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Resumo: A formação da identidade cristã tem sido abordada com o interesse de analisar questões referentes à presença de cristãos judaizantes que estariam inseridos na comunidade cristã, estes fiéis seriam convertidos em Cristo o “Messias” que ainda estariam seguindo os preceitos da Torá, quer dizer, que procuravam obedecer aos rituais da lei de Moisés que a maioria dos cristãos já havia abandonado, como por exemplo: a circuncisão, cuidados alimentares e guardar o sábado. Esta prática, no entanto, desencadeou uma forte retórica antijudaica por parte dos cristãos que defendiam que a identidade do grupo deveria estar pautada na fé em Jesus como o Messias. Portanto, a finalidade deste artigo é o de analisar a menção aos “hipócritas” que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, onde poderá ser percebido o uso do termo como um instrumento de denuncia das práticas judaizantes dentro da comunidade cristã. 
Palavra-Chave:  Hipócrita; Judaizantes; Cristãos.  
Abstract: The formation of Christian identity has been addressed with the interest to examine issues related to the presence of Judaizing Christians who would be inserted in the Christian community, these believers would be converted into Christ's "Messiah" that would still be following the precepts of the Torah, that is, seeking to obey the rituals of the law of Moses most Christians had abandoned, for example: circumcision. This practice, however, triggered a strong anti-Jewish rhetoric from Christians who argued that the identity of the group should be guided in their faith in Jesus as the Messiah. Therefore, the purpose of this article is to analyze the mention of the "hypocrites" who is in the Epistle of Paul the Apostle to the Galatians, where it can be realized using the term as an instrument of denunciation of Judaizing practices within the Christian community. 
Keyword: Hypocrite; Judaizers; Christians. 
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Introdução   O desenvolvimento da relação entre as comunidades cristãs e o judaísmo na antiguidade é abordado com o intuito de levantar questões sobre atitudes negativas a cristãos judaizantes que estariam dentro do movimento de fé em Cristo como o Messias. Estes cristãos judaizantes seriam convertidos à fé em Jesus, entretanto estariam retornando a, ou adotando pela primeira vez, práticas judaicas que já teriam sido abandonadas pelos cristãos e exigindo dos novos convertidos obediência aos rituais da Lei Mosaica, como: a circuncisão; guardar o sábado; cuidados com os casamentos ilícitos e cuidados alimentares. Desta forma a retórica antijudaica se torna um interessante objeto de pesquisa no qual é examinado através da obra cristã que compõe o Novo Testamento: A Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas.  A historiografia tem se debruçado sobre os estudos do Novo Testamento com o intuito de compreender o contexto histórico e social que fomentou o sentimento antijudaico encontrado nas literaturas cristãs antigas. Esse movimento antijudaico produzido ao longo da vida cristã pode ter propiciado o surgimento de condições exacerbadas do antissemitismo.  Estudiosos como: Paulo Augusto de Souza Nogueira, Eduardo Arens, E. P. Sanders entre outros começam a voltar seus olhares para as literaturas cristãs não como respostas a ataques judaicos, mas como respostas a problemas internos à comunidade cristã. Desta forma, os documentos cristãos dos séculos I d.C. nos quais é apresentada uma forte crítica aos judeus e aos ritos religiosos judaicos devem ser analisados como forma de buscar compreender a questão da judaização que ocorre no interior das comunidades cristãs, percebendo que as identidades são mutáveis e que possuem um aspecto relacional. Isso nos permite compreender o desenvolvimento das identidades no curso da história, pois as relações sociais na antiguidade são mais fluidas do que antes se imaginava.  O estudo do conceito de identidade de grupo – não sob o olhar da modernidade, mas a partir da perspectiva de formação da comunidade cristã – é benéfico, pois nos permite perceber como se deu a construção das identidades judaicas e cristãs nos contextos históricos particulares de onde provêm o texto antigo analisado e verificar como se deu o surgimento das diversidades e das particularidades de cada grupo aqui abordado, pois a ideia de identidade aparece como um sentimento de pertencimento e reconhecimento de certas características de cada grupo.  
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“A comunidade cristã se viu desde muito cedo em sua história forçada a perguntar quem ela era afinal de contas” (Markus, 1997: 13), pois desde cedo se desenvolveu um movimento judaizante dentro das comunidades cristãs que levaram ao surgimento de uma forte retórica antijudaica em defesa de uma identidade cristã. Os discursos antijudaicos apresentados na Epístola de Paulo aos Gálatas colocam os cristãos que exigem uma observância maior da Lei Mosaica como “Hipócritas” que do Greco significaria dissimulador, fingido e literalmente um ator – aquele que se esconde sob uma máscara e tem suas ações como verdadeira atuação – a carta também denuncia a “Hipocrisia” que significaria pretensão e fingimento das ações destes cristãos ou até mesmo dos judeus que cometem falhas em suas observâncias da Lei (Léxico Grego-Português, 1993: 214), mas que sempre exigem dos demais fiéis obediência em suas práticas religiosas; essas menções aparecem ao longo da carta para denunciar principalmente as práticas judaizantes que estão ocorrendo dentro da comunidade cristã e que estão causando tanto incômodo.  A menção aos ‘hipócritas’ ocorre apenas uma vez de maneira direta e clara na Epístola de Paulo aos Gálatas e é também onde a menção aparece pela primeira vez nos textos cristãos, pois os Hipócritas são apontados em diversos texto produzidos no século I d.C. e que compõe o Novo Testamento, mas também é possível encontrar a menção aos Hipócritas em textos cristãos produzidos no final do I e início do II século d.C. e que se encontram fora do Canôn Bíblico como é o caso da Didaqué (um manual catequista construído a partir de relatos orais). Todos estes textos são construídos como interesse de denunciar alguns cristãos que estariam retornando a antigas práticas da Lei de Moisés.  Na Epístola de Paulo aos Gálatas os cristãos judaizantes têm sua designação inspirada quando o apóstolo Paulo denuncia a ‘hipocrisia’ de Pedro (ou Cefas, seu nome em aramaico) no contexto de um desentendimento sobre a conduta cristã a ser seguida na comunidade de Antioquia após a chegada (por volta do ano 50 d. C.) de emissários da comunidade de Jerusalém que exigem que ocorra a separação, no momento das refeições, entre judeus e gentios crentes em Jesus – essa separação seria uma observância maior da Torá, por parte dos convertidos à doutrina de Jesus Cristo. Nesta mesma carta se encontra a primeira referência à Hipocrisia daqueles que forçam ‘os gentios a viverem como judeus’ (Gl. 2,14) deixando de lado os ensinamentos e a libertação dada por Jesus. Em Gl 2,11-13 lê-se:   
11“Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, 
porque ele se tornara digno de censura. 12 Com efeito, antes de chegarem 
alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas, quando 
chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. 13 
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Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto 
que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia”.  
  A carta enviada aos Gálatas por Paulo é repleta de emoção, nela é expressa toda a raiva e indignação sentida pelo apóstolo naquele momento. Ele teria escrito a carta em 54-55 d.C. em Éfeso ao receber a notícia de que, após sua partida, cristãos de origem judaica teriam chegado à Galácia e pregado um novo evangelho (Gl 1,7), desta forma ele teria se sentido traído e indignado por ter sido rapidamente aceita pela Igreja da Galácia a nova pregação, além de terem enxergado em Paulo um novo inimigo que de ‘alguma forma os enganou com sua pregação sobre o Cristo’. (Brown, 2012: 623).  As cartas de Paulo não são baseadas em uma escrita ocasional, assim como também não são redigidas com o intento de comunicar verdades religiosas. As cartas paulinas são instrumentos de resolução de problemas e impasses que operavam a par do veículo político e propagandístico da comunicação oral durante a ausência do apóstolo, a fim de promover a organização e a manutenção das comunidades cristãs que haviam sido fundadas por Paulo. As cartas de Paulo não devem ser vistas como comunicações particulares, elas eram leituras públicas destinadas às congregações, recorrendo desta forma necessariamente a uma técnica de persuasão. Sua retórica é inspirada na situação e envolve os problemas da comunidade fundada (Koester, 2005: 03). É também nesta carta que poderá ser claramente notado o fundo polêmico da teologia paulina – a Lei Mosaica – e é também, como já mencionado anteriormente, o primeiro documento a fazer menção aos judaizantes.   Diferente das demais cartas, Paulo ao escrever aos Gálatas não menciona um corremetente e apresenta uma resposta pessoal aos ataques diretos da Igreja (que colocam em dúvida a sua atuação como apóstolo de Cristo); escreve com tom irritado, deixando de lado a ação de graças que normalmente é inserida em suas cartas. Na epístola Paulo expõe a sua decepção em relação à desobediência que os cristãos da Galácia têm cometido no descumprimento dos deveres cristãos e a implantação de práticas judaicas dentro das igrejas, enfatizando que não existe outro evangelho, além daquele proclamado por ele a respeito da graça de Cristo.  Na epístola, teriam chegado à comunidade fundada por Paulo em Gálatas outros apóstolos vindo de Jerusalém ou de outros círculos judaizantes e que ao chegarem, esses apóstolos teriam iniciado um trabalho que levaria a comunidade a desacreditar na figura de Paulo como apóstolo. Para que a dúvida fosse implantada na comunidade, estes visitantes apresentariam como argumento a posição de Paulo como um judeu que renegou o seu povo e a sua própria fé, dizendo ser assim 
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justificado o desprezo a Lei dos judeus, impedindo que desta forma ela seja observada. Com a dúvida instalada entre a comunidade cristã, estes falsos profetas seriam vistos pela comunidade como verdadeiros apóstolos, pois defendiam a Lei e estariam anunciando a observância correta da mesma.   A discussão da carta gira em torno principalmente da circuncisão. Paulo dá a entender que os progenitores da pregação judaizante seriam os mesmos representantes de Tiago vindos de Jerusalém a Antioquia. Para convencer a Igreja da Galácia do seu trabalho missionário, Paulo procura expor que – com a chegada da Nova aliança anunciada por Jesus Cristo – a Lei perde sua validade quando se refere às práticas alimentares; a circuncisão; o guardar o sábado e entre outros, já que ao receber o evangelho de Cristo os Gálatas teriam recebido o Espírito, o que tornava desnecessária uma observância maior da Lei.  A carta de Paulo, na tentativa de chamar a atenção dos Gálatas para uma reflexão sobre a amplitude do poder divino alcançado por eles, mostra que agora “não há judeus nem gregos [...], pois todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 3,28). “Se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão” (Gl 3, 29). Deus teria feito a promessa a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas; para Paulo a descendência carnal de Abraão já não mais importaria, pois com a morte de Cristo na cruz todo homem se tornaria livre perante a Lei, a liberdade seria alcançada e a circuncisão seria inútil ao ser comprovada a aceitação dos gentios incircuncisos a partir do recebimento do Espírito Santo como demonstração do cumprimento da promessa de Deus a Abraão (Comblin, 1993: 55).  Segundo Sanders (1990: 24), uma referência feita em Gálatas, “não pelas obras de Lei” (Gl 2, 16), seria uma forma de destacar ou colocar em evidência a identidade cristã, não como um ataque ao judaísmo segundo seus próprios termos, mas como um modo de chamar a atenção e exigir um posicionamento de todos aqueles que se reconhecem como cristãos.  As palavras de Paulo poderiam ser interpretadas ainda segundo Sanders, como uma visão diferente ao do judaísmo em relação ao plano divino, que se mostraria com base na fé e não mais na observância da lei mosaica e as intenções de Deus em salvar o homem pela fé já estariam anunciadas nas Escrituras, através de Abraão. O que nos mostra o direito concedido aos gentios em buscar a salvação através da fé em Jesus Cristo.         A Lei para Paulo seria apenas uma “guardiã temporária, até que Cristo viesse” (Brown, 2012: 628), portanto, a Lei não é contra Deus, mas não concede a salvação e nem justifica o homem em sua totalidade, entretanto, a fé no filho de Deus 
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permite o direito à salvação e a sua misericórdia alcança o que é impossível pela Lei (Sanders, 1990: 24). Retornar às antigas práticas da Torá seria retornar a uma vida de escravidão, depois de ter alcançado a liberdade através da redenção oferecida pelo Filho de Deus.  A luta de Paulo está na exigência de que a igualdade de todos seja reconhecida, pois o que importa neste momento é a fé no Cristo que opera através da caridade. Segundo José Comblin (1993), com a pregação da palavra de vida anunciada pelo filho de Deus, muitos pagãos começam a ficar entusiasmados e a conversão deles se multiplica. Entretanto, os judeus se afastam e as conversões destes diminuem – para muito judeus a vizinhança pagã é repugnante – e diferente do que se imagina o retorno às práticas da Lei podem ser em decorrência (neste primeiro momento) de uma manifestação intramuros por parte dos judeus cristãos que começam a argumentar, pressionar e ameaçar através das práticas religiosas de maneira insistente que levam Pedro e Barnabé a se impressionarem por sua postura. Essa manifestação nos leva a acreditar ser o início de um movimento judaizante que levará os cristãos de origem gentílica a abraçar e a desenvolver as práticas religiosas judaicas com o intuito de se criar nos fiéis um sentimento de pertença dentro da comunidade cristã.  Apesar do tom agressivo utilizado por Paulo na carta, é possível perceber toda a preocupação e o cuidado que tem pelo seu ministério ao se dirigir à Igreja da Galácia, buscando transmitir com notada urgência a sua indignação aos mesmos, deixando de lado algumas prescrições que são de costume nas epístolas.  Paulo encerra a epístola a partir de uma apaixonante exortação (Gl 5,1; 6,10), levando aos da Galácia uma reflexão a respeito dos pregadores que ali estiveram e se manifestaram através de outro evangelho, afirmando que a circuncisão não faz mal algum, mas que também não justifica os gentios, a justificação será encontrada na fé e no amor, deixando de lado as obras da carne. Ao concluir a carta, Paulo escreve de próprio punho, fazendo mais uma vez menção à circuncisão, dizendo que não há diferença em ser um circunciso ou não entre o povo eleito de Deus, pois a importância está na vivência da fé em Cristo Jesus como o Messias.  Paulo apresenta suas cartas de maneira ampla e com muita dedicação e, por ser uma figura tão marcante no cristianismo, seus textos levam o cristão a refletir sobre aquilo que lhes foi escrito e não agir com indiferença.  Quando redige a epístola aos Gálatas, Paulo já tem uma compreensão acerca de sua missão como evangelizador e entende ser ela a do apóstolo designado a proclamar o evangelho aos gentios, enfatizando que sua vocação fazia parte do 
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evento escatológico da morte e ressurreição de Cristo e que, desta forma, a proposta cristã não era uma mentira, que se ele havia recebido aquele convite de obediência então era um sinal de que o fim havia chegado para a Lei, mostrando que, com a morte de Jesus, Deus havia declarado que todos os pecadores eram agora justificados.  A atuação apostólica de Paulo nos permite perceber que a identidade cristã deve ser mudada completamente, deixando de lado as preocupações com o fazer e se entregando ao crer; mudando do homem que vive pelas aparências em sua exigência constante na observância da Torá – “ele mesmo uma aparência entre aparência, sujeito, portanto, a semblância e a ilusão” – pois agora o indivíduo deve se voltar para o interior, que jamais se manifesta de maneira inequívoca e só pode ser examinada por um Deus que jamais se mostra inequivocamente, “os desígnios de Deus são impenetráveis” (Arendt, 2009: 330).  Segundo Hannah Arendt a mudança no servir a Deus para uma vida interior permite ao “gentio” alcançar a justiça, pois o mundo já vivia no pecado antes da Lei e o pecado não será imputado se não houver Lei (Rm 9, 30-31), de modo que ela não pode ser cumprida em sua totalidade, a vontade de cumprir a Lei ativa uma nova vontade – a vontade de pecar – e que uma vontade jamais existe sem a outra. Desta forma o discurso aplicado por Paulo vem mostrar que o cumprimento correto da Lei não é impossível, mas existem falhas em sua observância e suas exigências levam o homem a pecar. Com a justificação em Cristo o homem tem a condição de refletir sobre suas escolhas e analisar as suas opiniões sabendo que somente a Deus dará conta de suas vontades e escolhas.  Para Paulo a Lei mosaica veio para tornar o pecado identificável, que as vontades do homem são obstáculos para que não tenha êxito na busca pela vida eterna; isso implicaria uma constante luta entre a carne e o espírito. O homem sendo carnal e espiritual deve estar consciente de que a carne vai morrer e, portanto, perceber que viver seguindo os desejos da carne seria o mesmo que morrer. Já o trabalho do espírito vai além do controle sobre os desejos e exigir obediência da carne, mas ele é responsável por causar a sua mortificação e crucificá-la “com suas paixões e desejos” (Gl 5, 24), algo que deve estar além do poder humano (Arendt, 2009: 333). Portanto, a graça se mostra mais uma vez superior à Lei, pois a Lei apresenta o pecado, mas também traz o desejo de vivê-lo e a misericórdia divina alcançada através da graça é a única que pode curá-lo.  As cartas paulinas possuíam uma grande riqueza nas suas referências aos cristãos, nelas a comunidade cristã é apresentada como um grupo especial e são mencionados sempre com muita emoção. As cartas também são possuidoras de 
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advertências e alertas, em Gl 6, 12 lê-se: “Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidar, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo”. A fuga de uma perseguição a cristãos mencionada na carta aos Gálatas pode ser uma referência aos próprios cristãos que estão exigindo a observância da Lei e a fuga seria o voltar às práticas da Torá guiados pela intenção de que se estabeleça um sentimento de pertença no indivíduo. Não há neste momento uma manifestação do governo romano aos cristãos, a perseguição a cristãos só terá início no governo de Nero e mesmo sob o seu governo os cristãos viveram em ‘paz’ na capital do Império até o ano de 62 (Chevitarese, 2006: 164), o que confirmaria uma tensão intramuros.   Entretanto, se seguirmos o exemplo do próprio apóstolo Paulo antes da conversão poderemos supor um ataque de judeus “zelotas”2 contra aqueles que levavam as mensagens do Messias Jesus às comunidades judaicas das cidades greco-romanas. Estas cidades se transformaram no ambiente dominante do movimento cristão, deixando para trás a cultura de aldeia e vilarejo da Palestina e mostrando que o movimento de fé em Jesus superava a mais fundamental das divisões do Império romano, a divisão entre o povo rural e os habitantes da cidade, que no futuro se mostraria de fundamental importância.  A maioria dos estudiosos defende a ideia de que Paulo tenha sido criado e educado em Tarso, o que pode ter dado condições para se sustentar com o próprio trabalho e algumas características são perceptíveis e pontuadas por Brown (2012: 567):   
“Escreveu em bom grego e conhecia os livros deuteronômios compostos 
ou conservados em grego. Tarso tinha a fama de possuir culturas e 
escolas excelentes, e, não obstante tais estruturas fossem gentias, um 
treinamento básico na arte da escrita, retórica e dialética pode ter estado 
à disposição dos meninos judeus a fim de permitir-lhes trabalhar 
competitivamente”.   

                                                
2 Os zelosos (do grego: zelotas) era um grupo de judeus, separado dos fariseus que se destacavam 
no zelo pela Lei. Os zelotas se manifestaram contrários às medidas políticas impostas pela 
dominação romana, pois acreditavam que deveriam reconhecer a Deus como único senhor e rei, 
portanto, reconhecer o imperador como senhor seria infringir o mandamento de honrar somente a 
Deus. Para os romanos os zelotas eram ladrões e bandidos contra os quais deveriam agir com 
dureza e rigor (Lohse, 2000: 75). 
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Antioquia se tornou o centro de suas atividades, ela era o centro de comunicação política, militar e comercial entre Roma e a fronteira persa e entre a Palestina e a Ásia Menor, era uma das três ou quatro cidades mais importantes do Império e a sede de grande e vigorosa comunidade judaica (Meeks, 1992: 24), os judeus em geral viviam em paz em Antioquia (Richard, 1998: 01). Ali se desenvolveu a forma prática da organização missionária chamada de cristianismo paulino, mas que provavelmente seria característica da maior parte da expansão urbana do movimento. “Foi em Antioquia que Paulo fez seu aprendizado, como companheiro e colaborador de Barnabé e de outros” (Meeks, 1992: 24).  Segundo Pablo Richard no texto Los Origenesdel Cristianismo em Antioquia a identidade da igreja de Antioquia depois do conflito entre Paulo, Pedro e Barnabé teria sido legitimada com a postura firme de Paulo ao confirmar a veracidade do Evangelho e mostra através da História que sua missão teria, sim, iniciado com os judeus, mas para que pudesse levar a Palavra de Deus para os gentios, fortalecendo desta forma a ideia de que era necessário o abandono das antigas práticas da Lei mosaica, podendo relembrar as promessas de Deus a Abraão.  Podemos perceber que Paulo usa todo o discurso de abandono às práticas da Lei de Moisés com o intuito de abolir dentro da comunidade cristã as distinções religiosas entre judeus e gregos convertidos. Haveria entre os irmãos na fé uma igualdade, onde todos seriam livres tendo somente a necessidade de circuncidar o coração3 (Fiorenza, 2004: 223).  A “Galácia”, onde se encontra a comunidade fundada por Paulo – que foi o destino e a responsável pela elaboração da carta de indignação do Apóstolo – designava a região montanhosa central da Anatólia, com as cidades de Ancira, Pessino e Górdio. “Embora fizessem parte da província romana da Galácia essas cidades não eram consideradas como pertencentes à Galácia, mas à Licaônia” (Koester, 2005: 123). A Galácia propriamente dita é uma região da Ásia Menor cujo centro se expande na direção norte onde descendente indo-arianos oriundos da Ásia se estabeleceram depois da morte de Alexandre Magno em 323 a.C.  No século I a.C. sob domínio dos romanos a província da Galácia é expandida com a Pisídia e parte da Panfília, Licaônia, Frígia, Isáuria e Cilícia. Entretanto não 
                                                
3 A circuncisão seria uma excisão do prepúcio realizada nos homens, e nos judeus seria utilizada 
como marca de purificação e sinal de povo escolhido por Deus. Portanto, a circuncisão do coração 
anunciada e defendida por Paulo seria uma marca de fé na “Nova” mensagem de vida do filho de 
Deus ressuscitado e, ao aceitar Jesus, estes receberiam um novo “coração” e, seguindo seus 
mandamentos, possuiriam uma vida transformada.  
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são chamados de Gálatas. “Quando Paulo percorreu as estradas da Galácia, eram poucos os sinais da presença militar, uma vez que nessa época os habitantes locais já haviam sido pacificados e faziam parte agora do povo romano, embora no passado estivessem entre os conquistados” (Crossan e Reed, 2007: 188).  No período missionário de Paulo na Galácia, se encontrava no poder Tibério Cláudio Druso. Foi coroado imperador pelo exército – uma manobra que visava evitar o retorno da República – restaurou certa dignidade à linhagem imperial e introduziu novas práticas como se fossem antigas, cuidadosamente recitava suas orações e fazia observâncias aos rituais. Reavivou a arte etrusca dos harúspices, buscando diminuir as superstições estrangeiras. E assim como Augusto, celebrou os jogos do século no Campus Martius em 47 d.C. Conseguiu a aprovação do Senado para sua deificação póstuma, porém com grande crítica de início e também com ridicularização posterior (Crossan e Reed, 2007: 184-186).  Como consequência da penetração de Roma no Oriente e de seu ativo interesse pelas cidades, a sociedade urbana passou a ser mais complexa do que fora durante a era helenística. Durante muito tempo grupos estrangeiros se reuniram em cada cidade, esses residentes não cidadãos ou emigrantes muitas vezes conservaram o sentimento de identidade étnica suficiente para estabelecerem cultos locais dos seus deuses nativos ou para formarem uma associação voluntária, com sua respectiva divindade patrona e protetora.  Os colonos romanos rapidamente conseguiram posições privilegiadas entre esses grupos, mas acabaram se deparando de maneira diferente a outros grupos. Como uns se tornavam mais sociáveis, enquanto que outros se mostravam mais resistentes – um grupo que ocupava posição especial eram os judeus que se achavam organizados como comunidades distintas, governados por suas leis e instituições próprias, reinvidicavam igualdade com os cidadãos plenos e às vezes obtinham sucesso – “É provável que os judeus contassem com mais privilégios outorgados por Roma que qualquer outro em todo império” (Arens, 1997: 160).  Em questões jurídicas de disputas os judeus ficavam dispensados do tribunal romano. Entretanto, eles não possuíam jurisdição em matéria de direito penal comum, só possuíam liberdade para a aplicação das leis jurídicas e legais no campo religioso. Os privilégios como: o culto a um só Deus, o direito de ter sinagogas e de se reunir regularmente nelas; direito de observar o repouso do sábado e de celebrar suas festas, entre outros, foram alcançados pelos judeus no império na verdade como estratégia de uma política diplomática por parte de Roma para com um povo indomável e inflexível, tudo com o intuito de evitar confrontação direta. Estes privilégios se estendiam a todos os judeus, fossem cidadãos romanos ou não e 
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Claudio havia ordenado que se respeitassem as diferenças e as peculiaridades dos judeus na diáspora, pois estes haviam sido expulsos de Roma em 49 d.C. sob seu governo.4 Portanto, o acúmulo de privilégios poderia suscitar a antipatia dos demais, pois ao ser apresentada a ideia de que o judeu deveria ser tratado de maneira diferente, um embate se tornava muitas vezes inevitável.    A hegemonia romana atingia de diferentes maneiras os grupos das cidades e consequentemente as pessoas de cada grupo que também ocupavam status social diferente, os levando a reagir com emoções e estratégias diversas diante da presença efetiva do poder romano nas cidades (Meeks, 1992: 28). As cidades eram onde se concentravam o poder e onde as mudanças podiam acontecer, elas cresceram em números tornando sua relação com o campo ambivalente. Um dependia do outro, entretanto, a cidade possuía vantagens físicas e sociais, o que a colocava sempre em uma posição favorecida em suas relações.  O campo, com sua atividade na agricultura, ainda desempenhava seu papel de importância como base econômica do Império. Porém, como as propriedades se concentravam nas mãos de pouquíssimos proprietários que viviam em cidades ou em suas mediações (vilarejos) e os pequenos proprietários começavam a desaparecer tendo que rumar para a cidade a fim de encontrar trabalho ou reduzir-se à condição de administradores ou de escravos, a importância das cidades começou a se tornar evidente.  Desta forma, se torna possível perceber que as relações de contato entre os povos sob a dominação romana (onde se encontra inserida a comunidade cristã primitiva) estão associadas às cidades, visto que o fluxo de pessoas que nelas se encontram permite que se desenvolvam relações sociais e comerciais; e essas relações (que podem ser comerciais, de vizinhança, entre outras) podem ter propiciado o surgimento das práticas judaizantes dentro da comunidade cristã, pois deste contato – mesmo que indiretamente – podem ser adquiridas práticas e comportamentos que visam criar uma identificação para o grupo, assim como também podem ser estabelecidas práticas de distinção do grupo, o que justificaria o surgimento da retórica antijudaica dentro da comunidade cristã para denunciar os hipócritas.  

                                                
4 Não se sabe ao certo os motivos da expulsão dos judeus, entretanto, os judeus cristãos se 
encontrariam neste momento em meio a uma constante rebelião devido à instigação de “Chrestus” 
o que poderia ter causado a expulsão da capital não só dos judeus, mas também dos cristãos que 
poderiam ter sido contados juntos (Arens, 1997: 162). 
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A presença de cristãos judaizantes dentro da comunidade cristã é bastante incômoda, visto que nos escritos do Novo Testamento é constante a retórica antijudaica. O que nos leva a questionar qual a relação existente entre judeus e não judeus na Ásia Menor, local onde se encontrava a maior parte das comunidades cristãs que deu origem à maioria dos escritos cristãos na antiguidade. Devemos levar em conta que os convertidos à nova fé eram tanto judeus como gentios (ou pagãos).  Para a compreensão do Novo Testamento, devemos entender que os judeus se diferenciavam dos demais povos principalmente através da religião com suas leis de pureza (possuindo um fundo discriminatório), pois a Lei para a maioria dos judeus era uma questão de identidade que eles haviam aprendido a defender a todo preço seguindo os exemplos dos Macabeus. Como muitos dos apóstolos e discípulos eram judeus de nascimento e convertidos à doutrina de Cristo, isso nos leva a pensar que tiveram muita dificuldade em abandonar as antigas práticas judaicas num período curto de tempo, pois a religião para os judeus era fortemente defendida. Sob esse argumento devemos questionar se esses judeus convertidos estariam apenas tendo dificuldades em abandonar antigas práticas rituais devido ao zelo com a religião, ou se a cobrança, feita aos novos convertidos (gentios) à fé em Cristo, de uma observância maior da Lei seria uma demonstração de que não havia interesse em abandonar tais práticas, pois estariam preocupados com alguma falta cometida e que estaria atrasando o retorno de Jesus (Arens, 1997: 157-158).  O cristianismo surgiu no Mundo Antigo como um movimento messiânico judaico, tendo a sua atuação sustentada pela cultura e pela religião judaica. As tensões existentes entre cristãos e judeus não devem ser reduzidas apenas à rejeição do Cristo como o Messias, mas cristãos gentios estariam se apropriando de símbolos judaicos com o intuito de criar sua própria identidade religiosa. A partir desta reflexão devemos perceber que a comunidade cristã não deve ser tratada como um grupo homogêneo, mas que existe uma pluralidade de práticas comunitárias, cúlticas e de expressões religiosas que marcam o cristianismo primitivo com fortes tensões e negociações (Nogueira, 2009: 131-138).  Desconsiderando que as tensões existentes nas comunidades tenham ligação com uma relação conflituosa entre cristãos e judeus, o exegeta moderno Paulo Augusto de Souza Nogueira (Funari e Oliveira, 2009: 139-140) afirma que os simbolismos judaicos usados pelos cristãos seriam estratégias utilizadas em favor da identidade do grupo. E tendo como exemplo a ausência de conflitos entre judeus e cristãos, ele nos mostra que o cristianismo paulino ainda estaria ligado ao movimento religioso judaico, tendo como diferença a aceitação de gentios por meio da circuncisão do coração e o indicativo de um conflito intramuros existiria devido àqueles cristãos que exigiam a circuncisão da carne. O que levam estudiosos como 
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Paulo Augusto de Souza Nogueira e Monica Selvatici entre outros a desenvolver trabalhos voltados para a possibilidade de conflitos que estariam ocorrendo dentro da comunidade cristã por haver uma discordância na interpretação dos textos em relação ao quanto e de que forma os gentios poderiam fazer parte do novo povo de Israel. Os conflitos existentes na comunidade cristã, segundo estes estudiosos, estariam ocorrendo devido ao interesse do grupo em estabelecer uma identidade cristã diferente dos judeus, ser reconhecido como um grupo autônomo e com características próprias. Identidade se constrói a partir da relação social com o outro. Desse contato similaridades e particularidades começam a se destacar nos permitindo enxergar que as relações identitárias são fluidas e, mesmo que não aceite, ocorre uma relação de troca cultural.  Fredrik Barth (2011: 187) afirma, a partir do raciocínio antropológico, que as variações culturais não são permanentes, visto que um grupo recebe influências de outro sem ao menos perceber devido à relação existente em cada sociedade. Pois a etnicidade está diretamente ligada à construção subjetiva da identidade na relação cultural compartilhada, é uma relação onde o indivíduo se reconhece e se molda a partir da relação com o outro, podendo ocorrer na relação dentro de um mesmo grupo ou até mesmo em uma relação social mais ampla.  Podemos perceber a partir da relação existente entre judeus e gentios na formação da comunidade cristã que a ausência de uma mobilidade social em um território não impede que se estabeleçam distinções étnicas. Segundo Barth (2011: 188), a mobilidade social permite que ocorra “processo de exclusão e de incorporação” onde características discretas são mantidas apesar das transformações sofridas pelo indivíduo ao longo de sua história de vida e que, portanto, se mantêm as fronteiras étnicas. Porém, mesmo mantendo a fronteira étnica, muitas relações sociais estáveis permanecem, pois para que se estabeleçam fronteiras étnicas não há necessidade de se impor uma ausência de interação social. As diferenças culturais podem permanecer apesar de todo o contato interétnico, a partir de uma interação social.  As práticas culturais e crenças que se tornam símbolos de um determinado grupo são resultados de experiências pessoais e práticas constantes; isso nos leva a perceber que esse simbolismo inserido nos grupos étnicos refletem os interesses pessoais e as condições imediatas do grupo (Jones, 2005: 35-37). Levando a perceber que as representações discursivas e literárias da etnicidade e sua manifestação na prática social se encontram em situação de oposição, o que nos permite levar toda essa discussão para a comunidade cristã primitiva, onde podemos dizer que a retórica antijudaica inserida nos textos cristãos não são ataques a judeus, mas sim uma resposta à insistência dessa observância da Torá por parte dos cristãos. 
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Atacar os judeus seria uma forma de mostrar aos cristãos os problemas na observância da Lei enfrentada pelos judeus, mas que os próprios judeus encobrem para que as falhas no cumprimento da Lei não sejam denunciadas.  A leitura dos textos bíblicos realizada pela comunidade cristã em sua formação pode ser analisada através do texto O Mundo como Representação de Roger Chartier, onde é possível perceber que os textos podem ser elaborados a partir das necessidades da comunidade, mas também podem utilizar de recursos que manipulam o leitor e os levam a refletir sobre o texto ou seguir os mandamentos do texto sem nenhum questionamento.  Chartier (1991: 178-183) nos mostra que as interpretações feitas pela comunidade dependem muito do modo como os textos são recebidos por seus leitores (ou ouvintes). Pois um leitor que não possui uma formação profissional não chegará às mesmas interpretações que um intelectual. Portanto, o modo como a identidade de um grupo é formada, muitas vezes, se mostra através de práticas exercidas (muitas vezes adquiridas através de suas leituras) que os levam a possuir características próprias e distintas de outros grupos – a construção da identidade pode ocorrer a partir de representações impostas ao grupo, podendo haver sobre essas imposições uma resistência ou uma aceitação que definirá as características finais do grupo. Percebe-se que no caso da comunidade cristã há uma imposição de retorno às práticas da Lei mosaica feita pelos gentios (que são rapidamente aceitas) possivelmente por trazer um sentimento de pertença, mas uma forte retórica antijudaica surge dentro da comunidade cristã como um movimento de resistência que busca dar origem à sua identidade; uma identidade que demonstra unidade através da observância da fé em Cristo e não na Lei judaica.  Desta forma, os hipócritas para Paulo seriam aqueles que professam a fé no Cristo ressuscitado, mas que não conseguem abandonar as práticas rituais da lei mosaica e ainda exigem uma observância maior dos fiéis em Jesus. Mas, para Paulo, se apegar às práticas da Lei é insuficiente e o cristão deve ter sua vida entregue a Deus e não às obras da Lei, pois esta não pode justificar o homem em sua totalidade, mas sim Cristo que consegue atingir a cada indivíduo de maneira íntima e levando o homem a refletir sobre suas ações ao se voltar para o seu interior.  O cristianismo na sua formação nos mostra que as comunidades cristãs estão inseridas em uma tensão intramuros que desenvolve uma forte retórica antijudaica, relacionada ao que realmente deveria ser baseada a prática religiosa da vida cristã. As relações em que as comunidades cristãs se encontravam foram propícias para o surgimento das práticas judaizantes, estes conseguiriam disseminar e exigir durante 
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as reuniões particulares uma observância maior de Lei, deixando clara a heterogeneidade da comunidade desde a sua formação.    Essa dificuldade em abandonar as práticas da Lei pode ter iniciado com judeus convertidos a fé cristã, que devido à educação de defesa religiosa recebida ao longo da vida pode ter propiciado uma maior dificuldade no abandono a essas práticas religiosas e ainda levá-los a professar um cumprimento correto da Lei, incentivando os gentios convertidos nessa observância. Os gentios convertidos podem ter desenvolvido a prática judaizante dentro da comunidade cristã com o intuito de se criar um sentimento de pertença por acreditar que este seria o verdadeiro caminho para servir a Cristo.  Percebe-se que os textos produzidos no século I d.C. (e neste caso podemos incluir a Epístola de Paulo aos Gálatas) tiveram desde a sua elaboração o intuito de criar em seus leitores e ouvintes uma consciência sobre a verdadeira prática da vida cristã, mostrando que a vivência no Cristo como o Messias está pautada na fé (em uma vida mais espiritual e menos carnal). O texto também leva o cristão a perceber que através de Jesus alcançaram a liberdade para servir a Deus e não se encontram mais presos às observâncias da Lei, pois esta impediria que todos se tornassem iguais e não alcançaria os sentimentos mais profundos de cada indivíduo, o que seria possível somente através de Deus que levaria o indivíduo a examinar a si mesmo desenvolvendo uma consciência sobre a situação em que se encontra e se estão adequados para se achegar perante Ele, portanto, seria uma vida mais espiritual.  A leitura da carta de Paulo nos possibilita perceber que a estrutura e a linguagem utilizada em sua elaboração, foram com o intuito de chamar a atenção dos fiéis para a prática religiosa cristã, nos mostrando também que a forte retórica antijudaica são respostas a conflitos intramuros destacando as falhas da Lei e procurando estabelecer a consciência cristã na comunidade.  Possivelmente os cristãos gentios que passaram a exigir a observância da Lei dentro da comunidade no período das perseguições do governo romano, teriam sido motivados pelo medo, o que não é o caso da carta de Paulo aos Gálatas, já que a comunidade cristã ainda é confundida com judeus.  A consciência cristã seria uma vivência de fé; uma esperança no retorno de Cristo como o Messias esperado para uma vida de gozo sem sofrimento na Canaã Celeste. Segundo a retórica antijudaica para alcançar essa dádiva o cristão deveria se manter firme as perseguições e não se deixar guiar pelo medo negando a verdadeira prática religiosa. O cristão deveria seguir um caminho diferente dos judeus e estabelecer uma identidade distinta destes, pois os judeus não teriam reconhecido a 
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Cristo como filho de Deus e desta forma teriam perdido o direito de serem chamados herdeiros do Senhor de Israel.  Portanto, é possível concluir a partir do pensamento de Pedro Paulo Funari sobre identidades fluidas, que partindo do pressuposto de que as pessoas de um mesmo grupo compartilham valores dos que se sentem partícipes forma-se o conceito normativo de “pertencimento”. Entretanto, o sentimento de pertencimento deve ser analisado com muito cuidado e não se deixar guiar por uma generalização ou até mesmo tomá-lo como um sentimento único e imutável, pois as pessoas se comportam de acordo com a situação a que são expostas e guiadas por seus meios de representação, desta forma o pertencimento se torna múltiplo e suscetível a mudanças.  Com isso percebemos que muitos dos gentios convertidos que aderiram às práticas judaicas que a eles foram impostas certamente passaram a se sentir pertencentes à comunidade cristã depois de aderirem a elas (Funari; Nogueira; Collins, 2010: 14).    
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