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“ONDE ESTÁ TEU IRMÃO?” (Gn 4,9)  
UMA LEITURA NARRATIVA DO EPISÓDIO  

DE CAIM E ABEL

Rivaldave Paz Torquato
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia

rivaldave@web.de

Resumen: Este artigo procura fazer uma leitura espiritual e existencial do 
episódio de Caim e Abel (Gn 4,1-16) em três passos elementares: delimita-
ção e estrutura do texto, considerações a partir da sequência narrativa, 
acentuando alguns elementos teológicos que possam iluminar o cotidiano. 
O autor tenta mostrar que as opções livres e misteriosas de Deus podem ser 
ocasião para despertar em nós o autodomínio e o crescimento na direção da 
alteridade (outro/Outro). A chance, porém, pode ser desperdiçada. A exem-
plo de Deus, somos convidados a ser o guarda do irmão (desvalido) como 
via para restaurar a família humana.

Palabras clave: Caim e Abel. Irmão. Fraternidade. Fratricídio. Miseri-
córdia. 

“Where is your brother?” (Gen 4:9)
A narrative revisitation to the Episode of Cain and Abel

Abstract: This article seeks to do a spiritual and existential reading of the 
episode of Cain and Abel (Gn 4:1-16) in three essential steps: the delimi-
tation and structure of the text, some considerations from the narrative 
sequence, and foregrounding some theological elements to enlighten our 
everyday routine. The author tries to demonstrate that free and myste-
rious choices of God may be an opportunity to rouse our self-control and 
maturity in the direction of the alterity (otherness/Other). Although this 
chance may be wasted. Towards God’s own example, we are invited to be 
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keepers of our brothers (who are helpless) as a way of restoring the hu-
man family.

Key Words: Cain and Abel. Brother. Fraternity. Fratricide. Mercy.

1. Introdução 1

A convivência entre irmãos é algo maravilhoso quando tudo corre 
bem. Esta maravilha não passou despercebida ao salmista que canta: “Vede 
como é bom e agradável os irmãos conviverem unidos” (Sl 133,1). Toda-
via, esta beleza de convívio tantas vezes é ofuscada por um aspecto som-
brio: a rivalidade e hostilidade entre irmãos. É um problema primitivo do 
ser humano que o persegue ao longo dos séculos. As civilizações passadas 
verbalizaram este drama em suas mitologias e lendas. Daremos alguns 
exemplos.

Segundo a mitologia romana, a cidade de Roma foi fundada por dois 
irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Rômulo torna-se o primeiro rei da cidade 
e mata Remo 2. Na mitologia grega, o rei Édipo de Tebas tinha dois filhos, 
Etéocles e Polinices. Eles disputavam a sucessão. Após longas discussões 
concordaram em reinar alternadamente, cada um por um ano. A Etéocles, 
o primogênito, tocou reinar primeiro. Entretanto, negou-se a passar o cetro 
ao irmão Polinices e o expulsou da cidade. O irmão inconformado resolve 
usar a força e matam-se em batalha. O Egito nos legou o mito dos irmãos 
Osíris e Set. Osíris, o primogênito, herdou o trono do pai e passa a governar 
o país. No entanto, o irmão Set, com inveja, articula um plano macabro e o 
mata 3. Ainda na África, conta-se a lenda dos irmãos Mexilo e Mexilvano. 
Mexilo era o irmão mais velho. Ambos caminhavam com seus cães e che-
garam a uma árvore. Nela, o cão de Mexilvano encontrou uma abertura e 
dela saíam vacas gordas, ao passo que o cão de Mexilo descobriu uma 
abertura da qual saíam vacas magras. Por inveja, no caminho de volta pra 
casa, Mexilo matou seu irmão e levou todo o rebanho sozinho para o vila-
rejo. Encontrou, porém, um homem que o perguntou: “Onde você encon-

1 Este artigo foi inspirado na Campanha da Fraternidade de 2018: Fraternidade e 
superação da violência. “Vós todos sois irmãos” (Mt 23,8).

2 Para uma relação entre estes irmãos e Caim e Abel cf. p. ex.: BelTz, “Religions-
geschichtliche”, 85-86. As obras em línguas estrangeiras citadas aqui, quando tra-
duzidas, a tradução é nossa.

3 Estes mitos já são conhecidos na cultura mundial.
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trou tantas vacas?” “Numa árvore oca encontrei-as!” respondeu Mexilo. 
“Onde está teu irmão Mexilvano?” continuou a perguntar o homem. “Eu 
não sei” respondeu Mexilo, “ele disse: vai na frente com as vacas, eu te se-
guirei depois”. A mentira, porém, foi descoberta e Mexilo foi banido para 
longe de seu vilarejo para sempre. 4 Também na África, os Dschagga 5 con-
tam que após a morte dos antepassados, o primogênito teve dois filhos. O 
pai deu cabras a cada um. As cabras do filho mais jovem tinham sempre 
crias gêmeas, as do mais velho nunca tinham gêmeas. Uma proposta de 
troca fora rejeitada pelo pai. Numa outra ocasião, quando ambos estavam 
no campo a pastorear suas cabras, o mais velho matou o mais novo. Seus 
gritos, contudo, foram ouvidos pelo ministro de Deus que lhe impôs uma 
pesada penitência de sangue. Numa outra narrativa, o primeiro ser humano 
de Tuanda, tinha cinco filhos. Kitwa, um deles, assassinou um de seus ir-
mãos por inveja e seu pai o baniu como pária. Uma antiga lenda persa fala 
de três irmãos que se espalham pelo mundo. O mais novo e preferido pelo 
pai sofre a inveja dos outros dois e é finalmente assassinado por eles. Na 
mitologia fenícia, fala-se dos dois primeiros filhos do primeiro ser humano 
Aeon: Usos é morto por Hypsuranios 6. O conflito entre irmãos presente 
nestas narrativas tem sua gênesis quase sempre numa combinação de poder 
e inveja. Ora, a Bíblia não ficou alheia a esta temática e nos reporta a nar-
rativa de Caim e Abel – sem esquecer Esaú e Jacó assim como José e seus 
irmãos – já em seu primeiro livro.

O livro do Gênesis, porta de entrada da Sagrada Escritura, é caracte-
rizado pela perspectiva da Família. Nas palavras de García López, “... o 
livro do Gênesis apresenta o mundo como uma grande família” 7. Deus cria 
e organiza o mundo de tal forma a torná-lo habitável como “casa comum” e 
na casa instala a família. Sem ilusões, o autor do livro não apresenta uma 
família idealizada, longe do nosso alcance, mas real, com seus dramas, 
cheia de virtudes, conflitos e também soluções como qualquer de nossas 
famílias 8. Todavia, a família é vista na perspectiva da fé, ou seja, à luz do 

4 Esta lenda africana é contada, por exemplo, por PFisTeR, “Gezeichnet”, 122-
123.

5 Ou Jagga ou ainda Chagga, povo autóctone da Tanzânia, de língua bantu.
6 Para a narrativa de Dschagga, aquela de Tuanda, a lenda persa e o mito fenício 

cf. WesTeRMann, Genesis, 428-429.
7 Pentateuco, 60.
8 A relação esposo-esposa pode ser visto nos casais: Adão/Eva; Abraão/Sara; 

Jacó/Raquel; Isaac/ Rebeca. Não poderia faltar a questão “poligâmica”: Abraão-
Sara/Agar/Cetura; Jacó-Lia/Raquel. A questão esposa-filho é representada pelas 
matriarcas Sara, Rebeca e Raquel. Todas estéreis durante certo período (Gn 11,30; 
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plano divino criador. Esta leitura visa procurar luz no texto de Gn 4,1-16 
para a família humana. Seja ela o lar, a Igreja, a congregação religiosa, a 
sociedade, o mundo. A família marcada pela dificuldade de convívio entre 
os irmãos, pelo ciúme e violência. Interpelados, portanto, pelos temas da 
fraternidade e da violência, apresentaremos a delimitação e possível estru-
tura do texto e em seguida prosseguiremos comentando o episódio confor-
me sua sequência narrativa em busca de motivação teológica que ajude 
a melhorar a convivência e amenizar a violência. Partiremos de uma per-
gunta ingênua: no conflito entre os irmãos Caim e Abel, Deus se revela in-
justo ou desperta para o amadurecimento? Vamos ao texto.

2. Caim e Abel (Gn 4,1-16): Deus é injusto ou desperta ao 
crescimento?

A leitura consistirá de delimitação e estrutura do texto, comentário 
dos versos (teologia) e sua luz sobre nós. 

2.1. Delimitação e estrutura do texto

Gn 4 está dividido em três partes, delimitadas pela fórmula genealó-
gica: “X conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Y” (vv. 1.17.25) 9. 
Elas apresentam os descendentes do homem (v. 1a): Caim e Abel (vv. 1-16), 
os cainitas (vv. 17-24) e os setitas (vv. 25-26). O v. 17 abre, portanto, uma 
nova temática: a descendência de Caim. Abel está ausente. Por outro lado, 
os dois protagonistas de 4,1-16, Caim e Abel, não fazem parte da cena an-
terior que culminava no afastamento de Adão e Eva do jardim (3,24). O 
episódio de Caim e Abel apresenta, desta forma, início, meio e desfecho 
final 10. Tem-se aí nos vv. 1-16, portanto, uma clara unidade em si, interca-

25,21; 29,31). Relação pai-filhos: Abraão/Isaac, Ismael; Rebeca/Jacó; Jacó/filhos; 
Ló/filhas. Relações conflituosas entre irmãos: que culmina em morte, o fratricídio 
(nosso texto), irmãos que litigam e se reconciliam: Jacó/Esaú; José/irmãos. Relação 
sogro-genro: Labão/Jacó. Relação tio-sobrinho: Abraão/Ló. Relações de parentesco: 
Abraão/Ló; Ismael/Isaac. Relação avô-netos: Jacó/Efraim-Manassés. Realização da 
lei do cunhado (ou levirato cf. Gn 38): Judá/Tamar. Todas estas relações estão na 
esfera da família e são relações, em geral, conflitivas.  

9 Cf. gaRcía lóPez, Pentateuco, 70.
10 Para ser mais exato: introdução, conflito, tentativa de solução (do conflito) e 

desfecho final.  



225

RIvalDavE Paz TORqUaTO

REVISTA BÍBLICA   2019 / 3  4

lada por narrativas e diálogos, tendo como ponto central o fratricídio (v. 8).
Quanto à estrutura, Wénin propõe uma forma concêntrica na perspectiva de 
Caim:

A – nascimento de Caim – cultivador (1-2)
B – o solo produz fruto – sacrifício (3-5a)

C – o Senhor fala com Caim para fazer-lhe refletir (5b-7)
D – homicídio de Abel da parte de Caim (sem palavra) (8)

C’ – o Senhor fala com Caim a propósito do homicídio (9-10)
B’ – o solo não produz mais fruto – maldição (11-12a)

A’ – Caim errante sem terra – ‘saída’ (12b-16) 11

O drama humano ocupa o centro (v. 8) envolvido pela atuação divina 
que não abandona suas criaturas (vv. 5b-7; 9-10). O solo, que antes produ-
zia (vv. 3-5a), torna-se estéril para Caim (vv. 11-12a). Ele, antes cultivador 
(v. 2b), agora deve viver errante (vv. 14.16), longe da terra 12.  Arruinou o 
seu próprio espaço 13.

2.2. A teologia

Em nosso comentário seguiremos o desenrolar natural da cena: o 
primeiro casal e seus filhos (vv. 1-2a); a profissão de ambos (v. 2b); a vida 
de fé e o problema (vv. 3-5); a ajuda divina a Caim (vv. 6-7); a aparente 
solução do problema (v. 8); retomada do diálogo por parte de Deus e o 
ônus de Caim (vv. 9-12); reação de Caim (vv. 13-14); intervenção divina 
(v. 15) e sorte de Caim (v. 16).

11 Adão, 126.
12 Cf. ib.
13 Há outras possibilidades de estruturar. BeRg, por exemplo, divide o texto em 

três partes: a) exposição: nascimento dos filhos e suas profissões (vv. 1-2); b) o pe-
cado e suas causas (vv. 4b-8); c) a punição do crime (vv. 9-16) que, por sua vez, se 
subdivide em interrogatório (vv. 9-10), juízo (vv. 11-15) e cumprimento da pena (v. 16) 
(cf. Urgeschichte, 50). O autor inclui os vv. 3-4a na primeira parte sem explicar. No 
comentário, porém, fala da oferenda de Caim após algum tempo nos vv. 3-5a (ib., p. 
51). cRoaTTo divide o texto em três partes: uma apresentação dos personagens (vv. 
1-2), o episódio central das oferendas e do crime de Caim (vv. 3-8) e a demanda e 
sentença do Senhor (vv. 9-16). Esta última parte pode ser subdividida ainda num 
episódio central (vv. 9-12a) e outro complementar (vv. 12b-15) com uma conclusão 
no v. 16 (cf. Exilio, 22).
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2.2.1. O primeiro casal e seus filhos (vv. 1-2a)
1 O homem conheceu Eva, sua mulher; ela concebeu e deu à luz Caim, e dis-
se: “Adquiri um homem com a ajuda do Senhor”. 2a Depois ela deu também 
à luz a seu irmão, Abel.  

Adão e Eva se unem e geram seu primeiro filho, Caim 14. Tanto a ordem 
de Deus na criação “crescei e multiplicai-vos” (Gn 1,28), quanto o nome dado 
à mulher pelo homem, “Eva, por ser mãe dos viventes” (3,20) tornam-se fato. 
Multiplicação e maternidade estão em andamento. Em Caim, Eva experiencia 
a força de sua fecundidade. Esta dupla realização é, de certa forma, realçada 
pela declaração de Eva: “Adquiri um homem com o Senhor” 15. A frase apre-
senta três sutilezas: a) o verbo qānāh significa criar, procriar, fundar, mas 
também comprar, adquirir. Dizer que Eva cria um varão com (a ajuda do) 
Senhor, faz dela co-criadora, colaboradora de Deus 16. É estranho. Dizer que 
ela compra ou adquire um varão com o Senhor ou dele, sublinha-se as difi-
culdades na gestação ou no parto? Criar ou adquirir seria desajeitado para ex-
primir o nascimento de uma criança. O contexto, porém, sugere procriar ou 
conseguir; b) normalmente uma mulher dá à luz um filho, mas o texto diz que 
Eva adquiriu um ’îš, isto é, um homem (adulto). Ela vê no filho, o homem for-
mado. Todavia, o termo continua impróprio para um neonato. É único caso no 
AT; c) a partícula hebraica ’ēt- indica o objeto direto ou equivale à preposi-
ção com. Ora, seria complicado entender Deus sintaticamente como objeto 
direto nesta construção. Então, ela adquiriu o filho com o Senhor, isto é, 
“com a ajuda dele”. Desconhecemos outro caso de uso desta partícula com 
este sentido 17. É possível que estas sutilezas queiram acentuar um fato: 
este filho é aquisição divina, é dom de Deus. O nome, em hebraico qayin 18, 

14 ’ādām é homem comum e vai com artigo: o homem, o humano em geral. Em 
4,25 (5,1) aparece pela primeira vez sem artigo, como nome próprio: Adão (cf. gaRcía 
lóPez, Pentateuco, 71). Portanto, aqui seria um apelativo e não o nome próprio.

15 Ela pode exprimir a particular alegria de se ter um filho varão (cf. I Sm 1,11; 
Jr 20,15). 

16 O verbo qānāh com o sentido de criar ocorre, por exemplo, em Gn 14,19.22; Sl 
139,13; Pr 8,22. Ainda com este sentido e fazendo referência a Deus como pai ocor-
re em Dt 32,6b. Para a nuança de compra: Ex 15,16b; cf. Sl 78,54.

17 Para estas três dificuldades cf. iBáñez aRana, Gênesis, 79-80; von Rad, Mose, 84; 
WesTeRMann, Genesis, 395-397. BelTz atribui esta dificuldade à possível influência 
dos mitos (cf. “Religionsgeschichtliche”, 83-84).

18 O termo qayin significa lança (cf. II Sm 21,16), mas também ferreiro, alguém 
que trabalha com metal. Há uma tribo quenita ou qaynita (cf. p. ex.: Nm 24,21; Jz 
1,16; 4,11; 5,24; I Sm 15,6-7). Se são de fato descendentes de Caim, não se sabe. 
Sobre o termo cf. WesTeRMann, Genesis, 394-395.
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forma um jogo de palavra com o verbo qānāh acentuando mais uma vez 
este fato.

Se por um lado, o texto mostra a preocupação da mãe em apresentar 
este filho como dom de Deus, por outro, o mesmo texto omite qualquer 
reação do pai. Ele não se manifesta.  

Caim é o primogênito e, como tal, tem valor, tem direitos (sobretudo 
no que se refere à herança e à bênção) 19, tem voz (fala no texto) e, neste 
aspecto, é privilegiado. É dado por Deus, é filho da mãe dos viventes. Ele 
recebe da mãe uma declaração ao nascer 20. Caim é a primícias do ser hu-
mano, é o primeiro filho da humanidade. Todavia, Caim é um filho sem 
referência, único. Não é irmão de ninguém! Falta-lhe a sociabilidade. Eis 
que...

“De novo deu à luz seu irmão, Abel”. Nasce o outro, a referência: 
“seu irmão”. Na Bíblia, é a primeira dupla de irmãos, a origem da fraterni-
dade, um evento ímpar. Ao surgir como irmão, Abel vem tirar Caim do iso-
lamento e estabelecer a sociabilidade. O termo irmão aparece 7 vezes no 
texto 21. O número já sugere o foco do texto. A palavra Abel, em hebraico 
hebel, significa: vento, sopro, alento, fumaça, névoa, brisa, vapor, nulida-
de, algo que se desvanece, sem consistência, efêmero, sem importância. 
Mais que um termo, hebel é um conceito. 

Hebel exprime em hebraico tudo aquilo que é fugaz, rápido, passa-
geiro, transitório 22. Pode significar ainda algo inútil, nulo (em) vão, nada, 
vazio (Is 30,7; 49,4a). Pode indicar tanto o que é vaporoso como o que é 
sem substância, sem conteúdo, sem peso, sem valor, débil, falso, mentiroso 
e, portanto, desemboca na esfera da metáfora. O termo caracteriza o livro 
de Qohelet (Ecl) 23, onde é utilizado muitas vezes na perspectiva simbólica 
ou metafórica para questionar a base da vida humana que não pode ser ven-
to. Questiona a inconsistência de nossos atos bem como desmascara as 
aparências de nossa conduta. Enfim, o termo é usado nos Salmos para 

19 Cf. Gn 27; Dt 21,15-17.
20 Cf. PFisTeR, “Gezeichnet”, 117.
21 Cf. vv. 2.8a.8b.9a.9b.10.11. Exatamente no centro das ocorrências está a per-

gunta de Deus: “Onde está teu irmão?” (v. 9a).
22 A imagem do vento (hebel) é usada para retratar a ilusão, a frustração, o son-

ho, o nada e o vazio.
23 Sua obra totaliza 38 das 73 ocorrências do termo no AT (TM). Algumas de nos-

sas Bíblias o traduzem com o termo vaidade, via latim vanitas. Sobre o termo cf.: 
alonso schökel, Hermano, 25; vílchez líndez, Eclesiastes, 431-438; alBeRTz, “ ”, DT-
MAT, I, 660; seyBold, “ ”, GLAT, II, 358-367.
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definir a condição humana, o homem como um sopro 24. Como exprime E. 
Zenger: “Abel é uma personificação da situação humana” 25.

Ora, assim como o termo irmão, Abel (hebel) ocorre também 7 ve-
zes no nosso texto como nome próprio 26. Este nome não é casual. Ele ex-
prime o aspecto frágil, efêmero, sem importância deste outro. Não tem voz, 
nem palavra da mãe como teve Caim (v. 1b) e nem mesmo de Deus. Seu 
nome exprime sua sorte. Abel é o fraco, o desvalido. Veio, todavia, para fa-
zer de Caim um irmão. Certamente, as 7 ocorrências do nome Abel (hebel) 
associado àquelas 7 do termo irmão caracterizam também a fragilidade 
desta relação de fraternidade como mostra o desenrolar do texto. A frater-
nidade não é produto pronto, precisa de construção, pressupõe razão e ma-
turidade.

2.2.2. A profissão de ambos (v. 2b)

2b Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo.

A informação é breve, mas suficiente para acentuar a diferença entre 
ambos já mencionada acima. Um é agricultor 27 e outro pastor. Duas profis-
sões que representam dois mundos e duas culturas, nomadismo e sedenta-
rismo. Dois estilos de vida diversos. Eram as duas profissões básicas de 
uma época da humanidade e que caracterizavam a Palestina de então 28. In-
teresses não raro contrastantes e conflitantes. A relação nem sempre era 
pacífica. O pastor desfrutava da liberdade com seu rebanho nas pasta-
gens para cá e para lá, era resistente frente às intempéries da natureza, mas era 
socialmente fragilizado 29. Todavia, o conflito de profissão não nos parece ser 
o foco da narrativa. O tema está presente só no início 30. Segundo Zenger, a 
primeira e última palavras dos vv. 1-2 indicam o tema da narrativa, isto é, 

24 Veja algumas ocorrências do termo: Sl 39,6.7.12b; 62,10; 78,33; 144,4; Jó 7,16.
25 “Das Blut”, 11.
26 Cf. vv. 2.2.4.4.8.8.9.
27 zengeR observa que Caim é o primeiro filho do ser humano e o primeiro que 

começa a viver e trabalhar na terra como o Senhor havia disposto (Gn 2,5; 3,23) (cf. 
ib., 10).

28 Cf. BeRg, Urgeschichte, 51.
29 Eram sempre gērîm = hóspedes, sobretudo no período patriarcal. Sua vida 

estava vinculada ao fenômeno da transumância, isto é, migração anual em função 
das chuvas.

30 Cf. WesTeRMann, Genesis, 399. Segundo este autor o conflito não surge da dife-
rença de profissões, mas sobretudo da aceitação ou não da oferenda (cf. ib., 400). 
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a relação entre ’ādām (“o ser humano”) e ’ădāmāh (“terra, solo”) e como a 
’ădāmāh através de Caim, o filho de ’ādām, de lugar da vida é transforma-
da em lugar de morte 31.

2.2.3. A vida de fé e o problema (vv. 3-5)

3 Passado o tempo, Caim apresentou os produtos do solo em oferenda ao 
Senhor; 4 Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de 
seu rebanho. Ora, o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferenda. 5 Mas não 
se agradou de Caim e de sua oferenda, e Caim ficou irritado e com o rosto 
abatido.

Ambos são adoradores do Senhor, são religiosos. Cultuam o Deus 
vivo. Cada um oferece seu produto (vegetal ou animal) segundo sua moda-
lidade de vida e assim como prescrevia a lei (cf. Ex 34,19-26). As ofertas 
se equivalem uma vez que ambas são chamadas igualmente minh. āh = ofe-
renda.

Todavia, ocorre uma desagradável surpresa na reação de Deus dian-
te dos irmãos e de suas oferendas: Ele aceita Abel e sua oferenda, enquan-
to Caim e a sua, não. Deus frustra a expectativa de Caim. Qual a razão? 
Qual é a falta de Caim? Não há aparentemente defeito na oferenda nem no 
oferente 32. Por que a preferência ou por que a discriminação injustificável 
por parte de Deus? Autores antigos e modernos se esforçam para justificar 
a conduta de Deus suprindo o que o texto não diz 33. Mesmo que isto impli-
que incriminar Caim 34. Todavia, não é o que o texto do Gênesis faz, ao me-

31 Cf. “Das Blut”, 9-10.
32 Caim oferece os produtos do solo, Abel as primícias do seu rebanho. Este 

“seu” mostra de certo modo um envolvimento de Abel naquilo que oferece. Porém, 
isto bastaria para justificar a atitude de Deus? O ato cultual está materialmente 
correto. O rito, pelo que tudo indica, foi realizado formalmente segundo as normas. 
Mas repousa aí a preocupação de Deus? Segundo cRoaTTo: “Não é o fratricídio de 
Caim, episódio ainda não narrado. A única explicação coerente, em nível de macro-
relato (Gn 2-4), é a maldição do solo imposta em 3,17b. Javé não pode aceitar uma 
oferenda que tem esta origem” (Exilio, 29).

33 Cf. alonso schökel, Hermano, 22.27-29. Segundo zengeR, não é o sacrifício 
como tal que é ou não aceito, mas o oferente. Por isso é ocioso, supérfluo e teolo-
gicamente falso, questionar particulares imperfeições ou méritos nas respectivas 
oferendas ou averiguar a reta ou falsa intenção do sacrifício para tornar a atuação 
de Deus plausível ou sensata (cf. “Das Blut”, 13).

34 Tendência já presente na Igreja primitiva (cf. Hb 11,4a; I Jo 3,11-14). Embora, 
segundo WesTeRMann, esta tendência venha não diretamente da Bíblia, mas influen-
ciada pela interpretação rabínica tardia (cf. Genesis, 433-434). No Targum palestino 
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nos até esta altura da narrativa. O texto omite uma justificativa. Na verda-
de, é difícil aceitar este comportamento divino. Por outro lado, é fácil 
entender a reação de Caim 35. 

“Caim ficou irritado e com o rosto abatido” (v. 5b). É uma reação 
extremamente humana. Pode ser causa de outras reações, em efeito dominó, 
se não for domada. Esperava-se que Caim se alegrasse pela aceitação da 
oferenda do irmão mais fraco por parte de Deus. Mas sua indignação com 
tamanha “injustiça divina” o cega impossibilitando de ver o outro, o impe-
de de compartilhar da alegria do irmão. Caim não pode tolerar a preferên-
cia divina por aquele fraco, mesmo que seja “seu irmão”. Caim perde a 
chance de fazer a experiência da compaixão de Deus em sua família. Só 
pode ver a si mesmo preterido. Sofre uma desilusão, uma falta de reconhe-
cimento, um desgosto e se fecha, se deprime. A tristeza é manifestada no 
rosto 36. A escolha divina pode ser um modo de Deus atrair a atenção de 
Caim para o irmão. Isso tiraria, porém, a possibilidade de Caim ser único, 
ter tudo 37. Onde ficaria a auto-referencialidade? Então por que vê-lo?

Ora, esta reação de Caim pode ter seu efeito também no leitor. Ela 
repercute em nós. Segundo Wénin:

Quando vão oferecer ao Senhor os frutos de seu trabalho, Abel é bem rece-
bido, Caim não. Reação espontânea: Deus é injusto! É tanto mais injusto aos 
olhos de Caim, porque o preferido é o caçula, o ‘fumaça’, aquele que não 
conta. 
A reação espontânea do leitor é a mesma que a de Caim: Deus é injusto! É 
o efeito que o narrador procura produzir. O que ele quer, de fato, é que o lei-
tor se identifique com Caim, que sinta nele as reações de Caim. A história 
de Caim é também nossa. Diante de nós, há sempre um outro que desperta 
em nós ciúme ou inveja. Diante de nós, há sempre alguém cuja situação 
– dons, privilégios, talentos, beleza, riqueza ou mesmo outras dimensões – 
invejamos, mais ou menos conscientemente 38.

Ora, como superar tal cegueira? Qual a solução para um tal conflito?

do Pentateuco (Código Neófito), no entanto, há apenas um diálogo entre os irmãos 
antes do homicídio (v. 8). Caim alega que há acepção de pessoas no juízo e Abel 
responde que suas obras eram melhores que as de Caim (cf. cRoaTTo, Exilio, 48-50).

35 O conflito extrapola o nível sociológico (pastor x agricultor) e chega à esfera 
teológica.

36 O rosto é a epifania do nosso ser. Nossas reações se manifestam no rosto. Ele 
espelha nosso interior.

37 Cf. couTo, Pentateuco, 260.
38 Homem, 47.




