
(8) —17 de Abril de 2013 
 
Ele (Jesus) pregou para uma multidão de miseráveis desprezada pelos ricos, ignorada pelos cultos e 

oprimida pelos poderosos, alvos do ódio absoluto da ralé, cuja grande aspiração seria um novo tempo, uma 
nova realidade que lhes permitisse desmantelar a ordem vigente, humilhar os cultos, executar os  poderosos, 
tirar dos ricos o ouro e as propriedades. Jesus de seu turno, embora a linguagem do iniciado, a formulação 
hermética do pré-gnostico, terá se dedicado à tarefa bastante objetiva de cooperar com os revoltosos de 
Israel; não via os ricos com bons olhos (Marcos 10:23; Lucas 18:25), embora alguns participassem de sua vida, 
especialmente como provedores da bolsa administrada pelo Iscariotes (Lucas 8:3); e não suportava qualquer 
classe de domínio (Marcos 12:38-40; Mateus 23:1-12). 

 
Quanto às ovelhas perdidas, queria prepará-las para chegarem com dignidade ao fim que julgava 

próximo, e então falou de um Reino, de um Pai, ícone talvez identificável na figura lendária da comunidade 
dos sectários do deserto, já no céu da sua crença, procurando instilar naquela pobre e brutalizada gente 
emoções e sentimentos a ela intimamente estranhos, gente ansiosa por alguém como ele, leprosos, mendigos, 
aleijados, toda a sorte de desvalidos, aqueles a quem a sociedade do seu tempo não apenas ignorou, mas 
repudiou e desprezou. Terá sido ela o seu objeto de amor, conforto e cura, a quem terá levado esperança e 
devolvido a dignidade de lutar por alguma coisa, acenando-lhes com a morte, porque preferível à vida como 
por ela vivida. 

 
Não pregou para os abastados, ricos e poderosos, que o temeram porque infundiu força à maioria de 

pobres e incultos, manipulados e explorados pelas classes altas, assíduas no Templo, onde tudo começava e 
terminava, em torno do qual girava toda a vida religiosa, social, política e econômica. Por isso, pela rara 
capacidade de arregimentação, pelo seu messianismo independente, terá sido grave ameaça para os romanos 
no passo em que armava uma bomba de efeito retardado para a classe abastada ao incutir autoestima, 
dignidade e força interior nos deserdados da sorte; incômodo para o Templo, transtorno para Roma, ele era, 
contudo, descartável; pobres e miseráveis não pagam dízimos nem tributos. Esse tipo de coisa é sem custo ou 
esforço perfeitamente sofreado pela violência, com a morte; assim foi com Jesus. É melhor morrer um só 
homem do que perecer toda a nação, terá dito o sumo sacerdote. (Onair Nunes, A Conspiração dos Medíocres, LIVRO 

VI – Jesus de Nazaré, 1700 Anos de Equívocos) 
 
(...) 
 
Desfrutando de relativa paz desde a entronização de Constantino, os movimentos religiosos ativos em 

Roma respiraram, afinal, aliviados com o Édito da Tolerância, em 311; cessou a repressão a todos eles, quase 
totalmente destruídos. O conjunto dos seguidores de Jesus de Nazaré estava entre esses movimentos, mas era 
um movimento dividido, perdido no caos social romano. 

 
Em 313 o Édito de Milão substituiu a tolerância pela liberdade religiosa, propiciando a construção pelo 

Erário de Casas de Oração para os cristãos	  — protótipos das posteriores igrejas —, introduzidos nos ofícios 
religiosos o luxo e a pompa do estilo romano. Celebrantes e administradores passaram a receber do Estado 
gordos salários, isenções de impostos e poder crescente. 

 
A sombra de Constantino pairando sobre os movimentos religiosos recém-libertos, as divisões entre os 

cristãos provocaram acirrada disputa por cargos; chegaram ao ponto de não-retorno. Em consequência, surgiu 
dos embates e manobras entre católicos — como eram chamados os cristãos da África do Norte, cooptados 
por Constantino — e radicais donatistas, partidários do Bispo Donato, um cisma impreenchível, estes últimos 
contrários à total divindade de Jesus e defensores da sobrevivência cristã apartada do Estado romano, fora do 
controle oficial, e da austeridade da vida e da prática religiosa. Levada à arbitragem do Bispo de Roma e do 



Concílio de Alves, na Gália, em 314, a divergência pendeu para os católicos; decidida em última instância 
por Constantino, a vitória ficou com o embrião do catolicismo, selando o destino da nova religião. A imagem 
do Jesus dos primeiros 300 anos, de pobreza e enfrentamento ao sistema ao lado dos pobres e deserdados da 
sorte, começou a esmaecer. 

 
Em 314 Constantino contava 42 anos de idade; não se havendo, até então, batizado, era um pagão. Seu 

cerco político à Igreja, a par de levar os cristãos das ruas para o Palácio, por extensão à Corte, aos palacetes e 
às casas da melhor sociedade romana, apresentou-lhes, também, os símbolos pagãos em clima imperial, em 
meio ao qual era muito pouco saudável contrariar o Augusto no poder. Daí para a ingerência nos assuntos da 
Igreja foi um passo; o decisivo precedente da intervenção final do Imperador para garantir a prevalência dos 
católicos sobre os donatistas deu ao Estado romano uma boa razão para exercer o seu arbítrio. Da ingerência 
para a chefia tácita o caminho foi curto, assim como a incorporação aos escalões mais altos da Igreja do luxo, 
da pompa e da índole imperial. A religião ganhou um chefe pagão e um DNA violento e discricionário. 

 
A pobreza e as perseguições foram substituídas pela abastança e pelo poder crescente; e porque o Bispo 

Constantino Augusto precisava de ordem no império e o nascente organismo de se impor, este último passou 
de perseguido a perseguidor. Com o respaldo oficial, as demais crenças não sobreviveram, todas passaram a 
ser sistematicamente destruídas pela Igreja. Foi posta em cena a figura do herege. 

 
(9) — 24 de Abril de 2013 

 
A palavra chave, heresia (αίρεση), foi o relevo do ferro em brasa do recém-constituído autoritarismo 

religioso, com o qual marcado o dissidente, o herege (αιρετικός), para os efeitos da repressão religiosa o fiel 
equivalente do subversivo político dos regimes totalitários de nossos tempos, com a real diferença de que não 
lutava. Sendo o que escolhe (εκλέγων), o que seleciona (επιλέξτε), recusou a tutela oficial, pois tinha o seu 
próprio sistema de crenças. E pagou caro por isso (Onair Nunes, A Conspiração dos Medíocres - LIVRO VII – CÁTAROS, 

UM GENOCÍDIO). 
 
Observa-se estreita correlação dos passos de Jesus com circunstâncias e previsões dos profetas; estes o 

anteciparam ou ele agiu conforme as previsões? Extrai-se de 1 Samuel 22:2 a tipologia em que plasmados os 
seus seguidores, aquela classe de pessoas a cujo alcance se colocou e às quais se terá dedicado. O versículo 
noticia a adesão a Davi de uma quantidade de homens com problemas e dificuldades de toda ordem, cerca de 
400, dos quais se tornou líder, para em seguida marcharem sobre a Terra de Judá. 

 
Por extração, Jesus está diametralmente oposto ao versículo 1. Seus parentes não participavam de suas 

atividades, sendo evidente que não mantinha relações próximas com sua mãe, irmãos e irmãs (Mateus 12:46-50); 
quando iniciava sua pregação, tentaram impedi-lo de continuar, por considerarem haver enlouquecido (Marcos 

3:21). 
________________________ 
 
Com Constantino o dia de repouso saiu do sábado judaico para domingo, o dia do Sol, seu deus; saiu 

do sétimo para o primeiro dia da semana. Sumo Pontífice — um título pagão — até a morte, do mesmo modo 
que Episcopus-ad-extra, um Bispo estranho aos quadros da Igreja, só adotou os símbolos cristãos em 317, já 
com 45 anos. Restam dúvidas históricas quanto a haver se tornado um autêntico cristão. 

 
Em 313/314 efetivaram-se os tribunais arbitrais episcopais, sementes das Inquisições, instituindo-se na 

mesma época a religião como beneficiária de heranças e dízimos, tornados compulsórios no curso do tempo 
em lugar da inicial contribuição espontânea. 

 



Com Constantino chegou para os religiosos em 314 o direito à espada, até então negado, iniciando-se a 
formação de núcleos militares cristãos, a cujos membros foi concedido o direito de comunhão. Surgia assim 
o embrião das Ordens Militares, constituídas essencialmente para as guerras santas e formadas em exemplos 
emblemáticos por monges combatentes. O direito de comunhão era retirado daqueles que, mesmo em tempos 
de paz, abandonassem as Ordens; eram destituídos igualmente de todos os demais sacramentos. 

 
(10) — 1 de Maio de 2013 
 
Depois de introduzir na religião os símbolos do paganismo, os seus símbolos, estampados inclusive em 

moedas, Constantino convocou Nicéia em 325, Concílio do Império realizado com pompa e luxo imperiais, 
conduzido pelo Imperador coadjuvado por Eustáquio de Antióquia, Macário de Jerusalém, Silvestre, Bispo 
de Roma pelas graças do Senhor do Império, com dois religiosos menores por prepostos, mais Alexandre de 
Alexandria e outros. O ouro do trono, símbolo de poder, alinhavou a parceria Estado/Igreja para garantia da 
ordem no mundo conhecido, o mundo romano. Aberto o caminho para o dogma, o que ali se decidisse fixaria 
a regra pétrea e inexorável refratária a contestações ou desvios, a administração inflexível da fé com a força 
assimilada do Estado romano. 

 
O dogma de Constantino estabeleceu a divindade de Jesus como “Filho de Deus, nascido do Pai, filho 

unigênito da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial 
ao Pai, por Quem foram feitas todas as coisas.” 

 
Em 19 de Junho foi promulgado o Édito do Império para a Igreja —	  uma	  imposição,	  sem	  qualquer	  

traço	  de	  união	  ou	  associação	  —, afastando de vez o Jesus dos primeiros 300 anos do movimento que passou 
a ser designado por cristianismo. Surgiu um personagem, apresentado a partir de Nicéia na forma do Decreto 
Imperial. O crucificado de Jerusalém foi definitivamente sepultado, nada restando do homem; perpetuou-se o 
símbolo, aquele do Cristo, que eclipsou a pessoa do camponês Galileu. 

 
“Les biographes antiques, Juifs ou Grecs, ne se souciaient pas de suivre le fil continu d’une vie 
pour en déterminer la trajectoire, en s’attachant à l’homme privé autant qu’au personnage 
public. Ils ne racontaient pas une vie dans l’idée de créer une relation sentimentale entre leur 
héros e leurs lecteurs mais ils lui donnaient une valeur emblématique que illustrait un 
caractère, un mode de vie, une idéologie. Dans l’Antiquité, la biographie se voulait 
démonstrative e non documentaire; elle était donc sélective. Quand elle relatait un récit 
d’enfance, il s’agissait toujours d’une enfance miraculeuse, présageant l’importance 
exceptionnelle du personnage. Ainsi sont les vies d’hommes illustres et de philosophes, ainsi 
sont les évangiles: indéniablement, ils présentent Jésus comme une figure, celle du Christ.” 
(Marie-Françoise Baslez – Bible et Histoire – Librairie Arthème Fayard, Paris, 1998, pág. 184 ao fim, e 185 ao 
início.). 
 
Constantino derrotou o movimento de Jesus de Nazaré — é totalmente incorreto chama-lo cristianismo — 

sem espadas, leões, gladiadores e espetáculos públicos de humilhação e mortes ulteriormente reprisados pelas 
Inquisições. Assumindo o controle com poder e autoridade inerentes ao líder do arbitrário e poderoso Estado 
romano, ele o desvirtuou, desfigurando-o, elitizou-o substituindo-lhe os intransigentes músculos das ruas pela 
flacidez política da classe média e dos palácios.  

____________________ 
 
Ário foi proibido e descartado, os presbíteros puros de Novaciano também. 
 
Ário da Líbia, discípulo de Luciano de Antióquia, ordenado em 319 em Alexandria, susteve juntamente 

com outros religiosos da mesma formação teológica que Deus, incriado, existe por Si, sem começo ou fim; 
Segunda Pessoa da Trindade, criado, com começo e fim, o Filho, havendo nascido como qualquer outro ser 



vivente, não reunia condições para ser Deus no mesmo sentido do Pai, ou Dele uma extensão, mas filho por 
adoção. Considerado heresia, o arianismo na verdade revolveu em termos específicos e forma doutrinária a 
questão central que remontava às próprias origens da Igreja, acirrando e aprofundando antigas divergências. 
O debate girava em torno da pessoa de Jesus, definitivamente consagrado como o Cristo das Escrituras. Para 
alguns, sua humanidade, indiscutível, era especial e superiormente diferençada da dos demais seres humanos; 
para outros havia sido um ser hierático e divino, sem alcançar, entretanto, a dimensão de Deus. As primeiras 
sistematizações viram a divindade de Jesus no Pai e sua humanidade no Filho consubstancial ao Pai, o que 
não é um sofisma, claro, por não portar a característica da má-fé, mas produto de visão exacerbada produzida 
pela perda de contato com a realidade. Na permanente busca da unificação doutrinária, prevaleceram, afinal, 
as disposições do Primeiro Concílio de Nicéia, cujo Credo decretou serem o Filho e o Pai feitos da mesma 
substância, descartada de modo terminante a teoria da adoção ou constituição do Filho por paralelismo com o 
Pai, sendo esta a posição oficial da Igreja. (Onair Nunes – A Conspiração dos Medíocres – Nota 102: Primeiro Concílio de 

Nicéia, Éfeso e Calcedônia) 
 
O Concílio de Éfeso, convocado em 431 por Teodósio II e Valentino III, rechaçou o nestorianismo, um 

novo formato de antiga divergência que considerava ser Maria a mãe do Jesus homem e não do Jesus Deus, 
reafirmando o Credo de Nicéia e reiterando que Jesus era, numa só pessoa, Deus e homem, passando Maria 
por ilação a ser formalmente considerada Mãe de Deus, com status divino por ser a mãe de Jesus. O Concílio 
da Calcedônia, convocado por Marciano em 451, rejeitou a doutrina da natureza única e divina de Jesus, sem 
qualquer traço humano, originária de Constantinopla a partir de Euticho, reafirmando sua natureza divina e 
humana, inseparáveis, em última análise o Credo de Nicéia. 

 
Apenas em 395, com Teodósio I, um arrivista chegado ao trono com uma esteira de cadáveres em seu 

rastro, a crença arquitetada em Nicéia por Constantino foi feita religião oficial do Império romano, em queda 
livre rumo ao desmantelamento. 

 
(12) —	  15 de Maio de 2013 
 
“(…). É difícil, na verdade, deixar de ficar nervoso com esta descrição do banquete imperial 
que celebrou o encerramento do Concílio de Nicéia: 
 
Destacamentos da guarda imperial e de outras tropas cercavam a entrada do palácio com 
espadas desembainhadas. Os homens de Deus puderam passar sem medo em meio aos 
soldados, até o coração dos aposentos imperiais, onde alguns sentaram-se à mesa junto com o 
imperador e outros reclinaram-se em divãs espalhados dos dois lados. Quem olhava tinha a 
impressão de que se tratava de uma imagem do reino de Cristo – de um sonho, ao invés da 
realidade. (Eusébio, Vita Constantini 3.15; Brown 1982,16) 
 
A refeição e o reino ainda estão associados, mas agora os participantes são bispos, que, é 
claro, são do sexo masculino. Eles se reclinavam, junto com o imperador, para serem servidos 
por outras pessoas. Talvez o cristianismo seja uma “traição” inevitável e necessária de Jesus, 
pois senão teria morrido entre os morros da Baixa Galileia. Mas essa “traição” tinha que 
acontecer tão depressa, ser tão bem sucedida e ser desfrutada dessa maneira? Não seria 
possível manter uma dialética mais equilibrada entre o Jesus e o Cristo em Jesus Cristo?” 
(John Dominic Crossan* – O Jesus Histórico/Epílogo – Imago, Rio de Janeiro, 1994, p. 462 – Tradução de André Cardoso) 

 
*John Dominic Crossan é professor de Estudos Bíblicos na DePaul University, de Chicago, e autor de vários livros, incluindo 
The Cross That Spoke, que recebeu o prêmio de Excelência da Academia Americana de Religião, (...). (Informações da 
Editora) 



 
 

 
 

  
 

 

 

 

	  
	  


