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A Arqueologia e o Novo Testamento

Romanos - Efésios:
A carta a uma igreja romana e cartas de uma prisão romana

I. Introdução às Evidências Arqueológicas (Parte 2)

As evidências arqueológicas acrescentaram muito aso estudos 
bíblicos do Novo Testamento, especialmente ao longo dos últimos 
cinquenta anos. Nesta unidade, veremos importantes achados 
literários, obras de arte imperial, arte religiosa e o impacto da 
arqueologia sobre o nosso conhecimento da vida, da morte e do 
sepultamento de Jesus Cristo.

II. Principais Achados Literários

Embora a maioria das evidências arqueológicas possa interessar 
a alguns leitores da Bíblia, as descobertas literárias podem ser 
especialmente importantes para o campo de Estudos Bíblicos. Os 
principais achados literários associados ao Novo Testamento e aos 
Estudos da História da Igreja Primitiva incluem os Manuscritos 
do Mar Morto, o Código Sinaítico, os Códigos de Nag Hammadi e 
as cartas de Bar Cochba.

A. Manuscritos do Mar Morto

A descoberta casual, na primavera de 1946, de sete antigos rolos 
de pergaminho em uma caverna no deserto de Judá foi seguida 
por achados semelhantes em outras dez cavernas próximas a um 
local conhecido pelo moderno nome árabe Qumran. Qumran está 
localizada cerca de dezesseis quilômetros ao sul de Jericó e pouco 
menos de dois quilômetros a oeste do Mar Morto.

Após uma década sem novas descobertas, Yigael Yadin recuperou, 
dos porões de um antiquário em Belém, o Rolo do Templo, o maior 
de todos os rolos. Os manuscritos parecem representar cerca de 
800 documentos separados, aproximadamente 240 dos quais são 
cópias de livros da Bíblia Hebraica. Cerca de dez dos pergaminhos 
estão completos em grande parte, mas a maioria consiste em 
inúmeros fragmentos. Essas descobertas lançaram luz adicional 
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sobre o cenário do Novo Testamento — seu povo, suas crenças, 
e suas reações a situações políticas e religiosas. Por conteúdo 
e gênero literário, os rolos são classificados em quatro grandes 
divisões:

1. Bíblia Hebraica. As cópias dos livros da Bíblia 
hebraica compõem cerca de trinta por cento do 
achado. À exceção do livro de Ester, todos os 
livros contidos nas Escrituras Hebraicas estão 
representados em Qumran.

2. Livros apócrifos. Manuscritos em hebraico e 
aramaico de livros apócrifos, como os Testa-
mentos dos Doze Patriarcas, Tobit, Jubileus 
e 1 Enoque, bem como composições inéditas 
de caráter similar, como o Gênesis Apócrifo, 
os Salmos de Josué e outros, correspondem a 
cerca de vinte e cinco por cento do achado.

3. Composições previamente desconhecidas. 
Outros vinte e cinco por cento do achado são 
cópias de composições previamente descon-
hecidas: escritos sapienciais, orações e compi-
lações de orações, etc. Presumivelmente, elas 
derivam daquela que pode ser considerada a 
posição literária comum do judaísmo no final 
do Período do Segundo Templo.

4. Literatura da “comunidade da aliança 
renovada”. Aproximadamente um quinto do 
total dos manuscritos consiste em composições 
hebraicas de diversos gêneros literários, que 
evidentemente constituíam a literatura espe-
cífica da “comunidade da aliança renovada”. 
Essas obras são de especial interesse porque 
nos esclarecem quanto à sua estrutura sócio 
religiosa dessa comunidade e ao universo con-
ceitual de seus membros.

B. Código Sinaítico

Em 1844, Constantine Tischendorf embarcou em uma busca de 
manuscritos bíblicos, que o levaram ao mosteiro ortodoxo de 
Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai. Durante sua estada, 
ele percebeu uma pilha de pergaminhos que seria usada para 
acender o forno do mosteiro. Após folhear os pergaminhos, ele 
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percebeu que os monges estavam prestes a queimar uma edição 
rara, em grego, da Bíblia Hebraica. Embora não tenha conseguido 
convencê-los a dar-lhe o manuscrito, ele conseguiu impedi-los de 
usar o pergaminho para acender o fogo.

Tischendorf voltou ao mosteiro mais duas vezes antes de os 
monges lhe permitirem examinar um grande manuscrito que 
mantinham em um armário. Para espanto e prazer de Tischendorf, 
esse manuscrito do início do século quatro, em excelente estado 
de conservação, continha não somente a maior parte do Antigo 
Testamento, mas também todo o Novo Testamento, além de dois 
dos primeiros escritos cristãos: a Epístola de Barnabé e o Pastor 
de Hermas. Os monges só lhe permitiram fazer uma cópia a mão 
do manuscrito. Foi somente nas primeiras décadas do século vinte 
que, finalmente, foi publicado um fac-símile fotográfico de todo o 
manuscrito do Código Sinaítico.

C. Códigos de Nag Hammadi 

Tal como acontecera com os Manuscritos do Mar Morto, a 
descoberta dos tesouros literários de Nag Hammadi foi, em grande 
parte, acidental. Várias centenas de quilômetros ao sul do Cairo, 
mais além do antigo mosteiro de Pacômio em Chenoboskion, 
um grupo de agricultores locais estava cavando o solo rico em 
torno do leito do rio Nilo para usar como fertilizante. Um dos 
agricultores, Mohammed Ali, foi parara em cima de um grande 
jarro de armazenamento. Esperando que ele pudesse conter ouro 
ou, talvez, um tesouro de moedas, ele quebrou o jarro. Dele caíram 
doze grandes códigos encadernados em couro. O ano era 1945.

Mohammed deu um dos livros a seu cunhado, que acabou 
vendendo-o a um museu do Cairo. Dos restantes onze livros, um 
foi parcialmente queimado pela esposa de Mohammed e os demais 
caíram nas mãos de comerciantes locais. Foram necessários mais 
de 30 anos para os códices de Nag Hammadi serem recuperados, 
reunidos e editados para publicação.

Infelizmente, nada se sabe acerca da história do grupo que reuniu 
essa coleção. Elas são cópias coptas de escritos originalmente 
compostos em grego. Os escritos abrangem uma ampla variedade 
de assuntos e parecem ter sido compostos originalmente por 
diversos autores diferentes, em momentos distintos e em uma 
variedade de locais. O traço comum que une os vários escritos 
da coleção de Nag Hammadi é uma ênfase em segredo, guarda de 
conhecimentos (gnosis) e, também, um estranhamento do outro 
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mundo contra a sociedade em geral e um desejo de afastar-se da 
corrupção do mundo material.

D. As descobertas de Bar Cochba 

A revolta judaica contra Roma, de 132 a 135 d.C., não foi registrada 
em detalhes por nenhum historiador ainda existente no segundo 
século, mas foi um evento extremamente importante da história 
judaica. Ela foi a última luta pela independência judaica ocorrida 
na Palestina até a Primeira Guerra de Independência de Israel, 
de 1947 a 1948. Até recentemente, a única informação conhecida 
acerca da revolta e de seu líder Simon Bar Cochba (Kochba) era 
encontrada no Talmude e em breves referências em outras obras.

Em 1951 e 1952, escavações arqueológicas resultaram na 
descoberta da primeira evidência física da revolta — vários maços 
de papiro e couro contendo contratos e documentos que datam 
de aproximadamente 132 d.C. Especialmente interessante foi a 
descoberta de duas cartas enviadas por Simon Bar Cochba, uma 
das quais foi provavelmente escrita ou ditada por ele e contém a 
sua assinatura.

Todas essas descobertas foram feitas nas cavernas Wadi Murabbaat, 
na Jordânia, cerca de 18 quilômetros ao sul de Qumran. Uma 
expedição de 1960 resultou em mais quinze cartas escritas para 
ou por Bar Cochba, bem como dois fragmentos de pergaminho de 
Êxodo inseridos em filactérios e datando do primeiro século. A 
expedição de 1961 resultou em uma grande quantidade de material. 
Foram encontrados quase cinquenta papiros e várias ferramentas, 
cestas, tecidos e assim por diante. Todos os documentos eram do 
tempo da segunda revolta ou anteriores a ela.

III. Obras de arte imperial

Um exemplo importante da arte imperial romana especificamente 
criada para transmitir mensagens políticas aos cidadãos de Roma 
e aos habitantes do império foi a construção e decoração de 
grandes arcos triunfais. Esses arcos foram construídos à custa do 
governo em diversos locais de todo o império, mas especialmente 
na própria Roma.

A. O arco de Tito

No décimo dia do mês de Ab, fim de agosto de 70 d.C., o templo 
de Jerusalém foi destruído. Após seu regresso a Roma no ano 
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71, Tito celebrou um triunfo conjunto com seu pai, o imperador 
Vespasiano. Na procissão estavam os líderes inimigos, Simon Bar 
Giora e João de Gischala, e diversos objetos foram retirados do 
templo (notadamente o menorah, a mesa e trombetas). Simon 
foi decapitado; João, provavelmente escravizado; e os objetos 
sagrados foram depositados no Templo da Paz, em Roma. Dois 
arcos triunfais foram erguidos nos anos seguintes para celebrar a 
vitória. Um deles foi destruído no século catorze ou quinze, mas o 
outro ainda está de pé em Roma, o arco de Tito.

No sétimo livro da Guerra dos Judeus, o historiador judeu Josefo 
descreve em grande detalhe a enorme parada da vitória, realizada 
em Roma imediatamente após a guerra. Uma comparação atenta 
das cenas esculpidas no arco com a descrição literária de Josefo 
revela que uma importante parcela da decoração em relevo 
esculpida no arco de Tito é uma narração visual dessa parada da 
vitória.

Por exemplo, um painel apresenta parte de uma procissão em que 
despojos do templo de Jerusalém são conduzidos em um carro 
alegórico. Os objetos exibidos são objetos de culto, como a mesa 
da “presença”. Também está esculpida em intrincados detalhes 
uma magnífica reprodução de um candelabro de sete braços, ou 
menorah.

Outros painéis se concentram no próprio Tito. Uma cena 
mostra seu papel na procissão triunfal. Ele é retratado em uma 
carruagem magnificamente decorada, puxada por quatro cavalos. 
Acima de sua cabeça, a própria deusa Vitória segura uma coroa de 
ouro. Mas a cena de maior destaque registra um evento ocorrido 
onze anos depois. O imperador morto é retratado como sendo 
levado para o céu sobre as asas de uma águia. Visto como uma 
mensagem visual unificada, o arco celebra Tito como o herói da 
Guerra dos Judeus, que finalmente se tornou um deus em virtude 
de seu extraordinário serviço na manutenção da paz do império. 
A feliz sobrevivência do arco de Tito acrescenta uma dimensão 
importante à nossa compreensão do resultado da Guerra dos 
Judeus e ao seu significado para os diversos participantes.

B. Cunhagem imperial

A cunhagem romana havia se desenvolvido gradualmente a partir 
do século quatro a.C. Os imperadores romanos faziam extenso 
uso de arte monumental para promover suas mensagens políticas 
e religiosas, mas também tinham o meio bastante simples, mas 
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extremamente eficaz, da cunhagem imperial. Duas das mensagens 
mais comuns que as moedas romanas enfatizaram acerca de 
imperadores foram suas realizações em batalha que mantiveram 
a paz do império e seus generosos benefícios que aumentaram o 
bem-estar material de seus súditos.

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, diz 
Jesus, conforme relatado nos Evangelhos (Mc 12:17; Mt 22:21; 
Lc 20:25). Essas palavras foram estimuladas quando um fariseu 
apresentou uma moeda com uma representação do rosto do 
imperador em um dos lados. O argumento da observação de Jesus 
é que, independentemente de quão poderoso o imperador possa 
parecer ser neste mundo, sua influência não se estende ao reino 
espiritual.

IV. Obras de arte religiosa

Outra maneira pela qual materiais remanescentes podem 
aumentar a nossa compreensão do mundo no qual a mensagem 
cristã primitiva foi difundida é dando voz a outras mensagens 
de esperança e de salvação que parecem ter mantido o apelo aos 
habitantes comuns do mundo greco-romano. A situação na cidade 
provincial de Filipos é um caso em questão.

A. Uma antiga grafitagem em Filipos

Localizada no nordeste da Grécia, Filipos era uma colônia romana 
situada perto do extremo leste da Via Egnatia, a principal rota 
terrestre que ligava Roma à costa do mar Egeu. Ainda hoje, os 
visitantes podem ver os restos de seu fórum, com suas fontes 
outrora esplêndidas, sua biblioteca e escritórios cívicos bem 
equipados, e seus templos monumentais em homenagem à deusa 
padroeira da cidade e da família imperial. Ao norte estão os 
contrafortes das Terras Altas dos Bálcãs, a leste se ergue o Monte 
Orbelos e, a oeste, o Monte Pangeu (Pangaion).

No lado norte da Via Egnatia se encontra um afloramento de 
rochas íngremes, que leva às altitudes mais elevadas do Monte 
Pangeu. Espalhada ao longo dessa solitária extensão rochosa há 
uma incrivelmente rica profusão de representações religiosas 
grosseiramente entalhadas, um testemunho gráfico e pungente 
da piedade simples de pessoas comuns. A maioria delas parece ter 
sido encomendada como um ato de piedade e gratidão por algum 
dom de proteção, cura ou resgate cuja realização em benefício do 
suplicante é creditada ao deus ou à deusa.
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Até hoje, 187 relevos foram identificados, formando uma espécie 
de santuário estendido ao ar livre. A deusa Diana (a equivalente 
romana à deusa grega Ártemis), em seu papel de caçadora, é 
destacada com a maior proeminência. De fato, há mais de noventa 
diferentes representações dela em várias poses de caça. Essa 
evidência de preocupação popular para com os riscos e benefícios 
do caçador é adicionalmente enfatizada pela presença, em meio a 
essas mesmas rochas, de um santuário grosseiramente esculpido 
em homenagem a Silvano, um deus romano das florestas.

Uma variedade de outras divindades também está representada, 
incluindo a deusa mãe frígia Cibele. Mais acima na montanha, Ísis 
tinha seu próprio templo e pequeno complexo santuário, mas ela 
também foi homenageada dentre os entalhes na rocha. Embora de 
origem egípcia, Ísis se tornou extremamente popular no Império 
Romano como uma deusa compassiva capaz de curar, proteger e, 
possivelmente, conceder a seus adoradores uma vida melhor no 
outro mundo. Em uma das poucas inscrições que acompanham 
um relevo, Ísis é honrada como a Rainha do Céu, um título 
frequentemente repetido para essa deusa.

O que todas as divindades honradas nesse desolado afloramento 
rochoso têm em comum é que eles dedicaram preocupação 
e proteção a pessoas comuns e às ocupações e preocupações 
de suas vidas cotidianas. Paulo parece ter compreendido essa 
necessidade, pois encorajou os filipenses dizendo: “Não andeis 
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças” (Fp 4:6).

B. Túmulos e Ossuários

Sob a influência greco-romana, os túmulos da Palestina 
assumiram as formas exteriores e a ornamentação da arquitetura 
clássica. As fachadas e monumentos elaborados, cortados da 
rocha viva ao longo da margem do vale de Cidrom, dá uma ideia 
da possível aparência da necrópole quando literalmente centenas 
desses túmulos eram visíveis em torno dos limites da cidade, nas 
encostas do Monte Scopus, do Monte das Oliveiras e de outras 
superfícies rochosas da região.

Os monumentos apenas chamam a atenção para os túmulos, que 
eram cortados na rocha e localizados fora da muralha da cidade. 
Para entrar, a pessoa tinha de se inclinar para adentrar o pequeno 
corredor, que descia para uma sala grande com bancos de pedra 
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em redor nas laterais. Depois da morte, o corpo era colocado em 
um dos bancos de pedra. O túmulo era, então, selado rolando-se 
uma pedra circular sobre a pequena entrada. Esse era o primeiro 
enterro.

Após um período de aproximadamente um ano, a família retornava 
ao túmulo e reunia os ossos do falecido em um ossuário, seguindo 
um ritual cuidadosamente prescrito. O uso de caixas de ossos 
ou ossuários era uma inovação iniciada no século três a.C. Eles 
tinham o modelo dos baús de cremação romanos e consistiam em 
caixas de pedra com aproximadamente noventa centímetros de 
comprimento e tampas. A caixa era, então, colocada em um dos 
nichos menores, que eram cortados nas laterais da sala principal 
do túmulo. Os ossuários eram frequentemente marcados com 
desenhos geométricos elaborados e com inscrições de nomes 
em aramaico. Centenas de ossuários foram recuperados e têm 
interesse para os estudiosos bíblicos, como as catacumbas cristãs 
encontradas em Roma.

C. Catacumbas

De todas as estradas que levam a Roma, a Appia Antica — 
construída em 312 a.C. — era a líder reinante. Ao longo da Via Ápia, 
patrícios romanos construíram grandes monumentos acima do 
solo, enquanto cristãos se reuniam nas catacumbas abaixo deles. 
O que restou disso pode ser visitado nos dias de hoje. Em algumas 
das grutas úmidas e escuras ainda se pode ver o remanescente da 
arte cristã primitiva.

A extensa e quase contínua exploração das catacumbas cristãs 
revelou um rico, embora em grande parte escondido, mundo de 
arte e imagens cristãs primitivas. Embora para alguns cristãos 
elas tenham sido objeto de peregrinação religiosa desde a sua 
própria criação, somente a partir do século quinze os estudiosos 
começaram a visitar as catacumbas romanas com o propósito de 
investigação histórica. Na segunda metade do século dezesseis, a 
escavação de uma área na periferia ao norte da cidade levou a outro 
grande túmulo subterrâneo. A descoberta de mais catacumbas 
não parou quase até o presente.

De que maneira a piedade popular dos cristãos dos séculos três 
e quatro se expressava nas pinturas nas paredes em torno dessas 
sepulturas cristãs? (1) Em primeiro lugar, as figuras humanas, 
geralmente representações dos falecidos, são representadas em 
pé com braços e olhos arregalados voltados para o alto, numa 
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atitude de oração cristã primitiva. (2) As tumbas cristãs primitivas 
também eram frequentemente decoradas com símbolos religiosos 
como cruzes e peixes. (3) Um terceiro assunto tipicamente 
retratado era uma rica variedade de cenas de histórias bíblicas. De 
longe, o assunto mais comumente retratado era o próprio Cristo, 
no papel do Bom Pastor.

V. A vida de Cristo

Há muitos outros sítios arqueológicos e achados pertinentes à 
vida, a morte e ao sepultamento do homem Cristo Jesus.

A. Belém

Mateus 2:1 e Lucas 2:4-7 afirmam que Jesus nasceu em Belém, 
situada em uma crista de montanha, cerca de 750 metros acima 
do nível do mar, aproximadamente nove quilômetros e meio a 
sudoeste de Jerusalém.

Tradições muito antigas colocam o nascimento de Jesus numa 
gruta em Belém. Justino Mártir, que escreveu um diálogo com 
o judeu Trifão pouco depois da metade do século dois, diz: 
“Mas, quando a Criança nasceu em Belém, não conseguindo 
encontrar alojamento naquela aldeia, José estabeleceu seus 
aposentos em certa caverna próxima à aldeia”. Orígenes, que 
esteve frequentemente na Palestina, a partir do ano 215, e 
escreveu Contra Celso por volta do ano 248, relata aquela que é, 
evidentemente, a mesma tradição, e fala como se ele mesmo fosse 
um daqueles a quem a caverna havia sido indicada.

Foi possivelmente sobre essa caverna que uma igreja foi construída 
pelo imperador Constantino e consagrada pela sua mãe, Helena, 
que visitou Belém por volta do ano 327. Ainda é possível visitar a 
Igreja da Natividade, em Belém, nos dias de hoje.

B. Séforis

Tradicionalmente, Jesus é, com frequência, retratado como um 
carpinteiro rural com limitada exposição urbana, mas escavações 
em Séforis começaram a desafiar esse conceito. As ruínas do 
palácio, colunatas, fórum, teatro e vilas de Séforis mostram que 
a cultura galileia que afetava Jesus era muito mais sofisticada e 
urbana do que se pensava possível. Essa cidade estratégica, capital 
da Galileia na juventude de Jesus, ficava apenas seis quilômetros 
e meio ao norte de Nazaré. Séforis era “o ornamento de toda a 
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Galileia”, segundo Josefo, e a agitada e movimentada capital de 
Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande.

Sede do governo, Séforis se gabava da opulenta residência real 
de Antipas, dos escritórios administrativos, do banco real e dos 
arquivos. Dentro dos muros muito fortificados da cidade ficava a 
grande fortaleza, quartel-general da polícia secreta de Antipas e 
dos militares encarregados de manter a paz e proteger as fronteiras. 
Os arqueólogos descobriram centenas de milhares de peças de 
cerâmica datáveis — uma dúzia de cores de mármore importado, 
fragmentos de afrescos luminosos, gesso artisticamente 
moldado, colunas de pedra calcária redondas e lisas, capiteis com 
ornamentos esculpidos, centenas de moedas, dezenas de vasos de 
cerâmica inteiros, belos mosaicos, figuras de bronze, correntes de 
ouro, marfim esculpido e outros artefatos, todos demonstrativos 
de que, nos períodos romanos inicial e médio, Séforis era, de fato, 
uma próspera metrópole.

Como Richard A. Batey, um arqueólogo que escavou em Séforis 
durante anos, afirma em seu livro Jesus and the Forgotten City, 
“Escavações arqueológicas permanentes estão produzindo 
evidências de uma cultura urbana sofisticada que coloca Jesus em 
um ambiente radicalmente diferente, que desafia os tradicionais 
pressupostos acerca de sua vida e ministério” (p. 14).

C. Gerasa (Jerash)

Outra área urbana que Jesus pode ter visitado foi Gerasa, uma 
das cidades importantes da [região de] Decápolis. Os gerasenos 
eram os habitantes da cidade e de seus arredores. A antiga 
cidade foi identificada com a moderna Jerash, cerca de trinta 
e cinco quilômetros ao norte de Amã (capital da moderna 
Jordânia), trinta quilômetros a leste do rio Jordão e cinquenta e 
nove quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. A identificação 
se baseia na semelhança entre os nomes antigos e modernos e 
em inscrições que descrevem os antigos moradores como “os 
primeiros gerasenos”. A Bíblia não se refere à cidade em si, mas à 
“região dos gerasenos” (Mc 5:1).

O Departamento de Antiguidades da Jordânia vem escavando o 
local desde 1953. Como um excelente exemplo de planejamento 
urbano, Gerasa foi projetada com uma única rua principal cruzada 
em ângulo reto por duas ruas transversais. A rua principal tinha 
pouco mais de oitocentos metros de comprimento e apresentava 
260 colunas jônias e coríntias em cada lado. As ruas laterais 
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também apresentavam colunas, e um sistema de drenagem se 
estendia abaixo do meio das ruas. A oeste da rua principal, no 
ponto mais alto da cidade, erguia-se o templo de Ártemis, do 
século dois; a leste da rua havia dois complexos de banhos; e na 
parte norte da cidade havia um teatro.

Na extremidade sul da rua havia um fórum circular do primeiro 
século, singular no mundo greco-romano. A partir do fórum, um 
grande lance de escada subia ao templo de Zeus, iniciado em 22 
d.C. Próximo a ele havia o teatro sul, do primeiro século, capaz de 
acomodar cerca de 5.000 pessoas. Na entrada sul da cidade havia 
um grande arco triunfal, comemorando a visita de Adriano à 
cidade no ano 129 d.C.; e, próximo a ele, expandia-se o hipódromo. 
Ruínas de treze igrejas apareceram nas escavações.

VI. A morte de Cristo

Embora não tenhamos qualquer evidência direta da morte e do 
sepultamento de Cristo, há achados arqueológicos que podem 
lançar luz sobre aquele período de Sua existência terrena.

A. Pilatos: inscrição e cunhagem

Nascido em Sevilha, Espanha, Pôncio Pilatos viveu em Cesareia, 
onde foi nomeado procurador da Judeia (26-36 d.C.). Durante 
escavações no teatro romano em Cesareia, em 1961, foi feito um 
achado extraordinário: uma pedra com uma inscrição. A pedra 
fora usada para formar um degrau para um lance de escada de 
uma das entradas para os lugares de um teatro e foi seriamente 
lascada, provavelmente naquele momento, no lado esquerdo. 
Originalmente, a pedra só pode ter sido incrustada na parede do 
edifício para o qual ela proporcionava a inscrição dedicatória. 
Quatro linhas permanecem legíveis, pelo menos em parte. Após 
a restauração e tradução, elas dizem: Ao povo de Cesareia / 
Tiberieum / Pôncio Pilatos / Prefeito da Judeia. Essa foi a primeira 
evidência epigráfica referente a Pôncio Pilatos, sob cujo poder 
Jesus foi crucificado.

Além disso, durante o governo de Pôncio Pilatos, pela primeira vez 
um símbolo pagão foi usado em um leptão (uma pequena moeda) 
da Judeia: o “lituus”, ou varinha do adivinho, com a legenda 
Tibério César. O reverso dessa moeda indica o ano como 17, que 
viria a ser 30 d.C., o ano provável da crucificação de Cristo. Outra 
moeda mostra um segundo tipo emitido por Pilatos: três espigas 
de trigo amarradas em feixe. O reverso tem um simpulum, ou 
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concha de servir, usada para derramar líquidos em um sacrifício 
queimado — outro símbolo romano. Essas moedas ilustram a falta 
de preocupação de Pilatos com os sentimentos de seus súditos 
judeus.

B. Evidência de uma crucificação romana

No início do verão de 1968, uma equipe de arqueólogos descobriu 
quatro cavernas túmulos em Giv’at ha-Mivtar (Ras el-Masaref), ao 
norte de Jerusalém. A data dos túmulos, revelada pelas peças de 
cerâmica encontradas no local, variava entre o fim do século dois 
a.C. e o ano 70 d.C. Um dos túmulos continha um homem de vinte 
e quatro a vinte e oito anos de idade, que havia sido crucificado. 
O nome do homem estava entalhado em seu ossuário com letras 
de um centímetro e meio de altura: Jeoanã. Provavelmente, ele 
foi crucificado entre 6 d.C., o tempo da revolta do censo, e 66, o 
início da guerra contra Roma. Todas as marcas de violência no 
esqueleto resultavam, direta ou indiretamente, da experiência da 
crucificação.

O terço inferior de seu rádio direito mostrava um sulco, 
provavelmente resultante do atrito entre um prego e o osso. Ele 
parece ter sido pregado no patíbulo através dos antebraços e não 
através dos pulsos, cujos ossos foram encontrados em bom estado. 
Poderia ser mais preciso traduzir as duas únicas referências nos 
Evangelhos que mencionam as “mãos” de Jesus crucificado (Lc 24, 
Jo 20), como “braços”. Por conseguinte, segundo João 20:27, Jesus 
disse a Tomé: “Põe aqui o dedo e vê os meus braços…”

As pernas haviam sido pressionadas juntas, curvadas e torcidas para 
as panturrilhas ficarem paralelas ao patíbulo. Os pés foram presos 
à cruz por um prego de ferro atravessando os dois calcanhares 
(tuberosidades dos calcâneos). Sob sua cabeça arredondada, o 
prego apresentava sedimentos, fragmentos de madeira (pistácia 
ou acácia), uma crosta calcária, uma parte do osso do calcanhar 
direito, uma parte menor do osso do calcanhar esquerdo e um 
fragmento de oliveira. É evidente que Jeoanã foi pregado a uma 
cruz de oliveira, com o pé direito por cima do esquerdo. Enquanto 
Jeoanã estava na cruz, presumivelmente após algum tempo, suas 
pernas foram fraturadas. Um golpe forte de uma arma pesada 
fragmentou os ossos da perna direita e fraturou os da esquerda, 
contíguos à cruz (simplex), em uma linha simples oblíqua. Temos 
agora uma prova empírica de que pregos eram usados   na cruz, a 
parte da crucificação da qual se duvidava.
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VII. O sepultamento de Cristo

Jesus morreu em uma colina fora da muralha de Jerusalém. 
Pedreiras tinham dado ao local o esboço de um crânio (Gólgota). O 
corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado em uma caverna das 
proximidades. Por volta do ano 40 a 44, Herodes Agripa aumentou 
o tamanho de Jerusalém construindo um “terceiro muro”, assim 
encerrando a área do Calvário e do túmulo no interior da cidade. 
Para complicar ainda mais a história do local, no ano 70 d.C. 
Jerusalém foi arrasada por Tito.

A. A Igreja do Santo Sepulcro

A lembrança do lugar do Gólgota e do túmulo de Jesus por 
parte dos primeiros cristãos de Jerusalém é altamente provável. 
Eusébio diz que o imperador Adriano (117-138) cobriu o santo 
sepulcro com terra, pavimentou toda a área e ali construiu um 
santuário de Vênus. Muito mais tarde, Constantino ordenou a 
eliminação do santuário Vênus e, enquanto isso estava sendo feito, 
contrariamente a todas as expectativas, um túmulo veio à luz. Era 
evidente que aquele era o único túmulo das imediações, sendo, 
por isso, entendido como o sepulcro de Cristo. Então, Constantino 
instruiu o bispo Macário a construir uma igreja (“basílica”) sobre 
o local. A basílica incluía o Calvário e uma rotunda sobre o 
sepulcro. Para isso, os lados do Calvário foram nivelados para que 
ele se tornasse como um terraço. Além disso, ele limpou o morro 
a partir do entorno da caverna do túmulo. A consagração da igreja 
ocorreu em 335. A basílica, na sua forma atual, foi concluída 
pelos cavaleiros das cruzadas em 1099, incorporando elementos 
dos edifícios anteriores. Uma restauração moderna da basílica 
começou em 1959.

B. O Calvário de Gordon e o Túmulo do Jardim

Em 1842, Otto Thenius sugeriu que uma colina rochosa a leste 
do Portão de Damasco, na estrada para Nablus, era a colina do 
Gólgota verdadeira. Em 1867, um túmulo escavado na rocha foi 
encontrado na encosta noroeste dessa colina. Entre 1883 e 1884, 
Charles G. Gordon visitou Jerusalém e aceitou o ponto de vista 
originalmente proposto por Thenius. Depois disso, a colina ficou 
conhecida como “Calvário de Gordon” e o túmulo, como “Túmulo 
de Gordon”, ou, mais recentemente, o “Túmulo do Jardim”. No 
topo da colina está situado um cemitério muçulmano.

Tendo visitado o local da Igreja do Santo Sepulcro, com seu 
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escuro labirinto de capelas, seus altares ornamentados, seu 
cheiro de incenso e som de cânticos estranhos em uma babel de 
línguas, muitos visitantes se convenceram de que um lugar assim 
não poderia ser o local do Gólgota e do sepulcro. Infelizmente, 
a alegação de que o Calvário de Gordon é o site do verdadeiro 
Calvário se baseia mais em desejos fantasiosos do que em história, 
arqueologia ou tradição. Não obstante, ela pode dar uma melhor 
ideia da aparência do túmulo de Jesus do que a Igreja do Santo 
Sepulcro, e é um belo local para oração silenciosa e meditação.


