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Prefácio

Não é de agora que a figura de João Batista desperta interesses 
apaixonados. Se a bibliografia atual sobre esse personagem 

é assaz extensa1, não menos atenção ele recebeu dos autores antigos. 
Os quatro evangelistas colocam-no gravitando ao redor do ministério 
de Jesus e a imagem que daí obtemos não é unitária: se por um lado ele 
é apresentado como tendo consciência de seu lugar inferior em relação 
a Jesus (Mt 3,13-15; Jo 1,19-28), por outro, ele é elogiado como sendo 
“o maior dentre os nascidos de mulheres” (Mt 11,11). Ou ainda, se 
por vezes demonstra ter consciência de quem é o Senhor (Jo 1,29-34), 
noutras ocasiões parece que não consegue atingir o mistério profundo 
de sua identidade (Mc 1,9-11).

De qualquer maneira, João batista não chamou a atenção ape-
nas dos hagiógrafos. Fávio Josefo em suas Antiguidades Judaicas 
(18.5.2.§116-119) não apenas atesta a sua existência, mas fala da gran-
de influência que exercia nas camadas populares, a ponto de Herodes, 
que temia uma insurreição, ordenar o seu assassinato.

O fascínio exercido pelo personagem não se esgotou com o pas-
sar do tempo, e é na esteira dessas obras que se insere o livro João 
Batista: O maior entre os nascidos de mulheres. Além de se obter aqui 
um amplo status quaestionis acerca da perícope de Mt 11,2-15, os 
autores propõem a sua própria visão do texto.

Se a obra já chama a atenção pelo seu conteúdo, existe ainda 
uma razão adicional. Ela é o fruto do trabalho conjunto de pessoas de 
universos religiosos diferentes. Adalberto do Carmo Telles é pastor da 
Assembleia de Deus e Waldecir Gonzaga é sacerdote católico romano. 
Num mundo marcado cada vez mais por conflitos, cuja motivação é 
o extremismo religioso – e isso lamentavelmente se verifica em qual-
quer confissão de fé – esse trabalho conjunto mostra que o diálogo 

1 Para se ter uma pálida ideia, basta consultar o elenco – não tão atual – apresentado por 
John P. Meier em sua obra Um Judío Marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo 
II, 1ª parte (Juan y Jesus. El reino de Dios). Estella: Verbo Divino, 2008, 4ª ed., p. 99-100.
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franco e respeitoso, a colaboração fraterna e o amor devem ser a nor-
ma suprema da conduta cristã.

Faço votos que esse livro sirva de estímulo não apenas para o en-
riquecimento teórico que certamente advirá de sua leitura, mas sobre-
tudo para uma vivência mais autêntica da fé cristã. O Batista desperta 
a consciência dos cristãos para o seu lugar na história: não somos a 
luz, mas estamos aqui tão somente para dar testemunho da luz (Jo 1,8); 
não somos o Esposo, mas nos alegramos ao ouvir a sua voz (Jo 3,29) e, 
sobretudo, é necessário diminuir para que Ele cresça (Jo 3,30).

Prof. Dr. Heitor Carlos Santos Utrini
Departamento de Teologia da PUC-Rio
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1. 
Introdução 

Desde o início do Evangelho de Mateus, surge João, o Ba-
tista, já denunciando a atitude dos fariseus e saduceus que 

vinham de Jerusalém para serem batizados por ele no rio Jordão (Mt 
3,1-8; Mc 1,4-8; Lc 3,1-18) e anunciando a conversão e o Reino. São 
bem evidentes as narrativas da vida emblemática de João Batista nos 
Sinóticos, no Evangelho de João e nos Atos dos Apóstolos (Mt 3,1; 
11,11; 14,2; 14,8; 16,14; 17,13; Mc 6,24-25; 8,28; Lc 7,20.28.33; 
9,19; Jo 1,6.15; At 1,5), embora cada narrativa traga suas próprias co-
laborações, mas que são sempre complementares e não divergentes. 
Suas aparições nos Evangelhos envolvem o seu anúncio primário de 
arrependimento, o batismo de Jesus, o envio dos dois discípulos, o 
elogio feito por Jesus a respeito de João Batista ser o “maior entre os 
nascidos de mulheres”, a prisão e morte do Batista, e a comparação 
dele com o profeta Elias.

 Mesmo com esses relatos evangélicos sobre João Batista e o seu 
ministério, sua vida ainda é um enigma comparando-o com os perso-
nagens mais ilustres do passado. Os próprios discípulos, tanto os que 
eram seguidores de João quanto os que depois passaram a ser discípu-
los de Jesus, ouviam os seus contemporâneos dizer que Jesus era João 
Batista ressuscitado (Mt 14,1-3).

Pelo que percebemos nos textos bíblicos, quanto à criação humana, 
todos os outros homens depois de Adão, tiveram os seus nascimentos por 
meio de mulher. O nascimento de mulher manifesta todos os sentidos da 
vida humana, sua força e a sua fragilidade, caracterizando assim a igual-
dade de todos os que nascem. Tanto no livro de Jó 14,1; 15,14; 25,4, como 
na carta aos Gl 4,4 aparece a expressão “nascido de mulher” 1. Mas é na 
declaração que Jesus faz a respeito de João que se percebe uma grandeza 
nesse nascimento, superior a todos os demais nascidos antes dele. 

1 GONZAGA. W. “Nascido de Mulher” (Gl 4,4), p. 1194-1216.



12

Adalberto do Carmo Telles e Waldecir Gonzaga

Este texto delimitou-se a analisar exegeticamente o sentido de 
João Batista ser “o maior entre os nascidos de mulheres” (Mt 11,2-
15), já que Jesus também é “nascido de mulher” (Gl 4,4), tendo como 
nossa área de pesquisa a Teologia Bíblica, com ênfase no Novo Testa-
mento, partindo da perícope de Mt 11,2-15, como referencial base da 
nossa pesquisa, para a tessitura deste livro.

Em primeiro lugar, famos esta pesquisa no propósito de contribuir 
para o mundo acadêmico e para o estudo científico do Novo Testamen-
to, bem como da realidade pastoral e eclesiástica. Entendemos que a 
pesquisa nos textos dos Evangelhos é fascinante, seja nos Sinóticos 
seja em João. A grandeza de detalhes apresentados pelos Sinóticos, 
em suas perspectivas e teologias diferentes, por si só, cria em nós uma 
curiosidade para entender as intenções e os sentidos subjacentes nestes 
textos bíblicos e mais especialmente a partir da temática expressa nas 
frases: “entre os nascidos de mulheres” e “maior e menor no reino dos 
céus”, conforme lemos em Mt 11,11. 

Em segundo lugar, o texto de Mt 11,2-15 nos oferece diversos 
e importante elementos de investigação. Nesse sentido, realizamos a 
pesquisa com a finalidade de contribuir para um bom desenvolvimento 
do estudo bíblico-teológico-pastoral e para o crescimento espiritual 
dos fiéis todos, mas especialmente das lideranças pastorais e dos mo-
vimentos eclesiais. 

Em terceiro lugar, somos motivados a trabalhar academicamente 
nessa temática, por questões levantadas a respeito do Evangelho de 
Mateus e por ter sido um dos livros do Novo Testamento mais pesqui-
sados nos séculos passados e nos dias hodiernos. Sua estrutura, idioma 
e teologia nos impulsionam a fazer tal desdobramento não somente de 
modo exegético, mas também de forma bíblico-teológico-pastoral, a 
fim de ajudar na caminhada de nossas Igrejas.

Devido à complexidade do assunto, é muito importante entender o 
Evangelho de Mateus e seu contexto histórico, para uma melhor com-
preensão da temática; analisar as pesquisas já realizadas a respeito do 
tema; desenvolver a exegese de Mt 11,2-15, subsidiado pelo Método 
Histórico-Crítico e pela Análise Retórica Bíblica Semítica, métodos que 
escolhemos para trabalhar nosso texto bíblico e nossa temática.
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O presente tema foi escolhido como uma investigação para apontar 
quais as principais dificuldades na compreensão da expressão “o maior 
entre nascidos de mulheres” (Mt 11,11). Acreditamos que o assunto em 
questão tem uma grande relevância para a pesquisa acadêmica, espe-
cialmente para a Teologia Bíblica. Cremos que examinar esta perícope 
do ponto de vista proposto, nos ajuda a melhor entender a afirmação de 
Cristo sobre João ser “o maior entre os nascidos de mulheres” e de que 
o “menor no Reino do Céus ser maior do que ele” (Mt 11,11). 

A temática aqui indicada se reveste de um importante alcance 
exegético-bíblico-teológico-pastoral por demonstrar um aspecto que 
possibilita esclarecer o objeto da pesquisa. Uma outra característica 
intrínseca desse tema é a sua relação com o paralelo de Lc 7,18-28, 
que descreve, com algumas semelhanças e dessemelhanças de pala-
vras e frases, o relato do testemunho de Jesus a respeito de João Ba-
tista, proposto pelo texto base desta pesquisa. Porém, Lc 7,18-28 não 
é o objeto de estudo de nossa pesquisa, sendo estudado em relação ao 
relato de Mateus e não como tema principal desta obra.

Desta forma, pesquisar a perícope de Mt 11,2-15 nos permite ver 
a beleza que existe no Evangelho de Mateus e a importância que ele 
tinha para a Igreja Primitiva. Nos dias atuais, é igualmente perceptível 
o enorme significado e a estima deste escrito para a Igreja. A perícope 
de Mt 11,2-15 faz parte do conjunto de textos do referido livro, sendo 
uma obra-prima inspirada por Deus e utilizada por uma comunidade 
de fiéis que a recebeu como um livro de ensinamento e paradigma para 
o discipulado, amplamente usado nas catequeses da Igreja Primitiva e 
ao longo de todos séculos de cristianismo.

Quanto à metodologia, trilhamos os passos da pesquisa bibliográ-
fica, análise textual, a sintaxe da língua grega e os recursos da crítica 
histórica. Fizemos o uso do Método Histórico-Crítico e da Análise 
Retórica Bíblica Semítica, cônscios de seus limites, principalmente no 
Evangelho de Mateus, por este estar carregado de uma rica e frutífera 
teologia. Desta metodologia, usamos os fundamentais passos exegéti-
cos estabelecidos pela pesquisa. A presente investigação foi desenvol-
vida com base nos exames do texto bíblico, a partir do Novum Testa-
mentum Graece de Nestle-Aland, 28a Edição.
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A presente pesquisa, em seu conteúdo, está distribuída em três ca-
pítulos. Cada capítulo tem o objetivo de demonstrar a importância do 
tema escolhido. Sendo assim, no primeiro capítulo, tratamos de ques-
tões introdutórias ao Evangelho de Mateus, percorrendo pelos trajetos 
históricos, sociais e políticos em que a comunidade mateana estava 
inserida. Em seguida, discorremos sobre a autoria, datação, local da 
escrita, autenticidade, possível local da redação, destinatários, propó-
sitos, estrutura, idioma, as fontes do problema sinótico, estilo literário 
e a teologia de Mateus. 

No segundo capítulo, fizemos um status quaestionis a respeito 
do tema “João, o Batista, o maior entre os nascidos de mulheres”, em 
Mt 11,2-15, com as contribuições de autores de épocas correntes e de 
diferentes línguas. Neste capítulo atentamos ao que se refere ao v.11 
de nossa perícope, e não ao comentário como um todo, visto ser ele o 
foco de nossa pesquisa, a partir da expressão: “o maior entre os nasci-
dos de mulheres”.

No terceiro capítulo, fazemos a exegese de Mt 11,2-15, utilizando 
as etapas do Método Histórico-Crítico e da Análise Retórica Bíblica 
Semítica, para que haja uma melhor compreensão exegética do tema. 
As seções deste capítulo estão divididas pelos seguintes tópicos: a 
crítica literária ou da constituição do texto, a crítica da forma, a crítica 
do gênero literário, a crítica da redação, a crítica das tradições, o texto 
e sua tradução e o comentário exegético-bíblico-teológico-pastoral.

Partindo desses pressupostos, surge o interesse em pesquisar o 
tema proposto a partir do valioso Evangelho de Mateus, a saber: “João, 
o Batista, o maior entre os nascidos de mulheres”, que encontramos 
na perícope de Mt 11,2-15, constituindo os objetos formal e material 
deste texto, que agora colocamos nas mãos de todos, acreditando que 
o mesmo vai contribuir com as futuras pesquisas. Alea iacta est!
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2. 
O Evangelho de Mateus e a  

Comunidade Mateana

São fascinantes as pesquisas em torno dos textos canônicos 
neotestamentários2. No conjunto dos quatro primeiros livros 

do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus ocupa o primeiro lugar, 
sendo o livro base para o tema dessa pesquisa. Sabe-se que os quatro 
Evangelhos não são uma biografia da pessoa de Jesus, mas sim o tes-
temunho das comunidades dos fiéis, que as redigiram no período do 
primeiro século. Também eram a sua mensagem a respeito de Jesus, 
sua vida, ensinamentos e milagres. Desta forma, o Evangelho de Ma-
teus é um testemunho das vivências religiosas da comunidade e de 
suas tradições cristãs firmadas em Jesus Cristo. 

Neste capítulo buscamos apresentar as partes que compõem as 
questões introdutórias do Evangelho de Mateus. Na seção 2.1, analisa-
mos dados como: datação, autoria e destinatários do livro, procurando 
considerar as mais importantes opiniões sobre o assunto. Na seção 2.2, 
descrevemos a possível localidade onde foi escrito o presente Evange-
lho. Na seção 2.3, analisamos o contexto da comunidade mateana em 
seus aspectos mais importantes para o desenvolvimento do tema. Na 
seção 2.4, apresentamos a relação do evangelho de Mateus com a Igreja 
de Antioquia e suas contribuições para essa comunidade. Na seção 2.5, 
pesquisamos sobre a estrutura, o idioma e o título do Evangelho de Ma-
teus. Na seção 2.6, analisamos as fontes usadas pelo evangelista em seu 
escrito. Na seção 2.7, trabalhamos os contornos da teologia Mateana, 
sintetizando a cristologia, a eclesiologia e a escatologia. E, por fim, na 
seção 2.8, abordamos os propósitos do Evangelho de Mateus.

2 GONZAGA, W., O Corpus Paulinum no Cânon do Novo Testamento, Atualidade 
Teológica, Rio de Janeiro, v. 21, n. 55, p. 24, jan./abr. 2017; GONZAGA, W., As Cartas 
Católicas no Cânon do Novo Testamento, Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, 
v. 49, n. 2, p. 422, mai./ago. 2017; GONZAGA, W., Compêndio do Cânon bíblico, p. 
19. GONZAGA, Waldecir, A acolhida e o lugar do Corpus Joanino no Cânon do Novo 
Testamento. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 52, n. 3, p. 681-682, set./dez.2020.
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2.1. Data, autoria e destinatários

Sobre a datação e a autoria do Evangelho de Mateus, encontramos 
diversas opiniões entre autores e pesquisadores do Novo Testamento3. 
É bem verdade que eles partem sempre do princípio das testemunhas 
mais antigas para afirmar a data e a autoria do Evangelho de Mateus4, 
porém, são nas pesquisas recentes que começam a surgir as diferenças 
entre opiniões sobre a data e autoria desse livro. A esse respeito, Mo-
nasterio afirma que:

Podemos encontrar um termino a quo? O judaísmo com o qual 
Mateus polemiza reflete as características unitárias e legalistas 
posteriores ao ano 70; o texto de 22,7 não pode ser explicado se-
não como referência à destruição de Jerusalém. Portanto, é preci-
so datar o evangelho, como a maioria dos autores afirma, pouco 
depois do ano 805. 

Há autores que datam o escrito de Mateus nos anos 80 d.C. Con-
tudo, existem aqueles que defendem a datação desse Escrito nos anos 
60 d.C.6. Se, realmente, o Evangelho de Mateus foi escrito nos anos 
próximos a 80 d.C., então Mateus não poderia ser o autor7. Carson, 
Moo e Morris afirmam que as citações de Inácio a respeito de Mateus 
sustentam uma delimitação para a data do desenvolvimento do escrito 
mateano entre 70 d.C. a 80 d.C., e que outros defendem uma aproxi-
mação mais tardia, considerando o período entre 80 d.C. e 100 d.C.8.

3 HENDRIKSEN, W., Mateus. Comentário do Novo Testamento, p. 137.
4 MILLOS, S. P., Mateo, p. 44-46; GRILLI, M.; LANGNER, C., Comentario al Evangelio 
de Mateo, p. 7; HAGNER, D. A, Matthew 1-13, p. 43-46; ALBRIGHT, W. F.; MANN, 
C. S., Matthew. Introduction, translation, and notes, p. 24; HENDRIKSEN, W., Mateus. 
Comentário do Novo Testamento, p. 142-144.
5 CARMONA, A. R.; MONASTERIO, R. A., Evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos, 
p. 257.
6 MILLOS, S. P., Mateo, p. 52; GRILLI, M.; LANGNER, C., Comentario al Evangelio de 
Mateo, p. 12; HAGNER, D. A., Matthew 1-13, p. 73-75; CARSON, D. A., O comentário 
de Mateus., p. 39; HAGNER, D. A., Matthew 1-13, p. 44.
7 CARTER, W., O Evangelho de São Mateus, p. 35-36; ALBRIGHT, W. F.; MANN, C. 
S., Matthew, p. 167.
8 CARSON, D. A.; MOO, D. J.; MORRIS, L., Introdução ao Novo Testamento, p. 85; 
CARMONA, A. R.; MONASTERIO, R. A., Evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos, 
p. 257.
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Já para Boring, no Evangelho não existe uma correspondência 
cronológica que demonstre o momento em que Mateus foi compila-
do. Ele acredita que a data não pode ser identificada com total segu-
rança9. Por conseguinte, Boring oferece alguns indícios de um tempo 
geral, como:

(1) De acordo com a Hipótese dos dois documentos 2DH, 
Mateus deve ter sido escrito após de Q e Marcos. Há boas 
razões para datar Marcos alguns anos antes de 70 d.C., de 
modo que Mateus deve ser posterior o suficiente para que 
Marcos se tornasse a tradição sagrada de uma comunida-
de. (2) A revolta de 66-70 d.C, e a destruição de Jerusalém 
estão quase seguramente refletidas em 22,7; cf. também 
21,41; 23,38. No entanto, Mateus não parece ficar impres-
sionado pela catástrofe, que parece estar a certa distância no  
espaço e no tempo. (3) Mateus parece estar comprometi-
do com o desenvolvimento do judaísmo formativo na gera-
ção pós 70 d.C. (4) Mateus e não apenas a tradição mateana, 
parece ter sido utilizado tanto pela Didaqué quanto por Iná-
cio. A Didaqué, provavelmente, vem do período em torno de  
100 d.C.; Inácio escreve por volta de 110 d.C. assim, pare-
ce que Mateus foi composto no período entre 80 d.C. e 100 
d.C., para o qual 90 d.C. pode servir como uma boa figura  
simbólica10.

A tradição mais antiga para defender a autoria do livro a Ma-
teus busca a sua base nos escritos de Papias, que atribui a compo-
sição do Evangelho ao discípulo de Jesus chamado Mateus11. Ou-
tros membros da tradição antiga também conferem que o escritor 
é Mateus12. Para alguns pesquisadores do NT, o autor do livro em 

9 BORING, M. E., Introdução ao Novo Testamento, p. 969. Aqui, Boring apresenta quatro 
indícios de tempo para a datação do presente Evangelho. 
10 BORING, M. E., Introdução ao Novo Testamento, p. 969.
11 EUSÉBIO DE CESAREIA. História Eclesiástica, p. 119; GRILLI, M.; LANG-
NER, C. Comentario al Evangelio de Mateo, p.7; HAGNER, D. A., Matthew 1-13,  
p. 44.
12 EUSÉBIO DE CESAREIA. História Eclesiástica, p. 119; Apud. CARMONA, A. R.; 
MONASTERIO, R. A., Evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos, p. 258-259. O autor 
cita os nomes de Orígenes, Irineu e Papias.


