma dupla de autores, especialistas, respectivamente,
do Antigo e do Novo Testamento. Em 2000, saiu o terceiro volume, em que trabalharam
Josef Schreiner e Rainer Kampling, e que trata das figuras do próximo, do estrangeiro e do
inimigo.11 Também uma coletânea de prestigio como Lectio divina, das Éditions Du Cerf
(Paris), acolheu, em 2007, uma obra coletiva que coloca no centro das atenções o tema do
estrangeiro. Aos cuidados de Jean Riaud,12 ela é fruto do trabalho do grupo de pesquisa La
Bible et ses lectures [A Bíblia e suas leituras], que existe desde 1999 na Universidade
Católica do Ocidente e é associada ao Centro Lenain-de-Tillemont, Paris-Sorbonne. A
originalidade dessa obra está na particular atenção dada às leituras que se desenvolveram a
partir da Bíblia. De fato, depois das primeiras duas partes dedicadas ao Antigo e ao Novo
Testamento, a terceira e quarta parte ampliam a pesquisa, respectivamente, para diversos
filões da literatura judaica e algumas obras da posteridade cultural bíblica. Connaitre la Bible
[Conhecer a Bíblia] é uma boa coletânea de divulgação, publicada pela Lumen Vitae, em
Bruxelas: em 2000, apresentou Dieu, son peuple et l’étranger [Deus, seu povo e o
estrangeiro], de Guy Vanhoomissen; em 2004, a tradução francesa de uma obra conhecida de
Carlos Mesters sobre Ruth. L’amour engendre la justice [Rute. O amor gera a justiça].

Apontamos a presença do tema bíblico também em recentes coletâneas
especificamente migratórias, como Quaderni SIMI [Cadernos SIMI] e Migrações.

11
12

Em 2001, foi publicada a tradução italiana: Schreiner, Josef; Kampling, Rainer (2001).
Ver Riaud, Jean (sous la directions de) (2007). Até agora, a resenha não menciona contribuições
individuais.
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Em especial, em 2006, com a publicação de “Mio padre era um arameo errante...” Temi di
teologia biblica sulla mobilità umana [“Meu pai era um arameu errante...” Temas de
teologia bíblica sobre a mobilidade humana], de Gabriele Bentoglio, a coletânea Quaderni
SIMI colocou à disposição um instrumento precioso. Nele, a pertinência bíblica, que se
exprime

tanto

na

apresentação

sintética

de

temáticas

importantes

(a

terra,

hospitalidade/acolhimento) quanto no aprofundamento de algumas passagens escolhidas do
Antigo e do Novo Testamento, é posta a serviço do objetivo declarado na introdução, isto é,
aquele de estimular a reflexão em nível teológico e pastoral. Também na coletânea
Migrações, publicada em Brasília pelo CSEM, aparecem dois livrinhos de caráter bíblico: o
primeiro, Migrações à luz da Palavra, foi dirigido, em 1995, por Rosita Milesi; o segundo,
Povo em itinerância, foi escrito por William César de Andrade em 2007.13

Colaborações bíblicas importantes, além disso, foram publicadas a partir de ocasiões
variadas, como, por exemplo, conferências separadas ou série de conferências. Às vezes se
apresentam nas vestes humildes de livrinhos com poucas páginas, que podem, porém,
esconder pontos de partida ricos para ulteriores aprofundamentos.
É o caso, por exemplo, do texto de meditação I cristiani stranieri e pellegrini [Os cristãos
estrangeiros e peregrinos], de Lucio Manicardi, publicado pelo Mosteiro de Bose em 1997,
ou das três conferências realizadas por Gianfranco Ravasi, em 2003, no Centro Cultural São
Fedele de Milão, do qual falaremos mais adiante.14

A presença de revistas (por exemplo, Asia Journal of Theology) e autores (para os
estudos bíblicos, por exemplo, Patrick J. Arowele e Teresa Okure) que representam o
continente asiático e africano são um sinal importante no conjunto da resenha bibliográfica,
assim como o é o amplo espectro das revistas consultadas sistematicamente nestes anos.
Dessa forma, a resenha apresenta-se como um estímulo ao diálogo entre os estudiosos.
Com efeito, devemos reconhecer que mesmo no campo bíblico as barreiras
linguísticas e culturais condicionam a pesquisa até hoje. Há, por exemplo, bons estudos em

13

14

Acrescente-se que o n. 8 da mesma coletânea, Refugiados. Realidade e perspectivas, publicado em
2003, organizado por Rosita Milesi, contém a contribuição bíblica “O refúgio na Bíblia”, de
Fernando Veja, p. 71-84.
Infelizmente, o título da publicação – O outro nas Escrituras. Paulo aos Efésios (2,19) – não
corresponde ao conteúdo. De fato, as três conferências focam a tensão entre universalismo e
particularismo no Antigo Testamento
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italiano e português que nunca se veem citados nas publicações em inglês ou alemão. Nessa
situação, os encontros internacionais são, certamente, ocasiões preciosas, mas é
principalmente a própria mobilidade humana que cada vez mais se torna o instrumento para
a troca de ideias, até mesmo no campo bíblico.
As publicações bilíngues (inglês e espanhol) dos atos da já citada reunião em Tijuana, ou
mesmo o exemplar monográfico Semeia, dedicado, em 2002, à The Bible in Asian America
[Bíblia na América asiática], ou, ainda, Santa Biblia. The Bible through Hispanics eyes
[Bíblia Santa. A Bíblia aos olhos hispânicos], de Justo L. González, mencionados na própria
resenha, são sinais de um caminho promissor.

Ler a Bíblia no contexto. Uma nota de método
Entre as publicações assinaladas sob teologia bíblica no índice analítico da resenha
bibliográfica é significativo encontrar duas tipologias diferentes de trabalho. No primeiro
caso, trata-se de estudos em que o objeto é um livro da Bíblia ou uma temática bíblica, à
qual a experiência migratória está naturalmente de alguma forma conectada: por exemplo, o
Livro do Êxodo, o Livro de Rute, ou o relato da torre de Babel, a história de Abraão, a
experiência do exílio, a Primeira Epístola de Pedro, o início das primeiras comunidades
cristãs não judaicas. No segundo caso, encontramos estudos em que os motivos inerentes à
experiência do migrar foram explicitamente tematizados e postos no centro da pesquisa: por
exemplo, a condição de estrangeiro, a convivência na diversidade, a hospitalidade/acolhida.
Trata-se de uma importante combinação, que se deve ter sempre presente. As duas
tipologias, na verdade, são complementares e postas em diálogo continuamente.
Com essa observação tocamos numa questão de caráter fundamental que nos parece
importante focalizar brevemente antes de prosseguir.
É claro que, quando, na origem de um estudo, existe uma pergunta particular, um
interesse específico, em nosso caso provocado por um contexto migratório expressivo, uma
preocupação pastoral, uma experiência vivida na própria pele, pode facilmente acontecer
que a pesquisa seja capaz de esclarecer aspectos do texto bíblico que outros estudos, tendo
um ponto de partida não especificamente migratório, não evidenciaram.
Esta disparidade pode provocar certa desconfiança com relação àqueles estudos
bíblicos que têm como ponto de partida uma pergunta particular, por exemplo, ligada –
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como em nosso caso – a um fenômeno social, tanto por razão de um interesse histórico no
passado quanto por uma necessidade de atualização da mensagem bíblica. Então se
pergunta: a especificidade da pergunta de partida talvez não prejudique a objetividade da
pesquisa? Tal é o desafio que todo contexto vital – por exemplo, uma cultura, uma época
histórica, uma experiência – coloca na interpretação do texto bíblico.15
A esse respeito deve ser dito que nestes anos aumentou entre os estudiosos a
consciência de que na interpretação de um texto a neutralidade é uma ilusão.16 Na verdade,
reconhece-se que a leitura – e aquele tipo particular de leitura que é a interpretação – é
sempre condicionada pelo contexto em que se encontra quem lê e que tal condicionamento
pode decididamente enriquecer a interpretação. Para que isso possa acontecer sem pressões,
há condições que devem ser respeitadas. É importante, por exemplo, que o contexto
essencial particular ao qual se refere não seja deixado implícito ou silente, mas que seja de
vez em quando explicitado e criticamente refletido.17 E, sobretudo, deve-se ficar vigilante
para que o percurso da interpretação seja acompanhado de rigor e honestidade de pesquisa
em cada uma de suas etapas.
Uma leitura contextual, na verdade, parece mesmo apresentar-se como um possível
caminho para satisfazer uma forte necessidade, sentida hoje por todos aqueles que estão
trabalhando com evangelização, de encontrar novos modos para comunicar a riqueza da
Bíblia. De fato, a mensagem bíblica – como nota muitas vezes o biblista Bruno Maggioni –
pode chegar nova aos homens e mulheres de hoje graças não simplesmente à tentativa de
dizer novamente a mensagem com palavras e modalidades atualizadas, mas principalmente
quando sabemos referir-nos à Bíblia com perguntas novas: as perguntas de hoje em dia
sugeridas pelos contextos essenciais de nosso tempo.

A vivacidade do testemunho bíblico
Se com a ajuda dos estudos hoje à nossa disposição abrirmos a Bíblia e a
interrogarmos sobre a experiência do migrar, vemo-nos diante de uma superabundante
15
16

17

Hoje a bibliografia sobre esses temas é abundante. Ver, por exemplo, Fumagalli, Anna (2006).
Ver o documento da Pontifícia Comissão Bíblica L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa [A
interpretação da Bíblia na Igreja], Roma, 1993, II, A, 1-2.
Com referência ao contexto migratório em especial, veja-se, por exemplo, a introdução de
Bentoglio, Gabriele (2006), p. 5-22, como também as premissas e notas metodológicas na
contribuição de Rigoni, Flor Maria; Campese, Gioacchino (2003).
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riqueza de materiais: histórias, personagens, leis, motivações, provocações. O quadro não é
nada homogêneo: também neste caso, como sempre quando se trata da Bíblia, vamos ao
encontro não de uma visão ideal nem de uma série de normas de comportamento, mas da
história de um povo em toda a sua concretude. É dentro dessa história – não devemos
jamais esquecer – que o projeto de Deus para a humanidade revelou-se e continua a revelarse a quem ainda hoje se põe em diálogo com o testemunho bíblico em toda a sua vitalidade.

A exigência de um percurso metodológico sério
Levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico tem suas consequências. Em
primeiro lugar, significa dedicar a necessária atenção à consistência cultural de cada texto
bíblico, ao ambiente em que teve origem, à sua posição com relação às diversas etapas da
história, às suas releituras no tempo. A Semana Bíblica de 1994, à qual já nos referimos,
permanece, para esse fim, um ponto de referência válido precisamente devido à sua
particular atenção à história e à consistência cultural dos textos bíblicos.
Na introdução da Semana Bíblica de 1994, Innocenzo Cardellini escreveu, depois de ter dado
uma vista d‟olhos nos movimentos de pessoas no Oriente Antigo: “Dos documentos
cuneiformes se sabe que no Oriente Médio Antigo existia uma incessante circulação não
somente de ideias e bens, mas também, e principalmente, de pessoas. [...] É quase impossível
conceber a existência naquelas regiões de sociedades fechadas, fixas em si mesmas, não
influenciadas por ideias e culturas diferentes” (p. 6-7). Portanto, ressalta: “O ponto de partida
deve ser essencialmente cultural, baseado em confrontos e relacionamentos entre as várias
culturas para esclarecer a problemática da avaliação dos “outros” que vivem no interior e no
exterior de Israel” (p. 8). E, mais: “As avaliações teológicas deveriam ser evidenciadas e
incluídas na história, não destacadas desta, e colocadas no interior da rede de correlações com
os momentos históricos proeminentes das civilizações circunstantes que, de fato,
condicionaram e dirigiram a história naquelas regiões” (p. 8).18

E mais: levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico significa renunciar à
pretensão de uma mensagem homogênea e, ao contrário, reconhecer e valorizar as
diferenças, até mesmo as ambiguidades e as contradições presentes na Bíblia.

18

Entre parênteses é assinalado o número da página no texto.
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Não é raro que na tentativa de ressaltar a mensagem de abertura efetivamente
presente no texto bíblico intervenham pressões. Tenta-se, então, harmonizar a qualquer
custo as ambiguidades, alguns textos são deliberadamente postos em primeiro plano, outros
deixados no pano de fundo e assim por diante. Levar a sério o caráter histórico do
testemunho bíblico, ao contrário, permite-nos reconhecer na Bíblia a presença de uma
lógica de exclusão e de uma lógica de inclusão, uma e outra em uma relação dinâmica. Le
peuple élu et les autres: L’Ancien Testament entre exclusion et ouverture é o significativo
título de um livrinho de sessenta páginas publicado por Thomas Romer na Suíça em 1997 e
mencionado na resenha bibliográfica.
A propósito, encontram-se preciosas ideias de reflexão no livrinho L’altro nella Scrittura [O
outro nas Escrituras],19 de Gianfranco Ravasi, o qual, mesmo com a linguagem simples das
conferências públicas, especifica alguns aspectos que podemos considerar como premissas
fundamentais para podermos entranhar-nos em nosso tema. Por isso vamo-nos demorar em
algumas passagens. Introduzindo uma temática complexa como a do Particularismo e
universalismo no Antigo Testamento, escolha e universalidade da salvação, o autor nota que:
“[...] para muitos a lógica do Antigo Testamento se dirige para uma negação do
universalismo. De fato, para muitos, o conceito de escolha, que as páginas do Antigo
Testamento apresentam e repisam para Israel, é exclusivo (isto é, exclui os outros) e não
inclusivo. Esse difundido modo de pensar leva demasiadas vezes os cristãos a não aprofundar
a reflexão no Antigo Testamento e a voltar correndo para o Novo Testamento, onde não há
mais judeu nem grego, mas todos são uma só pessoa em Jesus Cristo, como afirma Paulo em
Gl 3,28 e Col 3,11” (p. 6). Diametralmente oposta a essa atitude – ressalta o autor –, deve ser
registrada a posição de quem vê na Bíblia um quadro ideal, evidenciando a abertura em
relação ao estrangeiro tanto em nível de legislação como de prática da hospitalidade. Ambas
as atitudes esquecem que o projeto de Deus se revela de dentro da história com as suas
etapas, aflições, labutas. Portanto, também para a nossa temática é importante estar
consciente de que universalismo e particularismo estão ambos presentes na história do Povo
de Deus em um conflito que podemos considerar fértil, ligado a uma finalidade bem precisa.
Tal finalidade é evidenciada já com Abraão. Ao longo de sua experiência, na verdade, a
escolha vem ressaltada como uma vocação no horizonte universal: “Através de Abraão, por
meio de Israel, Deus quer oferecer sua salvação e bênção a todos os povos da terra” (p. 18).

19

Ver Ravasi, Gianfranco (2004).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37

43

Diversas páginas da Bíblia registram a forte tentação do povo judeu de considerar-se
privilegiado em detrimento dos demais povos. Mas “quando Israel cede a essa tentação, e a
Bíblia o registra, Deus pacientemente intervém educando-o para entender que nunca – o
Senhor – se esquecerá de todas as suas criaturas e que sua escolha não é um privilégio, mas
uma missão” (p. 19). O autor prossegue demonstrando como – através dos eventos da
história, a palavra dos profetas e a reflexão sapiencial – a Palavra de Deus abre caminho num
terreno às vezes árduo e inicia o conhecimento de um Deus que, “pelo contrário, faz até
mesmo descer a luz de sua bênção sobre todos aqueles que são tão diferentes de nós, que nós
consideramos inimigos e que, talvez muitas vezes, até vimos marchar contra nós” (p. 41).
É exatamente da primeira aliança – ressalta o autor – que começa o alento universal da
Bíblia, aquele alento que depois o Novo Testamento faz florescer: “Os episódios de
mesquinhez, de isolamento defensivo, de particularismo, de gosto pelo privilegio e
nacionalismo que analisamos são precisamente a prova de que as páginas do Antigo
Testamento reconhecem os limites humanos e, não obstante isso, indicam a ação da mão de
Deus, que conduz e leva além de tudo isso o seu povo para horizontes mais livres e vastos”
(p. 61). É na perspectiva do conflito fecundo de particularismo e universalismo que se coloca
a nossa temática específica.20

Enfim, não se pode levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico a não ser
reconhecendo que na Bíblia a história chega a nós como texto, ou melhor, como um
conjunto de textos literários muito diferentes entre si. Assim, a pesquisa deverá prestar
atenção continuamente nos textos, cada um em sua concretude e originalidade. Tanto a
reconstrução do ambiente histórico quanto a sistematização do pensamento bíblicoteológico deverão suscitar sempre novo interesse pelo contato com o texto bíblico e pela
tarefa de sua interpretação.
Estamos cientes, na verdade, de que o processo de interpretação é um processo nunca
concluído, o qual, enquanto de um lado pode sempre atingir a ferida da tradição da
comunidade crente, ao mesmo tempo impulsiona para novas atualizações contínuas. Hoje
em dia os estudos desenvolveram diversas metodologias para a interpretação do texto
bíblico e cada vez mais se descobre a complementaridade.21 De outro lado, assistimos a
duas tendências extremas, uma oposta à outra, mas ambas, no fim, concordam em defender
20
21

A propósito, veja-se também o já citado Vanhoomissen, Guy (2000).
Em relação a esse aspecto, o já citado documento da Pontifícia Comissão Bíblica, L’interpretazione
della Bibbia nella Chiesa, permanece um ponto válido de referência.
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a inutilidade de qualquer abordagem científica. De um lado, difunde-se a leitura
fundamentalista; do outro, ganha terreno a tendência oposta, que suporta uma leitura
subjetivista exaltando a compreensão imediata do texto bíblico. Em ambos os casos as
implicações são graves: é negada nada menos do que a dimensão histórica do testemunho
bíblico.
Hoje, mais do que nunca, então, é preciso estar atento para que os estudos bíblicos
percorram sem atalhos o laborioso caminho da pesquisa valorizando a complementaridade
dos métodos. Ao percorrê-lo, também se deverá prestar atenção para que os esforços não se
percam numa pesquisa que arrisca tornar-se autorreferencial. Ao contrário, é premente
encontrar o caminho para aproximar a leitura científica da leitura do crente, da eclesial, da
popular dos textos bíblicos, apresentando aos simples leitores um primeiro conhecimento
das diversas metodologias, pondo à sua disposição os frutos do trabalho científico: uma
preciosa obra de mediação que se torna particularmente eficaz lá onde são tratados temas
atuais como o nosso.
Nesse conhecimento, pois, do caráter histórico e literário do testemunho bíblico
desejamos, agora, tentar, com base nos estudos disponíveis, uma averiguação da temática
migratória na Bíblia. Ao longo do percurso, estaremos particularmente atentos para
identificar algumas pistas para ulteriores aprofundamentos.

Jesus estrangeiro. Jesus e os estrangeiros
Quando a pesquisa bíblica focaliza a figura de Jesus de Nazaré, há ciência de que nos
encontramos no coração da revelação do semblante de Deus. Gabriele Bentoglio ressalta
eloquentemente na conclusão de seu trabalho de síntese: “A teologia bíblica coloca em
evidência que a revelação de Deus ocorre através de um ato histórico, que tem todas as
características do estranhamento, ou seja, que Deus, para dar-se a conhecer ao homem,
escolhe fazer-se estrangeiro [...]”.22 Bem no centro do testemunho bíblico, de fato,
encontramos a categoria estrangeiro como uma das categorias mais adequadas para
apresentar a pessoa de Jesus.
As páginas evangélicas que remetem imediatamente ao motivo de Jesus ser
estrangeiro são certamente aquelas da fuga do Egito (Mt 2,13-23), do juízo final (Mt 25,3122

Ver Bentoglio, Gabriele (2006), p. 221.
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46),23 dos dois discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). Se, porém, considerarmos o nexo entre
a condição de estrangeiro e questões como a proveniência, o idioma e a compreensão, o
acolhimento e a rejeição, então perceberemos que o campo de pesquisa certamente se
amplia. Páginas como aquela da genealogia no Evangelho de Mateus (1,1-17), ou de Jesus
na Sinagoga de Nazaré no Evangelho de Lucas (4,16-30), motivos como aquele do mistério
da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos ou sobre as origens no Evangelho de João e
– por último, mas não o último – os próprios acontecimentos de sua paixão, morte e
ressurreição veem ao nosso encontro como objetos promissores para exploração.
Assim ressaltam Flor Maria Rigoni e Gioacchino Campese acerca da morte de Jesus: “Existe
outro evento fundamental na vida de Jesus e da história da salvação no qual se manifesta seu
ser estrangeiro. Referimo-nos a dois aspectos da morte de Jesus: a) sua morte na cruz, que é a
morte dos escravos, dos criminosos e daqueles que não são cidadãos do Império Romano. De
alguma forma a crucifixão apresenta-nos Jesus como estrangeiro em sua própria terra,
colonizada naquele tempo pelo poder de Roma; b) o segundo aspecto está descrito no texto
da Epístola aos Hebreus que encontramos no início desta seção [Hb 13,12-23], um texto que
sustenta que também no lugar de sua crucifixão Jesus é estrangeiro. Na verdade, Jesus morre
fora da cidade, dos muros de Jerusalém, que era a cidade santa de todos os judeus”.24

Mas em que sentido Jesus se apresenta na condição de estrangeiro? Se a categoria de
estrangeiro foi ligada mais facilmente ao motivo de rejeição encontrado por Jesus em sua
missão, alguns estudos levaram adiante uma hipótese diferente de trabalho que faz
vislumbrar, ao contrário, o valor positivo com referência à identidade de Jesus, como
também a possibilidade de um autêntico encontro com ele.
Com relação a isso, a contribuição de Lucio Cilia, Jesus estrangeiro entre os seus no
Evangelho de João, apresentada na Semana Bíblica de 1994, permanece um ponto de
referência importante. Ele desenvolveu sua investigação no Evangelho de João mostrando
que a condição de estrangeiro atribuída a Jesus não é consequência da rejeição, mas uma
característica que lhe é própria devido à sua própria identidade e revela-se providencial
para um autêntico encontro com ele. De fato, se Jesus se apresenta como estrangeiro é para
desfazer os esquemas pré-constituídos e poder tornar-se verdadeiramente próximo.
23
24

Analisei esta passagem do Evangelho de Mateus em Fumagalli, Anna (2000).
Ver Rigoni, Flor Maria; Campese, Gioacchino (2003), p. 190-191.
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Somente quem não espera já conhecê-lo pode verdadeiramente encontrá-lo e descobrir nele
o semblante do Pai. Essa intuição certamente merece ulteriores aprofundamentos, tanto no
âmbito dos quatro Evangelhos quanto nos outros textos do Novo Testamento.
Com relação à genealogia com a qual se inicia o Evangelho de Mateus (1,1-17), por exemplo,
vale a pena deixar-se provocar pela conclusão de Bruno Maggioni: “Geralmente se desenha
uma árvore genealógica para distinguir as próprias origens daquelas dos outros homens. Aqui
é o oposto: a genealogia é relatada não para separar, mas para unir; não para contrapor, mas
para ligar. Jesus não se separa da história humana, mas está nela plenamente. É esta a direção
constante do inteiro evento cristológico, já inscrita como se fosse quase um código genético
na própria genealogia de Jesus. O paradoxo é que Jesus é o único que poderia ostentar uma
diversidade. A linha horizontal de suas origens é, de fato, atravessada por uma linha vertical
que introduziu uma absoluta novidade. Mas Deus não raciocina como os homens. Estes se
iludem ao afirmar a própria originalidade separando-se. Jesus, ao contrário, exprime a sua
novidade e a sua transcendência fazendo-se próximo”.25

Embora o motivo de Jesus in cammino, por exemplo, desperte o interesse dos estudos
há anos, devemos reconhecer que a respeito do Jesus estrangeiro as publicações
disponíveis ainda são poucas.26
Além da contribuição já citada de Lucio Cilia, destacamos boas ocasiões de reflexão em dois
parágrafos dedicados a Jesus estrangeiro, respectivamente no ensaio Ero straniero e mi
avevo ospitato (p. 48-52), de Enzo Bianchi, e em Der Nächste – der Fremde – der Feind (p.
83-87), de Josef Schreiner e Rainer Kampling.

No entanto, a relação de Jesus com os estrangeiros certamente tem encontrado maior
atenção até agora. É interessante notar como as páginas evangélicas muito conhecidas,
como, por exemplo, o encontro de Jesus com uma mulher siro-fenícia (Mc 7,24-30; Mt
15,21-28) ou com o centurião de Cafarnaum (Lc 7,1-10; Mt 8,5-13), a parábola do bom
samaritano (Lc 10,29-37), como também o relato daquele único leproso – um samaritano –

25
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Maggioni, Bruno (2006), p. 28. Esta contribuição foi tirada de id. (2004).
É significativo que o Dizionario socio-pastorale sulle migrazioni tenha dado relevo ao verbete
Jesus estrangeiro. Ver: Battistella, Graziano (a cura di). Dizionario socio-pastorale delle migrazioni.
San Paolo, 2010.
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que volta para agradecer (Lc 17,11-19), podem revelar novos aspectos quando a pesquisa
focaliza uma pergunta específica, como em nosso caso.
Entre as publicações mais recentes apontamos, por exemplo, os ensaios de Christian Grappe,
“Jésus et la femme syrophénicienne (Mc 7,24-30). Un épisode-clé dans la passage à une
conception nouvelle du rapport à l‟Étranger”, de Christian Grappe, e “Le Samaritain-Étranger
(Lc 17, 18) dans l‟oevre de Luc”, de Pierre Haudebert, incluídos na segunda parte da obra aos
cuidados de Jean Riaud, como também o trabalho de Hermann-Josef Venetz sobre o encontro
de Jesus com o leproso estrangeiro (Lc 17,11-19). Devido ao original contexto em que foi
apresentado (“en marge d‟un débat entre Paul Ricoeur et Jacques Derrida autour du thème de
l‟autre”), assinalamos especialmente a contribuição de Paul Thibaud acerca da parábola do
samaritano.

De qualquer maneira, deve-se ter presente que os encontros de Jesus com
estrangeiros, dos quais os Evangelhos dão-nos testemunho, são poucos. Sabemos que sua
missão é certamente orientada para o seu povo: esta prioridade, porém, não exclui os
outros. O anúncio de Jesus não deixa dúvidas nesse sentido: pensemos em suas palavras no
banquete escatológico (ver Mt 8,11-12) e o seu apreço em relação às figuras do passado,
como a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio (ver Lc 4,25-27), a rainha do Sul e os habitantes
de Nínive (ver Mt 12,41-42; Lc 11,31-32). A mesma abertura é-nos confirmada pela
simplicidade e coragem com que Jesus, encontrando estrangeiros, rompe com suas próprias
coordenadas culturais e, superando iniciais resistências, deixa-se envolver. A lembrança
dessa abertura de Jesus será decisiva para as primeiras comunidades cristãs e seu
comportamento com relação aos judeus.
Sabemos que a aposta é alta: se conhecer Jesus é conhecer o Pai, então aprofundar a
figura de Jesus em sua condição de estrangeiro, assim como seu encontro com os
estrangeiros, tem certamente implicações para a nossa ideia de Deus. Se Jesus, na condição
de estrangeiro, desfaz os esquemas e revela um Deus que por amor ao homem se fez
estrangeiro, a atitude solidária de Jesus para com todos, especialmente para com quem é
marginalizado e até mesmo para com um inimigo, demonstra expressivamente quão grande
seja a acolhida que o homem, todo homem, pode encontrar no Pai, naquele Deus que desde
sempre está compromissado com sua aliança. É nesse conhecimento que concentraremos
agora a nossa atenção no Antigo Testamento.
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O Povo de Deus na condição de estrangeiro. O Povo
de Deus e os estrangeiros
O Antigo Testamento proporciona um campo de pesquisa extremamente rico para
nossa temática. Os dois filões principais, isto é, o reconhecimento da própria condição de
estrangeiro e a relação com os estrangeiros, estão profundamente ligados entre si e
percorrem transversalmente as Escrituras.
A história do Povo de Deus – com as duas etapas fundamentais da saída do Egito e do
exílio na Babilônia – como também sua geografia – com a particular posição da Terra
Prometida, localizada numa faixa de território que desde sempre foi um corredor de
passagem – expressam inegavelmente a centralidade do tema migratório para o testemunho
bíblico. Tanto mais se tivermos presente que o povo da aliança reconheceu na própria saída
do Egito o evento fundamental à luz do qual ler a história precedente – especialmente as
experiências dos patriarcas e de suas famílias – como aquela sucessiva – com o retorno do
exílio.
A centralidade do tema migratório é confirmada pela abundante presença de motivos
a ele conectados: a terra, o sair e entrar, o caminho, o viver como estrangeiro na terra, a
hospitalidade/acolhimento, a legislação do estrangeiro, a diversidade na criação (em
primeiro lugar aquela entre homem e mulher), a diversidade entre irmãos (Abel e Caim,
José e seus irmãos, Esaú e Jacó), a diversidade dos povos e dos idiomas, as relações com os
povos vizinhos, a visão da peregrinação futura de todos os povos em direção a Jerusalém,
as ameaças da mulher estrangeira... e, principalmente, um Deus caminhando com seu povo!
Além disso, são numerosas as figuras positivas de estrangeiros, homens e mulheres,
aos quais o testemunho bíblico reserva particular atenção: por exemplo, os hóspedes de
Abraão no bosque de carvalhos, a estrangeira Tamar, a viúva de Sarepta, o sírio Naamã, a
moabita Rute, os habitantes de Nínive, o persa Ciro.27
27

Além da publicação de Bentoglio, Gabriele (2007), mencionada na resenha, indicamos um livrinho
de título significativo: Fremde als Vorbilder in der Bibel [Estrangeiros como modelos na Bíblia],
de Ralf Huning, publicado em 2009 pela Katholisches Bibelwerk de Stuttgart na série
Bibelauslegungen mit Praxisvorschlagen [Interpretações bíblicas com sugestões de práticas]. São
breves retratos (providos com algumas fichas para aprofundamento) que pretendem suscitar o
interesse na leitura dos textos bíblicos em que se fala dessas figuras exemplares de estrangeiros e
para a pesquisa de seu significado atual para nós. No fim do livro são propostas algumas ideias para
o trabalho dos grupos bíblicos.
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Se lermos as publicações mais recentes, vamos descobrir que existem páginas
bíblicas às quais a pesquisa já dedicou vários estudos, outras há pouco descobertas ou ainda
a serem descobertas.
Entre as primeiras devemos mencionar, por exemplo, a narrativa da torre de Babel, o
motivo da hospitalidade/acolhimento, o motivo do êxodo conectado àquele do caminho no
deserto e da aliança, os textos legislativos do Povo de Deus, a experiência de Rute.
Sobre a narrativa da torre de Babel, entre as publicações mais recentes mencionadas pela
resenha bibliográfica, destacamos o ensaio que Georgette Chéreau dedica à narrativa de
Babel e àquele de Pentecostes, “dois tempos de uma mesma graça”; duas contribuições de
Jürgen Ebach, das quais a mais breve apareceu na miscelânea publicada em honra de Theo
Sundermeier e que leva um título significativo: Rettung der Vielfalt (Salvação/resgate da
multiplicidade); o estudo de Christian Rose que propõe um esmerado exame da pesquisa mais
recente com particular consideração das hipóteses da crítica literária; a contribuição Babel e
Jerusalém, de Alberto Mello, que reflete sobre o caráter paradigmático das duas cidades.
Particularmente, dois ensaios de 2007, o de Theodore Hiebert, publicado em Journal of
Biblical Literature [Revista de Literatura Bíblica], e aquele de Francis Guibal, Babel:
malédiction ou bénédiction? [Babel: maldição ou bênção?], põem em discussão a leitura
clássica segundo o esquema de orgulho-punição e focalizam o motivo da diversidade das
culturas no projeto de Deus, fornecendo bons pontos de partida para ulteriores
aprofundamentos.
Para um quadro sintético sobre o motivo da hospitalidade/acolhimento no Antigo
Testamento, é de grande utilidade o trabalho já citado de Gabriele Bentoglio, “Mio padre

era um arameo errante...” [...] (p. 177-130). Deve ser indicado também que na recente
publicação já citada de Enzo Bianchi, Ero straniero e mi avete ospitato (p. 63-85), existe um
capítulo inteiramente dedicado à narrativa da hospitalidade de Abraão no bosque de carvalhos
de Mamre: estranhamente o título não faz referência a esse relato, o que pode conduzir a
erros.
Sem dúvida, o motivo do êxodo foi amplamente examinado pelos estudos bíblicos.
Entretanto, pensamos que uma leitura desse motivo à luz do contexto migratório pode abrir
novos horizontes para a interpretação desta fundamental categoria presente transversalmente
em toda a Bíblia. Entre as publicações que a resenha menciona há dois ensaios recentes sobre
o motivo do êxodo e do repouso na Epístola aos Hebreus (respectivamente de Samuel
Bénétreau e Matthew Thiessen), como também o primeiro trabalho do exemplar monográfico
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Exodus, publicado em 2007 pela Bibel und Kirche: o autor, Christoph Dohmen, fornece ricas
ideias para reflexão de maneira sintética.
Entre as publicações mais recentes a respeito da legislação do estrangeiro na Bíblia
assinalamos o ensaio de Marianne Bertrand “L‟Étranger dans les lois bibliques” [“O
estrangeiro nas leis bíblicas”] na já citada obra coletiva organizada por Jean Riaud. Com
relação ao tema, a resenha menciona, entre outros, o artigo de José Cervantes Gabarrón,
publicado em 2003 em Estudios Bíblicos. Por seu exame cuidadoso de um texto legislativo
em particular, são destacados também o estudo sobre os mandamentos centrais do Decálogo
(Dt 5,12-16) em “Mio padre era um arameo errante...” [...] (p. 63-73), de Gabriele
Bentoglio, assim como o ensaio de Markus Zehnder, que, focalizando um texto legislativo
deixado muitas vezes à margem Dt 23,2-9), pode fornecer pontos de partida e estímulo para
ulteriores aprofundamentos. Enfim, um folhear cuidadoso da resenha confirma o interesse
que o Livro de Rute suscitou nestes anos. São mencionados, por exemplo, alguns comentários
recentes, como aquele de André Lacoque e de Emanuela Ghini, aos quais se soma a já citada
tradução francesa do livrinho de Carlos Mesters (original em português, 1985). Ao Livro de
Rute é dedicada a já citada contribuição de Dianne Bergant Ruth: The Migrant Who Saved
the People [Rute: a migrante que salvou o povo], apresentada no encontro de Tijuana em
2002. Além disso, assinalamos como particularmente ricos de estímulo para a nossa temática:
o trabalho de Rosanna Virgili, La storia de Rut la Moabita [A história de Rute, a moabita],
apresentado por ocasião de uma série de conferências publicadas em 2006 aos cuidados de
Ermes Ronchi; o ensaio já citado de Sebastian Grätz com o título muito significativo de
Zuwanderung als Herausforderung. Das Rutbuch als Modell einer sozialen und religiösen
Integration von Fremden im nachesilischen Judäa (Imigração como desafio. O Livro de Rute
como modelo para uma integração social e religiosa dos estrangeiros na Judeia pós-exílio);
e aquele de Alicia Ostriker, publicado em 2002, em Biblical Interpretation [Interpretação
Bíblica].

Mostram-se promissoras, por exemplo, páginas como a convocação de Moisés, que
ocorre no momento em que o protagonista encontra-se na condição de estrangeiro (ver Ex
2,22),28 as experiências dos patriarcas ou, ainda, aquelas do Davi fugitivo, a figura do
estrangeiro no ciclo de Elias, a experiência do exílio, a experiência de Daniel na corte do
rei,29 as promessas dos profetas relativas aos outros povos (especialmente Isaías) e, em
28
29

Schreiter, Robert J. (2007), p. 172-173 faz, por exemplo, essa sugestão.
Também em Schreiter, Robert J. (2007), p. 174.
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geral, a experiência profética, a reflexão sapiencial sobre a árdua condição do estrangeiro
(por exemplo, Eclo 29,28[21]-35[28]), o motivo da hospitalidade de Deus (por exemplo, Sl
23).
Para estimular a pesquisa sobre o ciclo de Elias, agora temos à disposição também um estudo
de Christophe Pichon, “La figure de l‟étranger dans le cycle d‟Élie” [“A figura do estrangeiro
no ciclo de Elias”] publicado na obra coletiva organizada por Jean Riaud. Para a experiência
do exílio, tão central para o Povo de Deus, assinalamos os ensaios de Giovanni Odasso e de
Damián Nannini mencionados na resenha, aos quais se poderia acrescentar o exemplar
monográfico Exil, publicado em 2000 pela Bibel und Kirche. Com relação aos profetas,
indicamos a contribuição “Lo straniero profeta e il profeta in terra straniera” [“O estrangeiro
profeta e o profeta em terra estrangeira”], de Paolo Ricca, na já citada publicação aos
cuidados de Ermes Ronchi e repleta de ideias para ulteriores aprofundamentos. Com relação
ao motivo da hospitalidade de Deus – que entrementes serviu de título para um comentário do
Evangelho de Lucas, aquele de Brendan Byrne –, assinalamos a contribuição recente de
Andrew E. Arterbury sobre o Sl 23, enquanto mais em geral pode-se encontrar ideias para
ulteriores aprofundamentos no breve artigo “Divine and Human Hospitality” [“Hospitalidade
divina e humana”], de John Navone, no recente exemplar monográfico de The Bible Today [A
Bíblia Hoje].
Com relação a um texto profético pouco conhecido, Is 19,18-25, José Luis Sicre30
comentando os versículos 24-25, enfatiza: “Este texto, bastante desconhecido, é um dos
pontos altos da Bíblia judaica. Seu autor escolheu os dois nomes-chave da história de
opressão e sofrimentos de Israel: Egito, no começo, e Assíria, aquela que pôs fim ao reino do
Norte (Israel) e submeteu a impostos o reino do Sul (Judá) por mais de um século (mais ou
menos de 734 a 627). Todavia, o texto que estamos comentando esquece ódios passados e
motivos de rancor. Egito e Assíria não sofrerão o flagelo de novas pragas ou castigos. Estão
unidos a Israel pela bênção comum e por razões inesperadas. O Egito não é mais a „fornalha
de ferro‟, mas „meu povo‟. A Assíria não é mais o „covil dos leões‟ (título que o profeta
Naum aplica à sua capital, Nínive), mas „a obra de minhas mãos‟”.

Como já dissemos, estamos diante da multiplicidade de um testemunho que atravessa
etapas diversas da história de um povo. Por isso a pesquisa bíblica não pode renunciar a

30

Sicre, José Luis (2001), p. 122.
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enfronhar-se no estudo da história, do substrato cultural bíblico e extrabíblico, da
terminologia, se deseja evitar simplificações indevidas.
Com relação à terminologia, assinalo a contribuição “L‟étranger: de la Bible hébraïque à la
Septante”, de Paul Mottard, na obra coletiva aos cuidados de Jean Riaud.

Com efeito, devemos reconhecer que os frutos mais maduros provêm daquela
pesquisa que, ao privilegiar uma leitura do tipo teológico-sintético, mais sabe levar em
conta tanto o peso histórico e cultural do testemunho bíblico quanto o seu caráter literário.
Entre as contribuições em língua italiana mencionadas pela resenha, destacam-se neste
sentido dois ensaios já citados: aquele de Pietro Bovati, publicado em duas partes, em 2002,
na Rivista del Clero Italiano, e o de Ambrogio Spreafico, que apareceu em 2004 em Euntes
Docete. O subtítulo com o qual se apresenta o último sugere um programa de trabalho
particularmente válido: “Releitura teológica a partir de alguns textos veterotestamentários”. A
referência aos textos bíblicos é, de fato, fundamental porque, não raramente, a releitura
teológica os perde de vista e, dessa forma, arrisca distanciar-se da originalidade do
testemunho bíblico.

As primeiras comunidades cristãs na condição de
estrangeiro. As primeiras comunidades cristãs e os
estrangeiros
À primeira vista, somos levados a pensar que O estrangeiro na Bíblia seja um tema
mais familiar no Antigo Testamento que no Novo Testamento. Se, entretanto, como já
vimos, começarmos a indagar nos textos bíblicos do Novo Testamento a relevância da
categoria estrangeiro – juntamente com outros a ela inerentes – surpreender-nos-emos com
sua centralidade.
Com relação a isso, temos à disposição uma boa introdução graças ao trabalho de
Rainer Kampling, que, na já citada obra publicada em colaboração com Josef Schreiner,
cuidou da parte dedicada ao Novo Testamento, prestando atenção tanto no contexto
histórico, político e cultural da Palestina de então quanto no Judaísmo intertestamentário e
no testemunho bíblico do Novo Testamento. O capítulo sobre a situação da primeira
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comunidade cristã tem o título significativo de “Heimisch in der Fremde” (“Em casa na
terra estrangeira”).
Com efeito, para os cristãos de origem judaica, confessar a própria fé em Jesus de
Nazaré, o Crucificado ressuscitado, tinha bem cedo significado ver-se rejeitado por sua
própria gente, tornar-se estrangeiro para o próprio povo. Uma experiência dolorosa que
conheceu os tons fortes do conflito polêmico e da exclusão recíproca, da qual encontramos
testemunho nos próprios Evangelhos, como na experiência de Paulo e em todo o Novo
Testamento.
Como para Jesus, também para o discípulo a condição de estrangeiro não se exaure na
experiência de rejeição, mas toca mais profundamente a sua própria identidade.
“Aqueles do caminho” (cf. At 9,2) é uma das denominações dos primeiros cristãos.
Se a partir de Abraão o crente é o homem do caminho, se o próprio Deus, ao longo da
história de aliança, revelou-se como o Deus que caminha com seu povo e que em Jesus se
fez migrante assumindo a condição de homem, tanto mais os discípulos de Jesus!
De fato, se nos eventos da Páscoa o projeto do Pai para a história encontrou sua
realização, por consequência o cristão é aquele que caminha na história com a certeza de
que o cumprimento já se iniciou e que a meta é uma pessoa que caminha com ele. Por isso
sua condição na história é aquela de estrangeiro, isto é, de alguém que não consegue
identificar-se plenamente com nenhuma situação histórica, com nenhuma cultura, com
nenhum objetivo atingido: uma distância que se torna testemunho dentro das próprias
situações históricas, dentro da cultura, das expectativas do homem, onde o cristão é
chamado a colaborar para que o germe da vida nova, vencendo toda resistência, possa
desenvolver-se e preencher a história.
Se for esta a condição do cristão, percebemos quão importante é que a pesquisa
bíblica sobre as primeiras comunidades cristãs focalize a nossa temática. Esta se revela
igualmente relevante não só na referência à identidade do cristão, mas também a suas
relações com o outro.
O difícil desafio que o primeiro núcleo de discípulos de Jesus, todos de origem
judaica, teve de enfrentar é na verdade próprio daquela relação com os outros, os não
judeus. Se os primeiros discípulos tivessem respondido àquele desafio com uma atitude de
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isolamento, o Cristianismo teria tomado um caminho bem diverso daquele que de fato
percorreu e ter-se-ia desenvolvido dentro dos limites do Judaísmo.
O que estava em jogo era muito importante. Jesus tinha ou não morrido e ressuscitado
para todos? Com ele o Pai tinha ou não oferecido a salvação a todos os homens?
Entendemos, agora, que a atitude dos primeiros cristãos em relação aos outros, os
estrangeiros, não era simplesmente uma questão ética, uma escolha de generosidade, mas
atingia o coração do Evangelho a ser anunciado.
Os textos do Novo Testamento, especialmente as páginas dos Atos dos Apóstolos e as
epístolas de Paulo, testemunham a resistência, a labuta e a coragem dos primeiros cristãos
diante de tal desafio que os levava bem além de suas convicções religiosas e culturais. É
importante encontrar no fim do último livro do Novo Testamento, precisamente em Ap
21,3, uma retomada da fórmula da aliança, agora aberta a todos os povos. “Ele é o nosso
Deus e eles são os seus povos.”31
A respeito da labuta deste percurso, é interessante o destaque dado por Augusto Barbi ao
encontro entre Pedro e Cornélio, narrado em At 10,1–11,18: “O relato de Lucas se esforça,
em primeiro lugar, para retirar os preconceitos que um judeu podia ter em relação a um
desconhecido pagão, apresentando Cornélio como um homem piedoso de singular
religiosidade e moralidade: o primeiro passo para o acolhimento dos pagãos é, pois, aquele de
vê-lo livre de esquemas rígidos e captar a positividade presente neles. Em seguida, um judeu
como Pedro é ajudado pela intervenção divina e ação do Espírito para superar as leis de
pureza alimentar e o costume de evitar os pagãos impuros, arriscando um encontro pessoal
com o estrangeiro Cornélio em sinal de reconhecimento da igual dignidade humana: o
encontro humano é por isso o local em que as resistências podem desmanchar-se
definitivamente e onde caem por terra os preconceitos culturais e religiosos que afastam os
homens, criando espaço para a compreensão que, segundo Deus, „não se deve dizer pagão ou
imundo a nenhum homem‟ (v. 28). Libertado o olhar e feito o encontro, é possível anunciar

31

A nova versão da Bíblia CEI traduz bem o original grego desta fórmula, enquanto a precedente,
assim como muitas outras versões, infelizmente, a traduzem no singular, adequando-se à fórmula do
Sinai.
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um Deus que não faz exceção de pessoas e que oferece a salvação a quem crê em Jesus
„Senhor de todos‟” [...]”.32

De muitas maneiras o testemunho bíblico do Novo Testamento assegura-nos que
nestes passos na direção do outro o discípulo de Jesus não foi deixado sozinho. Os Atos dos
Apóstolos iniciam-se ressaltando significativamente a necessidade de uma expectativa:
“Enquanto estava à mesa com eles, ordenou-lhes que não se distanciassem de Jerusalém,
mas esperassem o cumprimento da promessa do Pai” (cf. At 1,4). No evento de
Pentecostes, é o próprio Espírito Santo, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, a revelar-se
como protagonista de uma nova possibilidade de comunicação e de compreensão entre os
povos. Tornando o Amor próximo a qualquer um, assim como Jesus revelou através de sua
vida culminada com a Páscoa, o Espírito Santo faz com que as diferenças não sejam mais
percebidas como motivo de discriminação ou de exclusão (cf. Gl 3,28), ao contrário: agora
já foi colocado o fundamento de uma comunhão na qual cada diferença pode ser valorizada
como sinal de um projeto de amor que não quer excluir ninguém: “[...] e os ouvimos falar
em nossos idiomas das grandes obras de Deus” (cf. At 2,11).
Então, se interrogarmos a experiência dos primeiros cristãos focalizando a temática
migratória, abre-se um amplo horizonte para a pesquisa bíblica. O caminho está preparado,
temos à disposição bons estudos. Vale a pena prosseguir e aprofundar.
Particularmente

entre

as

publicações

mais

recentes

sobre

o

motivo

da

hospitalidade/acolhimento no Novo Testamento, podemos contar com o citado trabalho “Mio
padre era un arameo errante...” [...], de Gabriele Bentoglio (p. 130-175), que já havia
dedicado a sua pesquisa de doutoramento à presença de tal motivo nas epístolas de Paulo,
como também no ensaio “„Vergesst die Gastfreunschaft nicht‟ (Hebr 13,2). Biblische
Perspektiven zu einem ekklesiologisch zentralen Thema [“„Não esqueçam a hospitalidade‟
(Hb 13,2). Perspectivas bíblicas a propósito de um tema central para a eclesiologia], de
Michael Theobald, que ressalta a centralidade desse motivo para a eclesiologia, e a
contribuição Biblical issues in mission and migration [Temas bíblicos na missão e migração],
de Christine D. Pohl, que destaca as implicações da hospitalidade para a missão da Igreja.
Indicamos também o ensaio “Le rencontre de Pierre e Corneille dans les Actes des Apôtres”,

32

Encontramos aqui sintetizadas em termos simples algumas passagens do ensaio que o mesmo autor
apresentou na Semana Bíblica de 1994, em Roma. Cf. Barbi, Augusto (2006), p. 116-117.
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de René Kieffer, na obra organizada por Jean Riaud, bem como o longo trabalho de Andreas
Obermann Fremd im eigenen Land. Die Heimatkonzeption frühchristlicher Gemeinden nach
dem 1. Petrusbrief und ihre praktischen Implikationen heute [Estrangeiros no próprio país. A
concepção de pátria das primeiras comunidades cristãs segundo a Primeira Epístola de
Pedro e suas implicações práticas hoje].

O homem e a sua condição de estrangeiro. A
experiência humana como experiência de
ser acolhido e de acolher
Um último aspecto deve ser ressaltado: o testemunho bíblico não se limita a
apresentar a experiência do migrar e do viver entre estrangeiros, do acolher e de ser
acolhido como uma experiência fundamental para o povo da aliança, assim como para as
primeiras comunidades cristãs e, de maneira especial, para a própria pessoa de Jesus. Essa
experiência é, para a Bíblia, o paradigma da experiência humana tout court.
Eis como Carmine Di Sante sintetiza esta hipótese de trabalho em “Lo straniero ospitato e lo
straniero ospitante” [“O estrangeiro hospedado e o estrangeiro hospedeiro”], que se encontra
na já citada publicação aos cuidados de Ermes Ronchi:33 “A consciência de ser estrangeiro no
mundo, não no sentido de distanciar-se, mas no de habitá-lo diversamente, não é uma
afirmação secundária na Bíblia, mas constitui seu próprio cerne. Essa diversidade com a qual,
para a Bíblia, é preciso habitar o mundo pode ser formulada com o termo hóspede, que é a
tradução mais adequada para o estrangeiro bíblico. Para a Bíblia, é-se estrangeiro no mundo
enquanto hóspede e hóspede no duplo sentido deste termo admirável: enquanto hospedado, o
significado passivo e, enquanto hospedador, o significado ativo. Tal é o estatuto
antropológico do homem bíblico [...]”. Deixando-se orientar pelo pensamento de Emmanuel
Levinas, o autor já tinha desenvolvido esses temas em sua nota monográfica de 2002 Lo
straniero nella Bibbia. Saggio sull’ospitalità [O estrangeiro na Bíblia. Ensaio sobre a
hospitalidade].34

Portanto, a categoria estrangeiro não pode ser considerada apenas uma categoria
adequada para definir um determinado grupo de pessoas estranhas devido à cultura,
33

34

Cf. Ronchi, Ermes; Bianchi, Enzo; Di Sante, Carmine; Ricca, Paolo; Salmann, Elmar; Virgili,
Rosanna (2006), p. 59.
Cf. Di Sante, Carmine (2002).
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proveniência, religião, em relação às quais está em jogo o desafio do acolhimento. Nem
para somente apresentar o próprio mistério da pessoa de Jesus, a condição do Povo de Deus
ou, ainda, o modo de ser do cristão na história. O testemunho bíblico o transmite como um
paradigma para falar da condição do homem.
A consequência bastante concreta que resulta é que a pesquisa bíblica, ao focalizar a
temática migratória, na verdade não se põe tão somente a serviço de uma situação particular
que é muito atual, mas contribui para destacar o alcance universal do testemunho bíblico,
cuja mensagem interpela cada homem.
E a mensagem bíblica – devemos ter sempre presente – diz fundamentalmente que a
vida deve ser vivida em relação com Deus e com o outro. Hoje, por diversos fatores,
podemos facilmente correr o risco de cair em “uma inoportuna apologia do outro
considerado por isso mesmo como estrangeiro”,35 chegando, assim, a nutrir a difundida
mentalidade individualista que nos condiciona em todos os níveis, até mesmo como crentes.
O testemunho bíblico, porém, percorre outros caminhos: aqueles que, através do
reconhecimento da própria condição de estrangeiro e do acolhimento do estrangeiro, levam
a transformar num povo de irmãos e irmãs, diferentes e solidários. É na perspectiva desse
projeto esplêndido de comunhão que deve ser entendida a centralidade da categoria
estrangeiro na Bíblia com os inumeráveis temas e motivos a ela ligados.36

Conclusão
Um caminho fecundo
A estrada percorrida nestes anos mostrou-se fecunda em diversos níveis. O
testemunho dos textos bíblicos, em primeiro lugar, revelou-se um precioso auxílio para
poder compreender a realidade em profundidade e não permanecer na superfície das
coisas, onde as reações imediatas e emotivas arriscam dominar nossas escolhas. “Passar do
medo à sabedoria”: é a expressão eficaz usada por Pietro Bovati no início do seu já citado
ensaio. Com efeito, o texto bíblico, antes de ser normas para agir, quer oferecer-nos

35
36

É a expressão usada por Angelini, Giuseppe (2005), p. 241.
À luz do projeto de Deus como projeto de comunhão, é possível, por exemplo, captar a função
positiva de textos como Eclo 11,29-34, onde se previne contra um acolhimento desvinculado do
necessário discernimento.
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paradigmas para a compreensão da realidade, os quais nos permitem ler em profundidade,
isto é, à luz do projeto de Deus, tudo aquilo que acontece. Somente dessa forma – ressalta
também Luciano Pacomio, comentando a instrução Erga migrantes – pode-se realizar
aquela mudança de mentalidade sem a qual não é possível encarar os aspectos
problemáticos que o fenômeno traz consigo.
Em segundo lugar, a Bíblia demonstrou poder responder àqueles que estão em busca
de motivações de sustentação capazes de amparar tanto a intervenção a favor de quem hoje
sofre individualmente o peso das migrações forçadas, da injustiça e da exploração, quanto a
ação de sensibilização em todo o campo premente na sociedade. O testemunho bíblico, de
fato, diz, de um lado, que vale a pena investir esperança em quem está em último lugar
porque o próprio Deus está a seu lado. De outro lado, revela que uma convivência sem
exclusões não é somente a aspiração do homem, mas o próprio projeto de Deus.
E o mais importante: a focalização nos temas do estrangeiro, do acolhimento, da
itinerância revelou-se um local onde poder conhecer de modo novo o próprio semblante de
Deus e, consequentemente, do homem. De fato, como sempre que se trata do texto bíblico,
escolher interrogar a Bíblia a partir da realidade, lê-la e levá-la a sério significa arriscar
encontrar-se diante de uma surpresa: a necessidade de deixar que a própria imagem de Deus
e a do homem sejam descompostas para descobrir alguma coisa de novo sobre ele e sobre
nós.

Entre o já e o ainda não
Ler a Bíblia no contexto, neste caso no contexto migratório, é um processo dialógico
que envolve muitos em níveis diversos. As publicações que hoje temos à disposição sobre
essas temáticas foram na maioria motivadas pelo diálogo entre os estudiosos do texto
bíblico e daqueles a quem é confiada preocupação pastoral da Igreja diante do fenômeno
migratório.
Já mostramos a presença de contribuições bíblicas em revistas propriamente
pastorais. Em particular, pode ser significativo o desenvolvimento verificado com relação à
Bíblia em documentos do Magistério nos últimos cinquenta anos a propósito das
migrações. No já citado Quaderni SIMI n. 4, Gabriele Bentoglio propôs-se, no fim de seu
itinerário, examinar “as referências bíblicas às quais recorreu o Magistério para
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fundamentar sua urgência pastoral neste âmbito específico” (p. 222). Chegando à exortação
Erga migrantes caritas Christi, de 2004, ele observa: “O espaço reservado ao fundamento
bíblico e a exposição de dados das Escrituras de alguma forma sistemática são elementos
inovadores deste pronunciamento do Pontifício Conselho Pastoral para os Migrantes e os
Itinerantes quando o comparamos com os documentos anteriores do Magistério” (p. 227).
Estamos no início e esses primeiros frutos estimulam-nos a prosseguir no caminho
favorecendo tal diálogo em todos os níveis. Na verdade, a interpretação da Bíblia na Igreja
sempre requer ser acompanhada pelo diálogo entre os diversos âmbitos eclesiais: não pode
ser realizada em compartimentos fechados, muito menos permanecer o monopólio de um
único campo, nem do acadêmico, nem daquele pastoral-institucional.37
Vale a pena, pois, intensificar o diálogo: não somente entre os estudiosos da Bíblia e
os responsáveis pela pastoral, mas também entre os próprios estudiosos das diversas áreas
linguísticas e das diversas escolas.
Além disso, o caminho será ainda mais fértil se aumentar também o diálogo entre os
estudiosos e simples leitores da Bíblia. De fato, de um lado – e já ressaltamos anteriormente
– reconhecemos a premência para que os frutos da pesquisa científica sejam postos à
disposição lá onde os crentes se aproximam do texto bíblico, aprendem a compreendê-lo,
invocá-lo e traduzi-lo para a vida. Ao mesmo tempo, temos certeza de que, se os estudiosos
se envolvessem numa escuta das perguntas e das intuições que a leitura da Bíblia suscita
nos crentes que vivem na própria pele a experiência do migrar, ou que acompanham de
perto o caminho dos migrantes, a própria pesquisa acabaria, indubitavelmente, enriquecida.
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