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O que influenciou as rotinas diárias da vida de Jesus

Atos: Crucificação, Ressurreição e Proclamação
 

I. Introdução ao cenário físico, político e religioso dos gentios

Na segunda parte dos cenários do Novo Testamento, vamos 
analisar a topografia da Palestina, seu clima, e sua vida cotidiana. 
Em seguida, examinaremos o ambiente político e a religião dos 
gentios no mundo do Novo Testamento.

II. Topografia da Palestina

A topografia da Palestina pode ser dividida em quatro regiões 
situadas a partir do norte para o sul. São elas: (1) a planície 
costeira, que dá continuidade à costa fenícia; (2) a Galileia e a 
região montanhosa central, que continuam nas montanhas 
do Líbano; (3) o Vale do Rifte da Jordânia, que segue pelo Vale 
de Bekáa (Beqaa); e (4) os planaltos da Transjordânia, que são 
seguidos pelas montanhas do Antilíbano.

A. A planície costeira

A planície costeira se estende do sul para o norte do Sinai, passando 
pela costa do Mediterrâneo e segue até a fronteira do Líbano 
moderno. Próximo a Gaza, a planície filisteia tem 32 quilômetros 
de largura e vai diminuindo progressivamente; perto de Jope, no 
limite com a planície de Sarom, tem cerca de 19 quilômetros; 
e se reduz a menos de três quilômetros na planície de Dor, ao 
sul de Haifa. O Monte Carmelo, uma extensão ao noroeste do 
planalto central, interrompe a planície costeira, onde se encontra 
com o Mar Mediterrâneo, na cidade moderna de Haifa. Ao norte 
do Carmelo, a planície de Aco, com oito a onze quilômetros de 
largura, termina abruptamente nas falésias calcárias brancas de 
Rosh Hanikra.

B. A Galileia e sua região montanhosa ventral

As colinas da Galileia formam uma das quatro principais regiões 
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em que se divide o altiplano central. A Galileia tem colinas e vales 
alternados do leste para o oeste. Em seguida, vem a planície de 
Jizreel, cercada por montanhas, com passagens para a costa, o mar 
da Galileia, e a Transjordânia. Ao sul da mesma, a faixa central se 
estende de norte a sul. Ela desce até a depressão de Berseba, que 
vai de leste a oeste. O terreno se eleva, em seguida, para o deserto 
montanhoso do Neguebe e do Sinai.

C. O Vale do Rifte na Jordânia

A falha sírio-africana é uma fissura geológica que se estende 
de norte a sul, desde a Ásia Menor até a África. Essa falha na 
superfície terrestre começa na planície entre as montanhas do 
Líbano e Antilíbano para o norte e se estende para o sul através 
da Palestina, o Golfo de Eilat (Aqaba), e segue até o Lago Niassa, 
na África, a uma distância de 4.800 quilômetros. O Vale do Rifte, 
na Palestina tem, em média, 16 quilômetros de largura e sua 
altitude varia de 300 metros acima do nível do mar, ao norte, até 
cerca de 390 metros abaixo do nível do mar na superfície do Mar 
Morto, o ponto mais baixo da superfície terrestre, sem levar em 
consideração a profundidade do oceano. O Vale do Rifte pode ser 
dividido em cinco áreas: o Vale a Hula, o Mar da Galileia, o Vale do 
Jordão, o Mar Morto e o deserto de Arabá.

D. O Planalto da Transjordânia

As colinas da Transjordânia, que se elevam acentuadamente a 
partir da base oriental do Vale do Rifte, são divididas em regiões 
pelas encostas que penetram no vale pelo leste. Ao norte, o rio 
Jarmuque entra no vale ao sul do Mar da Galileia. Ele se constitui 
numa fronteira natural entre os atuais estados da Síria e da 
Jordânia, enquanto nos tempos bíblicos, dividia Basã, ao norte, 
e Gileade, ao sul. Nenhum limite natural separava as regiões de 
Moabe e Gileade, mas o limite norte era, em geral, considerado 
como seguindo a direção do leste para o extremo norte do Mar 
Morto. O Wadi el-Hasa, o ribeiro de Zereda dos tempos bíblicos, 
era a fronteira natural entre Moabe e Edom ao sul. As montanhas 
de Edom, em determinados locais, atingia a uma altura superior 
a 1.500 metros.

III. Clima

A Palestina fica situada na mesma latitude que o sul dos Estados 
Unidos. De modo geral, seu clima é controlado pelos ventos 
predominantes do oeste, provenientes do Mar Mediterrâneo. 
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No entanto, devido à diversidade topográfica, o clima varia 
consideravelmente de um lugar para outro.

Em geral, há duas estações distintas: verão quente e seco e 
inverno frio e chuvoso. Durante o mês de outubro, a primeira 
das chuvas temporãs umedece o solo, preparando-o para ser 
lavrado e plantado. As chuvas tardias de abril e início de maio são 
necessárias para que as plantações amadureçam para a colheita. 
Com o início da primavera, a vegetação começa a murchar 
e a morrer; e a estação seca prevalece até meados do verão. O 
único alívio climático ocorre sob a forma de um denso orvalho  , 
particularmente na planície costeira e nas terras mais elevadas. 
As rajadas quentes e secas do Síroco — um vento que provém 
de áreas desérticas do sudeste — são sentidas a partir de abril e 
até o início de junho; depois, ocorrem de setembro a novembro. 
Em Jerusalém as temperaturas médias variam entre 5 e 12ºC em 
janeiro, e entre 18 e 29ºC, em agosto.

A quantidade de chuva em qualquer lugar da Palestina é controlada 
por uma combinação de fatores, principalmente em face da 
posição geográfica e altitude. As precipitações tendem a ser mais 
fortes ao norte e oeste, e mais leves no sul e leste. Ao mesmo 
tempo, os pontos mais elevados tendem a receber mais chuva do 
que as terras baixas. É assim que o centro da região montanhosa e 
as terras altas da Transjordânia recebem as chuvas mais intensas; 
e normalmente, dentro dessas áreas, as precipitações tendem a 
ser mais fortes ao norte. Desse modo, a Alta Galileia recebe 1000 
milímetros de chuva por ano; a região montanhosa de Efraim 
(Samaria), em torno de 750; Jerusalém, 600; Hebron 550; Berseba, 
no Neguebe, recebe apenas 220 milímetros por ano.

IV. A vida cotidiana na Palestina

Na antiguidade, a Palestina era basicamente uma nação agrícola. 
Como a região costeira não dispunha de portos adequados (com 
exceção de Aco), havia pouco comércio marítimo. Hoje, em tempos 
modernos, é difícil imaginar como era a vida na Palestina durante 
a época de Cristo. Porém, a pesquisa arqueológica é especialmente 
útil para se obter essas informações. Ruínas e materiais diversos 
encontrados, como casas, edifícios oficiais, ferramentas, armas, 
vasos de cerâmica e moedas, podem ajudar a compreender melhor 
a vida cotidiana na Palestina.

A. A sociedade agrária
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O ritmo e a rotina da vida na Palestina pré-industrial dependiam 
completamente dos padrões climáticos e agrícolas do país. O 
preparo da terra e a semeadura, a poda de inverno, a colheita na 
primavera, a debulha no início do verão, e a última colheita no fim 
do verão eram definidas como as tarefas agrícolas predominantes. 
As atividades pastoris eram realizadas no contexto mais amplo 
desse mesmo ritmo de vida. Durante os meses chuvosos, quando 
as culturas estavam em crescimento, as terras sem cultivo serviam 
de pastagens; no verão, as terras que haviam recentemente 
passado pela colheita poderiam ser usadas para o pastoreio; e os 
resíduos da colheita, após a debulha, eram usados como forragem.

B. Dieta

Como não havia nenhum meio de refrigeração, o uso de alimentos 
frescos era sazonal. Como frutas e legumes amadureciam logo, 
eram consumidos antes que se estragassem. Alguns poderiam ser 
preservados através de vários métodos: as uvas se transformavam 
em passas e vinho; os figos eram secos; as azeitonas eram 
preparadas em conservas ou usadas para fazer azeite; o feijão 
e as lentilhas eram colocados para secar; os grãos de cereais 
simplesmente eram preservados longe da umidade. A dieta era 
basicamente vegetariana, e o consumo de carne era feito apenas 
em ocasiões especiais.

C. Cidades e vilas

Famílias de agricultores viviam em pequenas cidades ou em vilas 
abertas, mas não em casas nas terras por eles cultivadas. Eles 
caminhavam para os campos no início da manhã e retornavam 
à noite, exceto, talvez, durante a colheita, quando podiam ficar 
em espaços cobertos. Dentro das cidades muradas, as casas eram 
encostadas umas nas outras e os espaços eram muito valorizados. 
O pátio da entrada principal da cidade era um lugar onde as pessoas 
se reuniam e desfrutavam de convívio social. Ali funcionava uma 
espécie de tribunal, vendedores ofereciam suas mercadorias, 
pessoas faziam discursos, os anciãos filosofavam, informavam-se 
das últimas notícias e o ir e vir dos vizinhos podia ser observado.

D. Vida familiar

A família numerosa era considerada uma bênção, porque era fonte 
abundante de mão de obra, oferecia segurança social para o futuro 
de uma pessoa, e dava continuidade ao nome familiar. Estima-
se que a taxa de mortalidade infantil era de aproximadamente 
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quarenta por cento, e uns trinta por cento da população feminina 
morria no parto. Os idosos e os doentes eram uma responsabilidade 
da família. Ser órfão ou viúva sem família significava viver num 
estado de miséria. O artesanato e as habilidades especiais tendiam 
a ser transmitidas de pai para filho. A falta de grandes inovações 
tecnológicas significava que as habilidades de uma geração 
raramente diferiam da geração antecedente.

V. Contexto político

O Império Romano foi a culminância de um longo e complexo 
processo de desenvolvimento político, militar, cultural e social, 
que dá um significado duradouro para a história romana. Roma 
não impunha um procedimento governamental uniforme 
aos os seus territórios conquistados. Todas as áreas estavam 
naturalmente sujeitas ao imperador e aos exércitos romanos, 
mas muitas localidades tinham autoridade para governar seus 
próprios territórios desde que a soberania e as diretivas de Roma 
não fossem violadas (Atos 19:35-41).

Geralmente áreas subjugadas se organizavam em províncias. 
Pelo menos quinze delas são mencionadas no Novo Testamento, 
como, por exemplo, Cilícia (Atos 69) e Judeia (Gálatas 12:2). Essas 
províncias tinham duas formas diferentes de organização política. 
Os pro cônsules (Atos 13:7, 18:12), que eram responsáveis   perante 
o Senado romano, governavam sobre áreas onde os habitantes 
eram submetidos às leis romanas. As províncias consideradas 
como possíveis focos de rebelião (por exemplo, a Judeia) 
eram administradas por governantes chamados procuradores, 
propretores ou prefeitos. Os pro cônsules ganhavam e mantinham 
suas posições pela nomeação anual e renovação; os procuradores 
eram designados diretamente pelo imperador e continuavam em 
seu posto até quando o imperador os quisesse no cargo.

VI. Imperadores romanos no Novo Testamento

O Império Romano foi o resultado de 700 anos de luta de várias 
classes sociais e conflitos de diversos sistemas políticos. Durante 
esse período, o Império Romano, com seus vastos domínios, 
devido a causas internas e externas foi se encaminhando para 
uma forma de governo dirigido por uma só pessoa. César foi o 
título designado aos imperadores romanos após Júlio César.

A. Augusto (Otaviano, 27 a.C.—14 d.C.)
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A conflito entre Otaviano e Antônio com Cleópatra, no Egito, na 
batalha de Áccio em 2 de setembro, 31 a.C., decidiu o destino da 
antiga república romana. A comunidade estava exaurida depois 
de uma prolongada guerra civil e fratricida. Otaviano percebeu 
que o poder supremo era a única solução possível para superar 
a crise. Em seu retorno a Roma, começou a fazer o que Júlio 
César tinha feito anteriormente: tomou as rédeas do governo em 
suas próprias mãos. Agindo com cautela e astúcia, tornou-se o 
fundador do Império Romano, cujo início formal ocorreu em 16 
de janeiro de 27 a.C.

O senado romano também conferiu a Otaviano o título de 
Augusto, que implicava reconhecê-lo como divindade, embora 
ele não tenha reivindicado para si tal condição. A genialidade do 
reinado de Augusto estava em que ele atuou como um monarca 
constitucional, mantendo as características externas de uma 
república. Além disso, a máquina do governo foi tão bem pensada 
que, após sua morte passou sem problemas para seu sucessor e 
seguiu mantendo a paz interna, em grande parte, por mais dois 
séculos.

B. Tibério (14—37 d.C.)

Augusto escolheu Tibério, filho de um casamento anterior de sua 
esposa Lívia, nascido em 42 a.C., para ser o seu sucessor. Para a 
população das províncias, o reinado de Tibério foi um tempo de 
paz e ordem. Os governadores tiveram comportamento adequado, 
e não houve guerras destrutivas ou caras. Todavia, em nível 
nacional, a concentração do poder numa só pessoa aumentou a 
ameaça de condutas ambiciosas como de Sejano, o prefeito da 
guarda pretoriana. O resultado disso foi que, apesar de o próprio 
Tibério não ter sido um tirano, o seu reinado às vezes se converteu 
numa das piores espécies de tirania.

Com o tempo, Tibério começou a acreditar nas alegações de que 
Sejano queria se tornar imperador, e o denunciou. O imperador 
morreu em março do ano 37 e Calígula, o filho de seu sobrinho, 
Germânico, foi proclamado imperador. De modo geral, o reinado 
de Tibério foi marcado pela moderação, economia fiscal e uma 
administração conduzida pelas mãos de gestores capazes.

C. Caio Calígula (37—41 d.C.)

O reinado de Calígula foi breve demais, e os relatos antigos 
existentes são sensacionalistas demais para que seja feito qualquer 
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estudo sério de suas políticas. Filho do popular Germânico, ele 
passou grande parte de sua juventude vivendo em acampamentos 
do exército, onde ganhou o apelido de Calígula (“botinhas”). 
Durante seu reinado, a Mauritânia foi anexada e reorganizada 
em duas províncias; Herodes Agripa foi nomeado para o reino 
na Palestina; e tumultos graves ocorreram em Alexandria 
entre judeus e gregos. Calígula foi para o norte e descobriu 
ali o início de uma conspiração por parte do comandante das 
legiões da Germânia Superior, Lentulus Gaetulicus. Os eventos 
subsequentes estão envoltos por uma atmosfera de incerteza, 
mas sabe-se que Gaetulicus e o cunhado de Calígula, M. Aemilius 
Lepidus [Lépido], foram executados e duas irmãs sobreviventes 
de Calígula, envolvidas na trama, foram exiladas. O interesse 
de Calígula por honras divinas para si mesmo e para a sua irmã 
favorita, Drusila (que teve morte repentina em 38 d.C. e foi 
deificada) é frequentemente apresentado como um sinal claro 
de sua loucura. Mas também pode ter sido nada mais do que sua 
tendência pouco diplomática de extrapolar os limites do culto 
imperial, já estabelecido por Augusto.

O excesso de Calígula nesse ponto, é melhor ilustrado pela ordem 
que deu para que fosse erigida uma estátua de si mesmo no templo 
em Jerusalém. Apenas as táticas dilatórias do governador sírio, P. 
Petrônio, e a intervenção de Herodes Agripa impediram distúrbios 
e uma provável revolta na Palestina. Em janeiro de 41, Calígula 
foi assassinado por membros de sua própria guarda pretoriana, 
enquanto ia almoçar, depois de assistir ao teatro.

D. Cláudio (41—54 d.C.)

Cláudio era um candidato mais improvável para imperador. Era 
tio de Calígula e tinha sido intencionalmente mantido fora dos 
cargos e assuntos públicos tanto por Augusto quanto por Tibério. 
A área em que Cláudio se mostrou mais forte e controverso foi 
no desenvolvimento da estrutura administrativa. O motivo 
parece ter sido principalmente a preocupação com a eficiência, 
mas o resultado foi um passo significativo para a centralização, 
bem como a fase embrionária de uma futura burocracia. São 
atribuídas a Cláudio as primeiras ordens permanentes (Mandata) 
do imperador para o governador. Na organização das províncias, 
Cláudio parece ter preferência pela administração direta em vez 
de nomear governantes que pudesse manter sob seu controle.

Sob seu reinado foram anexadas a Mauritânia, Lícia, Nórica e 
Trácia, logo convertidas em províncias. Reinos estáveis como 
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Bósforo e Cilícia foram deixados intactos. Quando Cláudio 
morreu repentinamente em 54, divulgou-se a história de que sua 
segunda esposa, sua sobrinha Agripina, havia dado a ele um prato 
de cogumelos venenosos. Seu filho, Nero, se tornou o próximo 
imperador sobre o próprio filho de Cláudio, Britânico.

E. Nero (54—68 d.C.)

Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Cláudio, teve de lidar 
com a difícil posição de ser autoridade absoluta ainda muito jovem, 
aliada muitas vezes com os esforços contraditórios daqueles que 
estavam em posição de manipulá-lo. O reinado de Nero não foi 
isento de operações militares (por exemplo, as campanhas de 
Córbulo contra os partos, a supressão da revolta de Boudica na 
Grã-Bretanha), mas sua negligência para com o exército foi um 
grave erro.

Ele também foi responsabilizado pelo grande incêndio de Roma 
no verão de 64, embora tenha sido, provavelmente, uma calúnia 
em razão de seu evidente entusiasmo pela reconstrução da cidade 
de acordo com seus próprios planos. As suspeitas que o cercaram 
após a sua reintrodução de julgamentos por traição e da eclosão 
de várias conspirações reais ou imaginárias, preparou o palco 
para uma série de levantes civis. Nero foi proclamado pelo Senado 
como um inimigo e tirou a própria vida em junho de 68, aos 30 
anos de idade.

VII. Reis do Novo Testamento

Os reis locais eram os mais altos governantes nos territórios do 
Império Romano, sujeitos à autoridade central do imperador em 
Roma. O cargo do rei era aprovado pelo senado romano. Durante 
os tempos do Novo Testamento, a Palestina, no seu todo ou em 
parte, foi governada por reis da dinastia de Herodes (no entanto, 
tecnicamente, só o imperador era rei).

A. Herodes, o Grande (37—4 a.C.)

Herodes, o Grande, era filho do idumeu Antípatro, um nobre de 
ascendência árabe, e de Cipros. No ano de 47 a.C. Júlio César 
nomeou Antípatro procurador da Judeia, e este dividiu o seu 
território entre seus quatro filhos. A Galileia estava no domínio 
de Herodes, que foi depois nomeado tetrarca da Judeia por Marco 
Antônio (40 a.C.), e rei da Judeia também pelo senado romano. 
Alarmado com a notícia de que havia nascido um “rei dos judeus” 
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mandou soldados “matar todos os meninos de Belém e de todos 
os seus arredores, de dois anos para baixo” (Mateus 2:16).

Herodes gostava de esplendor e gastou grandes somas na 
reconstrução e adorno das cidades de seu império. Ele reconstruiu 
a cidade de Cesareia, na costa de Samaria, a qual chamou de 
Sebaste, o equivalente grego para “Augusto”. Ele também 
restaurou o templo de Jerusalém, que estava em ruínas, obra que 
foi iniciada em 20 a.C., mas que foi terminada apenas após sua 
morte.

B. Herodes Antipas (4 a.C.—39 d.C.)

Herodes Antipas era filho de Herodes, o Grande, e sua mulher, 
Maltace, era de origem samaritana. Foi tetrarca da Galileia e 
Pereia durante os primeiros anos da vida terrena de Jesus (Lucas 
23:7). Mandou decapitar João Batista, instigado por Herodias, 
mulher de seu meio-irmão Herodes Filipe, com quem ele havia se 
casado (Mateus 14:1-12). Pilatos enviou Cristo para ele quando 
ele estava em Jerusalém durante a celebração da Páscoa (Lucas 
23.7).

C. Arquelau (4 a.C.—6 d.C.)

Arquelau também era filho de Herodes, o Grande, e Maltace. Foi 
educado junto com seu irmão Antipas em Roma. Ele herdou de 
seu pai uma terceira parte do reino: Idumeia, Judeia e Samaria, 
e por isso, é chamado rei (Mateus 2:22). Foi por medo dele que 
José e Maria se desviaram no caminho ao voltar do Egito e não se 
estabeleceram em Belém como pareciam ter pretendido.

D. Herodes Filipe II (4 a.C.—34 d.C.)

Herodes Filipe II era filho de Herodes, o Grande, e Cleópatra 
de Jerusalém. Como tetrarca da Betânia, Itureia, Traconite, e 
Auranite (Lucas 3:1), ele reconstruiu a cidade de Cesareia de Filipe 
(Mateus 16:13, Marcos 8:27), chamando-a pelo seu próprio nome 
para distingui-la de Cesareia da costa, que era sede do governo 
romano. Casou-se com Salomé, filha de Herodias.

E. Herodes Agripa I (37—44)

Herodes Agripa era filho de Aristóbulo (filho de Herodes, o Grande) 
e Berenice. Ele foi educado em Roma, onde viveu muitos anos. 
Enquanto esteve ali tornou-se amigo de Calígula, que lhe entregou 
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a tetrarquia de Filipe, concedendo-lhe o título de “rei”. Ele logo 
assumiu o território de Herodes Antipas, e chegou a possuir todo 
o reino de seu avô, Herodes, o Grande. De acordo com Atos 12:1-
19, mandou executar Tiago, irmão de João, prendeu a Pedro. Após 
a morte de Agripa o reino ficou sob o controle do prefeito da Síria 
e a Palestina foi totalmente incorporada ao império.

F. Herodes Agripa II (53—70)

Herodes Agripa II era filho de Herodes Agripa I e de Cipros. Ele 
tinha apenas 17 anos quando seu pai morreu, em 44 d.C. Por 
haver sido educado em Roma, era bem conhecido de Cláudio, mas 
somente em 48 d.C., com a morte de Herodes de Cálcis, Cláudio lhe 
concedeu o reinado a Agripa II (Atos 25:13, 26:2). Seus privilégios 
incluíam a nomeação dos sumos sacerdotes, e ter autoridade 
sobre o templo, ainda que não reinasse sobre nenhum território 
da Judeia. Em 53, Cláudio acrescentou outros territórios ao rei 
judeu, que haviam pertencido ao seu tio-avô Filipe (Traconite, 
Betânia, Gaulanite) além de Abila, o antigo reino de Lisânias, e a 
antiga tetrarquia de Varo; no entanto, foi-lhe tirado o governo de 
Cálcis. Quando Nero chegou ao poder, ele deu a Agripa as cidades 
da Galileia de Tiberíades e Tarquis, bem como Julias da Pereia. Foi 
diante dele e de sua irmã, Berenice, que Paulo fez sua defesa, em 
Cesareia (Atos 25:12-27).

VIII. Procuradores do Novo Testamento

Os prefeitos (governadores), que governavam determinados 
territórios, eram nomeados pelo imperador e respondiam 
diretamente a ele. Grande parte do seu trabalho envolvia finanças, 
como, por exemplo, os impostos. Eles também tinham autoridade 
legal suprema, como a que Pilatos usou em relação a Jesus. A 
residência oficial dos procuradores da Judeia era localizada em 
Cesareia Marítima. As áreas de sua responsabilidade, em geral, 
eram aquelas não governadas por um rei contemporâneo. Por 
exemplo, Herodes Antipas era tetrarca da Galileia, enquanto 
Pilatos era governador da Judeia, Samaria e Idumeia. A maioria 
das alusões do Novo Testamento aos procuradores se referem a 
Pilatos, Félix e Festo.

A. Pôncio Pilatos (26—36)

Pôncio Pilatos governou durante o período do ministério de João 
Batista e de Jesus Cristo. Foi enviado no ano 26 quando Sejano, 
assessor de Tibério, militante antissemita, estava no auge de 
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seu poder. Inadvertidamente ou de propósito, por vezes parece 
que ele tenha irritado a população judaica com suas atividades 
blasfemas. Ele trouxe estandartes romanos com imagens para a 
cidade de Jerusalém e colocou escudos votivos romanos no antigo 
palácio de Herodes, e obrigou os sacerdotes a contribuir com 
dinheiro sagrado do Corban — fundos em custódia pertencentes 
ao templo — para a construção de um aqueduto em Jerusalém. Em 
36 d.C., Vitélio, governador da Síria, levantou graves acusações 
contra Pilatos por seu tratamento cruel dado a um grande grupo 
de samaritanos no monte Gerizim, e foi banido para Viena, na 
Gália, onde, segundo a tradição, cometeu suicídio.

B. M. Antônio Félix (52—59?)

O sumo sacerdote Jônatas, na embaixada a Roma, apelou para o 
influente liberto M. Antônio Félix como procurador. Anteriormente 
casado com a neta de Marco Antônio e Cleópatra, Félix tentou 
consolidar seu poder na Judeia ao se casar com a jovem filha 
de Agripa I — embora ela já fosse esposa do rei de Emesa. Sua 
administração, no entanto, não obteve sucesso. Seu período no 
cargo foi marcado por lutas de rebeldes religiosos que levaram 
multidões para o deserto, prometendo-lhes “sinais e maravilhas” 
ou “sinais de liberdade”. Um profeta do Egito levou uma multidão 
para o Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, prometendo-lhes 
que, sob seu comando, os muros da cidade cairiam e eles poderiam 
entrar. A cavalaria e a infantaria enviadas por Felix mataram 400 
e capturaram 200 deles.

Por isso, um tribuno romano que mais tarde prendeu o apóstolo 
Paulo, pensou que poderia ter pego “o egípcio que iniciou uma 
revolta e levou quatro mil terroristas para o deserto” (Atos 21:38).

C. Pórcio Festo (59?—62)

O sucessor de Felix, Pórcio Festo, também tentou lidar com a 
grande ameaça para a ordem romana: os numerosos grupos de 
salteadores e os sicários. A cavalaria e a infantaria uma vez mais 
perseguiram esses arruaceiros, capturando e matando muitos 
deles. Apesar de todo esse esforço, é difícil medir até que ponto 
houve sucesso na eliminação desse tipo de ameaça. Festo enviou 
Paulo a Roma por se tratar de um cidadão romano (Atos 25:12). 
Ele foi o único procurador da Judeia que, segundo se sabe, morreu 
no exercício do cargo.

IX. Contexto religioso gentio
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A. Deuses greco-romanos 

Desde tempos muito antigos, os romanos adotaram dos gregos 
muitos de seus mitos e ideias sobre seus próprios deuses, de 
modo que é difícil falar sobre a religião “romana” como um 
fenômeno independente. Essencialmente, a religião romana foi 
o resultado da fusão de elementos primitivos latinos e gregos. A 
principal característica da religião romana era a crença de que 
todos os processos importantes no mundo foram divinamente 
ativados e, por outro lado, os diferentes deuses tinham cargos e 
funções específicas em diversas esferas de atividade. Desta forma, 
supunha-se que a maioria das coisas que eram vitais para o bem-
estar da sociedade eram funções de um deus ou o funcionamento 
dos deuses.

Além disso, muitos elementos na natureza em si mesmos 
provocavam algum tipo de espanto, que levava as pessoas a pensar 
neles como algo sobrenatural. No clima quente e ensolarado 
da Itália, uma fonte de água fresca ou um pequeno bosque de 
árvores inspiravam respeito e gratidão. Os romanos pensavam 
neles como lugares sagrados onde habitava um espírito. Em uma 
famosa passagem de Fastos (III, 295-6), Ovídio escreve: “Havia 
um bosque abaixo do Aventino, obscurecido com as sombras dos 
carvalhos, e ao vê-lo, você diria ‘há uma divindade ali’.”

A religião romana se preocupava com o sucesso, não com o 
pecado. Cícero comenta: “É Júpiter o melhor e o maior porque ele 
não nos torna justos ou sábios ou sóbrios, mas saudáveis, ricos 
e prósperos” (Sobre a natureza dos deuses III, 87). A felicidade 
era o objetivo de vida e ela dependia do êxito diário de todas as 
atividades do indivíduo, em sua vida privada, nos negócios ou 
na agricultura, numa esfera mais ampla de assuntos nacionais, 
e não de sua condição moral. O objetivo da religião era descobrir 
o procedimento correto para garantir a boa vontade dos deuses a 
fim de obter sucesso nessas atividades.

B. Adoração ao imperador 

Augusto tentou dar nova vida ao culto romano. Ele objetivava uma 
religião imperial e popular à semelhança do que havia prevalecido 
por muito tempo no Oriente, onde os reis eram muitas vezes 
considerados como divinos por seus súditos. Quando Augusto 
trouxe paz ao mundo, o oriente estava pronto para aclamá-lo como 
um deus. Isso evoluiu no culto do imperador reinante e de Roma 
personificada. Este culto pode ter emprestado certa aparência 
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de unidade religiosa ao império, e magnificava o imperador, mas 
tornou-se uma arma mortal de perseguição quando os cristãos se 
recusaram a adorar o imperador e foram tratados como traidores. 
Por fim, o culto ao imperador se extinguiu. Nos terceiro e quarto 
séculos, o culto oriental tornou-se supremo, e a religião do 
império logo se tornou cosmopolita e sincrética, de acordo com o 
espírito da nova era.

C. Ocultismo

Os últimos tempos da república romana e o Império Romano se 
caracterizaram por uma crença generalizada, quase universal, na 
influência do sol, da lua, dos planetas e das estrelas sobre eventos 
que ocorrem na Terra. A astrologia tinha se espalhado desde 
a Babilônia e Egito para a Itália, no segundo século a.C. e logo 
ganhou o controle sobre as mentes incautas. A maioria das pessoas, 
incluindo os imperadores, acreditava firmemente que, estudando 
as estrelas, os astrólogos poderiam prever o futuro, e uma atenção 
especial era dedicada aos seus horóscopos. R.M. Ogilvie explica: 
“Saber o que os astros entesouravam era simplesmente descobrir 
a vontade dos deuses” (Os Romanos e os Seus Deuses na Era de 
Augusto, p. 55).

Ao mesmo tempo, florescia a crença na magia. O Novo Testamento 
contém alguns exemplos, como Simão, o mago samaritano (Atos 
8:9-11) e os livros mágicos, no valor de 50 mil dracmas, queimados 
em Éfeso (Atos 19:19). Muitos papiros mágicos que ainda 
subsistem, refletem o uso de sílabas sem sentido (por exemplo, 
“abracadabra”) e palavras tiradas de fontes judaicas e cristãs, a 
fim de trabalhar a vontade do mago por meio de ajuda demoníaca. 
Grande parte da magia era dirigida contra outras pessoas, como 
podemos observar em maldições ainda preservados em pedra 
ou metal. As escavações na Itália têm descoberto centenas de 
amuletos astrológicos, fetiches, e objetos afins.

D. Especulação filosófica

Muitos intelectuais pagãos estavam completamente 
desencantados com sua herança religiosa e tinham se voltado 
para a especulação filosófica. Paulo os encontrou no Areópago, 
em Atenas. Lucas relata: “todos os de Atenas e os estrangeiros 
residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as 
últimas novidades” (Atos 17:21). Essas filosofias efetivamente 
exerceram algum tipo de influência sobre o pensamento cristão 
e alguns conversos incorporaram à sua nova fé conceitos 
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mentalmente errôneos provenientes dessas ideias pagãs. Os falsos 
mestres tinham mesclado conceitos bíblicos mal interpretados 
com a filosofia grega e levaram suas mensagens intelectuais para 
as igrejas. Várias epístolas foram escritas para alertar os crentes 
sobre os erros desse sincretismo - por exemplo, Colossenses, 1 
João e Judas.

.


