
- 27 -

ExistE ligação EntrE o Holocausto E 
o novo tEstamEnto?
rEinaldo W. siquEira, PH.d.

Professor de teologia, exegese e línguas bíblicas, no Unasp, Campus Engenheiro Coelho, 
São Paulo, Brasil

rEsumo: No recente debate acerca das 
possíveis ligações históricas e ideológicas 
entre o Holocausto e o Novo Testamento, 
um grupo de judeus e cristãos tem defendi-
do a existência de uma relação direta entre 
o Novo Testamento, o anti-semitismo e o 
Holocausto. Por outro lado, vários judeus 
e cristãos questionam essa linha de raciocí-
nio, tendo em vista as evidências históricas 
da origem pré-cristã do anti-semitismo, a 
natureza judaica do próprio Novo Testa-
mento e a complexidade do mundo judaico 
do primeiro século E.C.  O presente artigo 
procura abordar os argumentos de ambos 
os grupos numa tentativa de avaliar essa 
complexa questão.

abstract: In recent debates concer-
ning the possible historical and ideological 
connections between the Holocaust and 
the New Testament, a group of Jews and 
Christians have defended the idea of a 
direct cause-effect relationship between 
the New Testament, anti-Semitism, and 
the Holocaust.  Nevertheless, many Jews 
and Christians have questioned this line 
of thought in view of the historical evi-
dences for the pre-Christian origins of 
anti-Semitism, the Jewish nature of the 
New Testament, and the complexity of the 
Jewish World of the 1rst century C.E.  This 
article discusses the ideas and propositions 
advanced by both groups in an attempt to 
deal with such a complex question.

introdução

Uma questão controversa tem recen-
temente provocado um debate acalorado 
entre representantes da comunidade judai-
ca e das igrejas cristãs. As perguntas que 

têm incendiado o debate são: Podemos 
encontrar as raízes do Holocausto no Novo 
Testamento? São os ensinos e escritos do 
Novo Testamento a fonte do anti-semitismo 
cristão, tornando-se assim a causa primária 
das incontáveis atrocidades perpetradas 
pela Igreja Cristã, por países e indivíduos 
cristãos contra o povo Judeu? Seria o ódio 
contínuo e irracional, mantido por muitos 
cristãos contra os judeus através da história, 
um resultado dos ensinos do Novo Testa-
mento? Diferentes respostas têm sido dadas 
a essas perguntas.

ligação

De um lado do debate, encontramos um 
grupo de judeus e cristãos que crêem existir 
uma relação direta entre o Novo Testamen-
to, o anti-semitismo cristão e o Holocausto. 
No seu livro, The Crucified Jew: Twenty 
Centuries of Christian Anti-Semitism, o 
rabino Dan Cohn-Sherbok se propôs a re-
traçar a história do anti-semitismo cristão 
desde o Novo Testamento até o presente. 
Na segunda parte desse livro, o autor tratou 
do tema do “Anti-Judaísmo no Novo Testa-
mento”, argumentando que foram os cris-
tãos e sua Igreja que iniciaram e incentiva-
ram o anti-semitismo. Para Cohn-Sherbok, 
tudo começou com a profunda desconfiança 
e rejeição neo-testamentária da tradição na 
qual o próprio Cristo nasceu.1

Nessa mesma linha de raciocínio, 
Shmuel Golding, do Jerusalem Institute 
of Biblical Polemics, propõe que a “raiz 
causadora do anti-semitismo cristão... se 
encontra no próprio Novo Testamento”, 
e que “seus frutos têm sido colhidos e 
digeridos pelos cristãos desde os pri-



- 28 -

mórdios do Cristianismo até o tempo 
presente”. Para ele, “existem no Novo 
Testamento muitos versos que têm sido 
a causa do derramamento do sangue de 
incontáveis judeus através da história”, e 
“essas declarações anti-semitas foram, e 
ainda continuam a ser, a principal causa 
de todas as perseguições, opressões e 
‘pogroms’ sofridos pelos judeus”. Após 
citar vários textos do Novo Testamento 
que, segundo seu ponto de vista, são 
anti-semitas, Golding afirma que “esses 
ensinamentos tendenciosos e enganosos 
do Novo Testamento” têm dado a impres-
são de que os judeus são “degenerados e 
cruéis, uma raça de deicidas”. Golding 
cita também declarações de alguns “lí-
deres e ‘santos’ cristãos”, como Orígene, 
São Jerônimo, Santo Agostinho, Lutero e 
outros, com o propósito de mostrar como 
os ensinamentos anti-semitas do Novo 
Testamento foram perpetuados através 
da história. Ele conclui dizendo: 

Qualquer judeu que honrar o Novo Tes-
tamento, ou nele crer, se encontra, na minha 
opinião, na mesma categoria de um judeu 
que tenta justificar o livro Mein Kampf, de 
Hitler, ou daquele que tenta encobrir os 
atos dos nazistas.2

Alguns cristãos têm adotado um 
ponto de vista similar. Para Elisabeth 
Schüssler Fiorenza e David Tracy, “a 
teologia bíblica cristã deve reconhecer 
que sua articulação de anti-judaísmo no 
Novo Testamento... gerou os terríveis 
sofrimentos do Holocausto”.3 Os autores 
metodistas A. Roy Eckardt e Alice Eckhar-
dt escreveram que no “Novo Testamento... 
a difamação do povo judeu... constitui em 
si e a partir de si mesma um estímulo ao 
assassinato corporativo”.4 Para o teólogo 
católico David Efroymson, existe uma 
“ligação direta” entre o Novo Testamento e 
o Holocausto.5 Por sua parte, o teólogo bri-
tânico e professor de Oxford James Parkes 
assevera que “é desonesto portanto recusar 
enfrentar o fato de que as raízes de base 
do anti-semitismo moderno se encontram 
diretamente nos Evangelhos e no resto do 
Novo Testamento”.6

nEnHuma ligação

Do outro lado do debate, encontramos 
um grupo de judeus e cristãos que não vêem 
uma ligação entre o Novo Testamento e o 
Holocausto. No seu livro Hatred Without 
a Cause?: A Survey of Anti-Semitism, o 
teólogo cristão Graham Keith Carlisle se 
opõe ao ponto de vista de que a origem 
do anti-semitismo se encontra no Novo 
Testamento. No primeiro capítulo do livro, 
Carlisle inicia sua argumentação indicando 
que a origem do anti-semitismo literário 
se encontra em certas obras da literatura 
helênica dos terceiro e segundo séculos 
a.C. Essas obras refletiam os conflitos e 
tensões que ocorreram nesse período no 
Egito entre a população judaica e grega. 
Portanto, conclui o autor, o anti-semitismo 
é anterior ao Novo Testamento e não se 
iniciou com ele. Carlisle diz ainda que as 
passagens do Novo Testamento não deve-
riam ser tomadas fora do seu contexto, e 
que o leitor desse texto deve ser cuidadoso 
em diferenciar entre anti-semitismo, que é 
uma antipatia a um povo específico baseado 
em questões raciais, e a oposição de Jesus 
e os apóstolos ao Judaísmo, que era uma 
atitude religiosa para com a reconstrução 
da fé vetero-testamentária no Judaísmo 
Rabínico. Ele conclui:

a acusação, portanto, de que o anti-se-
mitismo está embasado no Novo Testamen-
to é falsa. Certamente, se seções do Novo 
Testamento forem lidas superficialmente, 
ou sem a devida consideração para com 
o contexto, elas podem prover uma base 
para aqueles que procuram pôr combustí-
vel adicional para alimentar as chamas do 
preconceito anti-semita, preconceito esse 
que já existia pelas mais diferentes razões. 
Infelizmente, a Igreja tem sido culpada de 
interpretar mal sua própria Escritura nesse 
ponto específico.7

O teólogo grego ortodoxo Veselin Kesi-
ch aborda a questão de forma semelhante. 
Para ele, a fonte do anti-semitismo se en-
contra no mundo pagão do império romano, 
em tempos bem anteriores ao surgimento 
do Cristianismo. Como exemplo, ele cita 
os bem documentados tumultos que agita-
ram a cidade de Alexandria na década dos 
anos 30 d.C., quando a população pagã da 
cidade, ressentida com a influência judai-
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ca nas questões públicas de Alexandria, 
atacou a população judaica, saqueando e 
queimando suas casas na forma clássica 
de um “pogrom”. Para Kesich, a acusação 
de que o Novo Testamento é anti-semita 
vem da perspectiva de uma leitura que não 
considera o Novo Testamento dentro do seu 
contexto histórico. Segundo o autor, não 
encontramos no Novo Testamento o reflexo 
de uma tensão e polêmica entre duas reli-
giões (Judaísmo e Cristianismo), mas sim 
entre dois grupos judaicos (principalmente 
entre Fariseus e Cristãos, e normalmente 
do período da era pós-Jamnia) concernente 
aos pontos de vista de cada um acerca da 
verdade judaica e de sua fidelidade para 
com o Deus de Israel. Quando compa-
rado à polêmica intra-judaica presente 
nos Manuscritos do Mar Morto, o texto 
do Novo Testamento é muito mais leve e 
circunspecto.8

Para Robert Vasholz, o Novo Testamen-
to trata dos problemas do povo de Deus 
usando a mesma terminologia e linguagem 
que aparece na Bíblia hebraica e que foram 
usadas por Moisés e pelos profetas. Na 
verdade, quando comparados, os escritores 
da Bíblia hebraica têm passagens muito 
mais fortes e duras contra seus compatrio-
tas israelitas do que os escritores do Novo 
Testamento. Vasholz se indaga porque 
ninguém acusa Moisés ou os profetas de 
serem “anti-judeus”. A razão está no fato de 
todos reconhecerem nas palavras de Moisés 
e dos profetas “uma tensão religiosa intra-
judaica, numa tentativa de ajudar Israel a 
atingir o objetivo de seu chamado, e não um 
proclamação de que Israel era o pior povo 
sobre a face da terra”. Para Vasholz, nós 
devemos ler o Novo testamento sob essa 
mesma perspectiva, visto que os Evange-
lhos foram escritos dentro do contexto do 
Judaísmo.9

Clifford Goldstein argumenta sob essa 
mesma perspectiva. Ele diz que a Bíblia 
hebraica “apresenta os judeus como hipó-
critas, apóstatas, mentirosos e pecadores”, 
denuncia os líderes judeus e a nação judaica 
e “repreende com veemência os seus sacer-
dotes, clama que os serviços no Templo es-
tavam corrompidos, e adverte que os juízos 
de Deus iriam cair sobre os judeus”. Além 

disso, a Bíblia hebraica acusa “os judeus 
de assassinato, de corrupção, de ambição 
e de roubo”, e declara “que eles tinham 
abandonado a Deus”. Goldstein afirma que 
“se o critérios usados para determinar o anti-
judaísmo no Novo Testamento fossem apli-
cados ao Antigo, esse último seria declarado 
o mais anti-judaico dos dois”. Ele observa 
ainda que a Bíblia tem sido usada para justi-
ficar qualquer coisa desde “a escravidão até 
o [plano militar americano] Star Wars”, e 
para sancionar “guerras, apartheid, celibato, 
ajuda aos ‘contras’, genocídio, não comer 
carne na sexta, castração, pacifismo, Mar-
xismo, redução no ‘food stamps’, os mísseis 
MX, promiscuidade sexual, queimar pessoas 
vivas – e até mesmo o anti-semitismo”. Gol-
dstein conclui que “o problema não está com 
o Novo Testamento e nem mesmo com o 
Antigo – mas está com aqueles que, mesmo 
lendo-os, nunca aprenderam a lição do amor 
fraternal ensinada em suas páginas”.10

a Posição oficial católica

Oficialmente, a Igreja Católica tem 
visto a questão sob uma perspectiva bem 
diferente das duas posições anteriores. O 
documento do Vaticano acerca do Holo-
causto, “We Remember: A Reflection on 
the Shoah”, publicado em 1998, vê a razão 
da longa história do anti-semitismo não 
na Igreja, mas no mundo cristão e na sua 
interpretação errônea do Novo Testamento. 
Citando o Papa João Paulo II, o documento 
declara: “No mundo cristão – eu não estou 
dizendo da parte da Igreja como tal – in-
terpretações errôneas e injustas do Novo 
Testamento, no tocante ao povo judeu e 
sua suposta culpa, têm circulado por longo 
tempo, engendrando sentimentos de hosti-
lidade para com esse povo”.

O documento continua dizendo que “es-
sas interpretações do Novo Testamento fo-
ram total e definitivamente rejeitadas pelo 
Concílio Vaticano Segundo”. O documento 
também faz uma diferenciação entre anti-
semitismo (que seria um produto do regime 
nazista baseado em teorias contrárias ao 
constante ensinamento da Igreja sobre a 
unidade da raça humana e a igualdade de 
todas as raças e povos) e os persistentes 
sentimentos de desconfiança e hostilidade 
que “nós chamamos de anti-judaísmo, do 
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qual, infelizmente, cristãos têm sido tam-
bém culpados”.

Assim, enquanto o mundo cristão e 
muitos cristãos podem ser responsabili-
zados de anti-judaísmo, o anti-semitismo, 
que culminou no Holocausto, é um produto 
da ideologia do Socialismo Nacionalista. 
Essa ideologia, em si mesma, não foi um 
fenômeno cristão, mas, sim, o resultado 
da ideologia neo-pagã do Estado Nazista. 
Esse Estado era contrário à Igreja, e não 
reconhecia nenhuma realidade transcen-
dente como fonte da vida e do critério para 
o bem moral. Ele arrogava para si mesmo 
um status absoluto e determinou a remoção 
da própria existência do povo judeu.

A Shoah foi obra de um regime moderno 
totalmente neo-pagão. Seu anti-semitismo 
têm suas raízes fora do Cristianismo e , ao 
perseguir seus objetivos, não hesitou em se 
opor à Igreja e a perseguir seus membros 
também.11

conclusão

Na busca de respostas às difíceis per-
guntas apresentadas no início desse artigo, 
cremos que deveríamos considerar algu-
mas questões básicas que são essenciais 
à abordagem de um tema tão polêmico e 
passional.

Primeiro, é necessário reconhecer que o 
Novo Testamento é completamente alheio 
às polêmicas entre o Judaísmo e o Cristia-
nismo que surgiram no final do segundo 
século e ao longo do terceiro século da 
Era Cristã. A história do Novo Testamen-
to e seus ensinamentos ocorreram ainda 
dentro do contexto do Judaísmo da época, 
e seus principais personagens se conside-
ravam plenamente judeus. Mesmo Paulo, 
o apóstolo ao gentios e o grande promotor 
da fé cristã fora dos círculos judaicos, se 
declara no final de sua vida um judeu fiel 
à esperança e fé de Israel (ver Atos 22:3; 
23:6; 26:4-23; Romanos 9:1-5; 11:1), e se 
dirigia aos líderes da comunidade judaica 
em Roma como a irmãos (Atos 28:17-20). 
A compreensão da natureza judaica do 

Novo Testamento é essencial, pois, como 
declarou o erudito francês, de origem 
judaica, André Chouraqui, “toda leitura 
do Novo Testamento, inclusive do corpus 
paulino, destaca bem a unidade espiritual 
e cultural dos hebreus, e apaga fronteiras 
que as rivalidades religiosas, agravadas 
pelas grandes tragédias da história, tinham 
edificado entre o mundo judeu e o mundo 
cristão”.12

Segundo, devemos reconhecer também 
que a Igreja Cristã e a tradição cristã, e 
não somente alguns cristãos ou o mundo 
cristão, projetaram profundamente as ra-
ízes do seu anti-semitismo sobre o Novo 
Testamento e desenvolveram um complexo 
sistema de interpretação teológica, ensina-
mentos religiosos e pregação a partir dessa 
perspectiva. Esse sistema tornou-se uma 
parte integral do pensamento e vida cristãos 
através dos séculos até os dias de hoje. Essa 
planta do anti-semitismo não é natural ao 
Novo Testamento, mas na verdade, ela é 
originária de outro lugar. Porém, ela se 
apropriou tão poderosamente da leitura e 
compreensão do texto neo-testamentário 
que, para a maioria dos cristãos e judeus, 
ela tornou-se uma parte integral do mesmo. 
Seus frutos são o ódio, as perseguições e 
todo tipo de mal perpetrado através dos sé-
culos da Era Cristã contra os judeus, e, sem 
dúvida alguma, também o Holocausto.

O reconhecimento dessas duas realida-
des fundamentais e opostas – a intrínseca 
natureza judaica do Novo Testamento, e as 
raízes anti-semitas da compreensão cristã 
tradicional do mesmo – pode somente de-
safiar a todos, homens e mulheres de boa-
vontade, quer sejam cristãos ou judeus, a 
lutar pela libertação da prisão “espiritual” 
gerada por essas raízes estrangeiras ao texto 
bíblico, e buscar então pela seiva viva que 
só pode fluir de raízes verdadeiramente 
fundamentadas na Palavra que nos foi dada 
por Deus.
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