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Resumo: Este artigo toma como ponto de partida o pressuposto de que muitas mu-
danças conscientes na transcrição de um texto têm uma função hermenêutica: por 
delas, os copistas deixaram registrado como determinado versículo deveria ou po-
deria ser lido e aplicado na vida prática de sua comunidade. Em outras palavras, 
tais alterações voluntárias são adaptações às necessidades teológicas, pastorais e 
eclesiais. Este artigo é mais propriamente uma provocação do que a sistematização 
de uma abordagem já amplamente realizada. Por meio da análise de alguns exem-
plos, quer-se demonstrar que o estudo da crítica textual oferece um frutuoso campo 
de possibilidades que a hermenêutica latino-americana pode explorar. A discussão de 
cada texto tomado como exemplo seguirá sempre os seguintes passos: a transcrição 
do aparato crítico, a opção do comitê editorial (isto é, a crítica textual clássica), a 
discussão feita por alguns comentadores e propostas de como as variantes textuais 
poderiam ser utilizadas na leitura latino-americana.

Palavras-chave: Crítica textual. Aparato crítico. Variantes. Hermenêutica.

Crítica textual y hermenéutica latinoamericana

Resumen: Este artículo toma como punto de partida el supuesto de que muchos 
cambios conscientes en la transcripción de un texto tienen una función hermenéu-
tica: para ellos, los escribas registraron cómo un verso en particular debería o podría 
ser leído y aplicado en la vida práctica de su comunidad. En otras palabras, estos 
cambios voluntarios son adaptaciones a las necesidades teológicas, pastorales y 
eclesiales. Este artículo es más una provocación que una sistematización de un en-
foque ya ampliamente difundido. A través del análisis de algunos ejemplos, quere-
mos demostrar que el estudio de la crítica textual ofrece un campo de posibilidades 
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fructífero que la hermenéutica latinoamericana puede explorar. La discusión 
de cada texto tomado como ejemplo seguirá siempre los siguientes pasos: trans-
cripción del aparato crítico, opción del comité editorial (es decir, crítica textual 
clásica), discusión de algunos comentaristas y propuestas sobre cómo se podrían 
utilizar las variantes textuales en lectura latinoamericana.

Palabras clave: Crítica textual. Aparato crítico. Variantes. Hermenéutica.

Textual Criticism and Latin American Hermeneutics

Abstract: This article takes as its starting point the assumption that many conscious 
changes in the transcription of a text have a hermeneutical function: for them, the 
scribes recorded how a particular verse should or could be read and applied in  
the practical life of their community. In other words, such voluntary changes are 
adaptations to theological, pastoral and ecclesial needs. This article is more a prov-
ocation than a systematization of an approach already widely held. Through the 
analysis of some examples, we want to demonstrate that the study of textual criti-
cism offers a fruitful field of possibilities that Latin American hermeneutics can 
explore. The discussion of each text taken as an example will always follow the 
following steps: transcription of the critical apparatus, the option of the editorial 
committee (that is, classic textual criticism), discussion by some commentators and 
proposals on how textual variants could be used in Latin American reading.

Keywords: Textual criticism. Critical apparatus. Variants. Hermeneutics.

Introdução

A leitura latino-americana da Bíblia é marcada principalmente (mas 
não exclusivamente) pela busca da compreensão do universo social e reli-
gioso retratado no texto, a fim de estabelecer os paralelos com o universo 
social e religioso do leitor de hoje, como primeiro passo para a apropriação 
e atualização do texto bíblico. Neste desejo de encontrar a analogia entre as 
situações e a identidade fundamental de sentido entre o contexto bíblico e 
o nosso contexto, a leitura latino-americana muitas vezes não considerou 
relevante discutir a composição do texto, os gêneros literários, o uso de ma-
terial tradicional e o processo de redação do texto.

Nas últimas duas ou três décadas, porém, novas gerações de exegetas 
e teólogos bíblicos da América Latina, com o mestrado e/ou o doutorado 
na Europa e na América do Norte, capacitaram-se grandemente no uso do mé-
todo histórico-crítico, o que exige sempre mais a definitiva superação da 
desconfiança em relação a ele. De modo bastante amplo, o questionamento 
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que se impõe pode ser assim formulado: Como e em que medida as con-
quistas e os questionamentos do método histórico-crítico podem iluminar, 
aprofundar, corrigir e oferecer novos horizontes para a hermenêutica lati-
no-americana? De modo breve e específico sobre o que proponho para este 
estudo – a crítica textual – formulo a questão da seguinte forma: Como uti-
lizar a enormidade de informações e de discussões acerca dos manuscritos 
bíblicos e das lições variantes de um mesmo versículo para a leitura encar-
nada da Bíblia em nosso continente?

Este artigo reúne e sistematiza duas apresentações em dois distintos 
encontros de exegetas e teólogos bíblicos 1. Tal gênese explica por que o 
presente texto, deliberadamente evita explicar o que é a crítica textual, bem 
como descrever detalhadamente os pressupostos, as nuances e a diversida-
de da hermenêutica latino-americana. Cada uma dessas omissões propositais 
exigiria um artigo à parte. Por outro lado, esta minha exposição tem ao me-
nos quatro limitações. Em primeiro lugar, trata-se de uma parcela (talvez 
pequena) daquela interrogação mais larga. Segundo, é um estudo limitado 
porque é mais uma provocação do que a apresentação de um elenco apro-
fundado de respostas 2. Terceiro, tratarei de apenas alguns exemplos pinça-
dos, que servirão de experimento para verificar se a pergunta é cabível, se 
pode ser respondida afirmativamente e a quais e quantos casos ela se aplica. 
Mas creio que a principal limitação seja a quarta: é um exercício de biblio-
teca, feito por um estudioso, e não pelo povo; é um exercício acadêmico, 
que encontra respostas muito diferentes daquelas que as comunidades ecle-
siais encontrariam caso, em um círculo bíblico ou em uma comunidade 
eclesial de base, fossem discutidas as variantes textuais.

Nesta apresentação, tomarei como casos de estudo nove versículos 
com problemas textuais, conforme os aparatos críticos de três edições crí-
ticas: Novum Testamentum Graece, The Greek New Testament 3 e Novum 
Testamentum Graecum Editio Critica Maior.

1 Encuentro del Grupo Regional de Latinoamérica y el Caribe de la Studiorum Novi 
Testamenti Societas, na Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, 5 a 8 de 
setembro de 2018); Congreso Internacional de Estudios Bíblicos en el 80.º Aniversario 
de la Revista Bíblica, na Pontificia Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, 16 
a 19 de julho de 2019).

2 De fato, não encontrei relevantes discussões acerca do assunto em comentá-
rios e artigos acerca dos textos aqui analisados. Eis a razão da escassez de autores 
latino-americanos nas referências bibliográficas.

3 Sob a pena de oferecer informações já conhecidas, penso que seja oportuno 
recordar algumas equivalências entre as edições críticas publicadas pela Deutsd-
che Bibelgesellschaft e que se tornaram as mais difundidas e aceitas como edições 
padrão para exegetas e tradutores. Primeiro, o consagrado Novum Testamentum 
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1. Pressuposição assumida

Repito, com outras palavras, a pergunta que aqui proponho e tento 
começar a responder: Como utilizar as ferramentas da crítica textual na lei-
tura latino-americana da Bíblia?

Quero deixar claro que sou apaixonado pela crítica textual e que me 
deleito ao fazer a exegese de um texto repleto de problemas deste tipo. No 
entanto, não posso deixar de expressar uma inquietação pessoal e que, pen-
so, não seja só minha. Sem me preocupar com a polidez da linguagem aca-
dêmica, eu a formulo assim: Esforcei-me tanto para compreender os critérios 
da crítica textual – critérios externos e critérios internos –, fiz tantos exer-
cícios para aprender a aplicá-los com relativa segurança (ainda que seja 
somente para concordar com a decisão dos responsáveis pelas edições crí-
ticas), consumi tantas horas para dominar o aparato crítico (siglas, números, 
séculos, famílias de manuscritos etc.)... Tudo isso, para, no final, optar por 
uma única lição, às vezes com um alto grau de dúvida, e descartar todas as 
demais, simplesmente porque nenhuma delas é a lectio brevior, nem a lec-
tio dificilior, nem é possível considerá-la a origem das demais. Na obceca-
ção de identificar a “redação original” de um versículo, muitas vezes nos 
esquecemos que, para a comunidade que utilizava aquele manuscrito, aque-
le versículo, com aquela lição “corrompida e secundária”, era a Palavra de 
Deus: aquela comunidade lia e respeitava aquele manuscrito como tal, e se 
deixava iluminar pelas palavras contidas nele.

Não é o caso de discutirmos aqui o que é o “texto inspirado”, se este 
conceito se refere a algum(s) manuscrito(s) concretamente ou se é um con-
ceito bem mais amplo. Quero focar na seguinte pressuposição: muitas mu-
danças conscientes são já interpretações que os copistas embutiram nos 
manuscritos para ajudar os leitores a apropriar-se dos textos e aplicá-los 
às realidades concretas e específicas de suas comunidades e de suas vidas 
pessoais.

Graece, publicação conhecida pelo sobrenome de seus principais editores 
(Eberhard e Erwin) Nestle e (Kurt e Barbara) Aland e, por isso, normalmente de-
signada Nestle-Aland ou, de forma abreviada, NA. Depois, o igualmente reconhe-
cido, mas de história mais recente, The Greek New Testament, da United Bible So-
cieties, por vezes citado como UBS, por vezes como GNT. Neste estudo, utilizo, 
respectivamente, as abreviaturas NA e UBS, seguidas do número da edição: NA27 = 
Nestle-Aland, 27ª edição. Ao longo do processo dessas publicações, houve um ali-
nhamento do texto estabelecido e dos aparatos críticos, de modo a se fixar as se-
guintes correspondências: NA26 = UBS3; NA27 = UBS4; NA28 = UBS5. Para os anos 
de publicação de cada uma delas, ver, mais adiante, as referências bibliográficas.
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Como se vê, não me refiro aos inúmeros casos de mudanças involun-
tárias, que ocorreram por erro de leitura, erro de ouvido, papiros ilegíveis etc. 
Reconheço que, em se tratando das mudanças voluntárias, a maioria delas 
são minúsculas, talvez até irrelevantes, surgidas apenas como correções es-
tilísticas, melhoras na gramática, ou mesmo adequações do que está escrito 
aos modos de falar da região em que a comunidade do copista está situada. 
Mas, quero recordar que, mesmo nestes casos, uma mudança consciente pode 
dar ao texto a brecha para uma interpretação não premeditada pelo copista. 
Guardadas e respeitadas as devidas proporções, diferenças e limitações, con-
sidero a hermenêutica latino-americana continuadora daquela mesma tradição 
interpretativa, que soube apropriar-se de textos de fácil interpretação, digerir 
os de sentido ambíguo ou duvidoso e, em ambos os casos, torná-los mais vi-
vos e próximos da vida diária dos membros das igrejas locais.

2. Exemplos tirados de NA/UBS

Neste primeiro bloco, os exemplos foram pinçados das duas edições 
de A Textual Commentary on the Greek New Testament 4, no qual Bruce M. 
Metzger apresenta uma seleção das discussões e conclusões do comitê edi-
torial da edição crítica The Greek New Testament. Todas as lições variantes 
e seus manuscritos citados aqui encontram-se em NA27, NA28, UBS4 e UBS5 5. 
Os textos a serem estudados são: Mc 1,41; 4,40; 9,23; 10,24 e Rm 8,24.

2.1. Mc 1,41

Grego:

kaì
splanjnistheìs ekteínas tēn jeîra autoû hḗpsato kaì légei autōi:  

thelō, katharisthētiorgistheìs

4 Primeira edição, de 1971, para a UBS3; segunda edição, de 1993, para a UBS4.
5 Durante a correção deste artigo, foi publicado o volume do Evangelho de Mar-

cos do Novum Testamentum Graecum Editio Critica Maior. Não obstante, como este 
texto compila minhas apresentações nos encontros a que me referi no início, man-
tive inalterada a redação original. Apenas anoto que a ECM traz, para cada texto, 
uma maior gama de variantes que, no entanto, não acrescentam algo de relevante 
que justificasse qualquer modificação aqui.
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Tradução:

e
movido de compaixão estendeu a própria mão e disse-lhe: “Quero!  

Sê purificado!irado

Variantes e manuscritos 6:

splanjnistheìs א :
(IV)

.A
(V)

.B
(IV)

.C
(V)

.L
(VIII)

.W
(V)

 e muitos outros

orgistheìs : D
(V)

. ita,d,ff2,r1

A opção do comitê editorial (crítica textual clássica):

Difícil decidir entre uma e outra lição. A crítica externa (manuscritos 
mais antigos, em maior número e de melhor qualidade) suporta splanjnis-
theís, “movido de compaixão”. A crítica interna, porém, prefere orgistheís, 
“irado” (lição mais difícil; além disso, a mudança para splanjnistheís pode 
ser explicada, mas o contrário, não). Ao longo dos anos, o grau de convic-
ção do comitê editorial de NA e de UBS foi crescendo. Na NA26 (= UBS3), 
o comitê atribuiu uma letra {D}, isto é, havia um altíssimo grau de incerte-
za referente a splanjnistheís. Para a edição da NA27 (= UBS4), o grau de 
incerteza diminuiu e o comitê atribuiu uma letra {B}, avaliação mantida na 
NA28 (= UBS5).

Os comentadores:

Tanto um verbo como outro exigem que se determine o objeto: Jesus 
teve compaixão de quem? Jesus ficou irado com quem? Obviamente, Je-
sus sentiu compaixão do leproso que veio pedir a cura. Mas o mesmo ob-
jeto não pode ser aplicado ao verbo orgistheís. Em geral, os comentadores 
preferem splanjnistheís. Os que admitem orgistheís como a lição original 
argumentam que Jesus em outras ocasiões teve acessos de ira (3,5; 10,14) 
e, aqui, tentam explicá-lo da seguinte forma: Jesus se irritou com a doença 
e a morte, consequências do pecado. Estamos, portanto, novamente na es-
fera do demoníaco (cf. Mc 1,21-28) e, por isso, a cura deste leproso tem 

6 Os números romanos entre parênteses indicam os séculos; os números indo-
-arábicos, os anos.
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elementos de exorcismos (o verbo ekbállō, “lançar, jogar”, do v. 43 é en-
contrado em relatos de exorcismo: 1,34.39; 3,15.22 etc.).

Para a leitura latino-americana:

Sem dúvida, splanjnistheís é muito menos problemático do que or-
gistheís. Embora a compaixão, a solidariedade e a misericórdia (todos sen-
timentos que podem traduzir o verbo splanjnízō) sejam atitudes muito 
enfatizadas em nossa leitura, o verbo orgízō, “irritar-se, sentir ira”, é igualr-
mente interessante e conseguimos dar a ele um sentido que os comentado-
res não conseguem: Jesus fica irado, não contra o leproso (obviamente!) 
nem contra o pecado, a doença e a morte, e sim contra a atitude de despre-
zo e discriminação segundo a qual o leproso, já flagelado por uma doença 
grave e sem cura, tem seu sofrimento ainda mais aumentado pela discrimi-
nação e pelo preconceito 7. Segundo a mentalidade da época, a lepra é um 
castigo por algum pecado e, para não contaminar a comunidade (tanto pela 
doença, como pelo pecado), o leproso é afastado da convivência familiar e 
comunitária. Esta ira de Jesus deve inspirar os cristãos a não praticar dis-
criminação e indiferença, e sim a exercitar atitudes de acolhimento e cui-
dado que restituam a dignidade a quem sofre.

2.2. Mc 4,40

Grego:

kaì eîpen autoîs: tí deiloí este
? oúpō

éjete pístin?
hoútōs? pôs ouk

Tradução:

e disse-lhes: “Por que sois medrosos
? Ainda não

tendes fé?
desse jeito? Como não

7 Nesta mesma linha, a nota a Mc 1,40-45 da Nova Bíblia Pastoral, publicada no 
Brasil, em 2014. Entre os textos analisados neste artigo, Mc 1,41 é o único em que 
a Nova Bíblia Pastoral assume uma leitura variante e nela baseia o comentário ao 
pé da página. Em todos os demais casos, os tradutores e anotadores seguem o tex-
to estabelecido nas edições críticas.
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Variantes e manuscritos:

; oúpō א :
(IV)

.B
(IV)

.D
(V)

.L
(IX)

.Δ
(IX)

.Θ
(IX)

.565.700.892*.lat.co

hoútōs; pôs ouk : A
(V)

.C
(V)

.K
(IX)

.33.1424.l 221.syh.(f.syp)

e outras variações com inversões na ordem das palavras, e algumas com 
acréscimo de oligopístoi

A opção do comitê editorial (crítica textual clássica):

Graças à boa atestação nos principais manuscritos, o comitê optou pela 
forma mais breve, à qual atribuiu um {A}. Para o comitê, a lição mais longa, 
não obstante seja atestada em manuscritos igualmente bons e confiáveis, pa-
rece ter o objetivo de amenizar a repreensão de Jesus aos discípulos.

Os comentadores:

No evangelho de Marcos, esta é a primeira vez que Jesus repreen-
de seus discípulos por sua falta de fé. Não obstante tenham recebido uma 
instrução mais profunda sobre o Reino de Deus (cf. 4,11.34); os discípu-
los permanecem cegos e sem entendimento. A fé que Jesus não encontra 
em seus discípulos é a confiança no poder salvador de Deus, que agora 
se faz presente e atuante em sua pessoa. A pergunta com oúpō, “ainda 
não”, expressa decepção: os discípulos são lentos demais para crer, mes-
mo após terem visto o poder de Jesus sobre a enfermidade e o demônio. 
A falta de fé torna os discípulos medrosos, covardes, incapazes de enfren-
tar as crises e o medo. Quanto à lição com hoútōs, “assim, desse jeito”, 
ela deve ser considerada o resultado de uma leitura equivocada de oúpō, 
e as variações provam que não foi fácil acomodar aquela palavra no con-
junto da pergunta.

Para a leitura latino-americana:

Em nosso continente, os discípulos são continuamente chamados a 
assumir o compromisso a favor do Reino e contra tudo o que ameaça e des-
trói a vida. A fé que Jesus espera dos discípulos não é a confiança para re-
ceber milagres, e sim a confiança para arriscar-se quando a opção pelo Rei-
no é perigosa; não é a confiança para pedir, e sim confiança para se entregar. 
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Lida nesta perspectiva, a formulação mais longa não é mais amena, e sim 
mais enérgica: Jesus repreende os discípulos pela falta de audácia e de co-
ragem para enfrentar os perigos decorrentes da adesão ao projeto de uma 
sociedade mais justa e fraterna. A repreensão de Jesus não tem a ver com a 
lentidão (“ainda não”, conotação temporal), e sim com o tipo de fé (“deste 
jeito”, conotação de qualidade: um tipo de fé baseada no medo, na conve-
niência, na busca de seguranças).

2.3. Mc 9,23

Grego:

ho dè Iēsoûs eîpen autō:

tò ei dýnēi,

pánta dynatà tō pisteúonti.
tò ei dýnasai pisteûsai

ei dýnasai pisteûsai

ei dýnēi pisteûsai

Tradução:

Jesus então lhe disse:

“Se podes(?)

Tudo é possível a quem crê”.
“Se podes crer.

“Se podes crer.

“Se podes crer.

Variantes e manuscritos:

tò ei dýnēi, *א :
(IV)

.B
(IV)

.N
(VI)

.Δ
(IX)

.Σ
(VI)

.f 1.205.892.itk.syrpal.et.geo

tò ei dýnasai pisteûsai :  A(V).C
3
(V).Ψ(VIII/IX).Byz [E F G H ](IX)..33.157.597.

Lect.slav
 ei dýnasai pisteûsai : f 13.180.700c.1006.1010

 ei dýnēi pisteûsai : D(V).Θ(IX).it.vg.syp.h.pal.Ambrosiaster.Agostinho

A opção do comitê editorial (crítica textual clássica):

Jesus repete algumas palavras do pai do rapaz epiléptico, com o 
acréscimo de um tò (artigo neutro): tò ei dýnēi, na tentativa de dar sentido 
a uma frase pouco clara, copistas acrescentaram pisteûsai, “crer”. Mas este 
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acréscimo provocou uma mudança no sujeito do verbo: Jesus não mais faz 
uma pergunta retórica na segunda pessoa, mas referindo-se a si mesmo “se 
tu podes?” (= se eu posso?), e sim faz uma afirmação desafiadora: “se tu 
podes/puderes crer”, dirigida ao pai do rapaz doente. Esta intervenção dos 
escribas torna o tò ainda mais estranho. O comitê assumiu que as formula-
ções mais longas foram tentativas dos copitas para dar alguma clareza às 
palavras de Jesus e, por isso, optou pela forma mais breve e mais difícil: tò 
ei dýnēi, e avaliou esta formulação breve com um {B}: alto grau de certeza 
de que o texto é este.

Os comentadores:

Como no grego clássico, o artigo tò é aqui usado antes da citação de 
frases ou fragmentos de frases repetidas/citadas de outras pessoas. A reda-
ção compacta do v. 23 faz parecer que Jesus repete ei dýnēi, “se tu podes”, 
de modo irônico, referindo-se a si mesmo. Neste caso, a frase seguinte, 
“Tudo é possível para quem crê”, teria o significado de “É claro que posso, 
pois eu tenho fé”. Mas a réplica do pai do rapaz atesta que Jesus não fala 
de si mesmo. É necessário ler o conjunto. Na frase condicional do v. 22, 
“Mas, se tu podes alguma coisa, ajuda-nos”, o pai do rapaz expressa sua 
dúvida acerca da capacidade de Jesus para realizar o milagre. No v. 23, Je-
sus repete literalmente algumas palavras e reverte a questão: “O problema 
não é se eu consigo ajudar teu filho, e sim se tu crês”. Em outras palavras, 
a realização do milagre não depende da capacidade de Jesus, e sim da fé de 
quem pede. Embora a lição mais breve seja a redação original, os comen-
tadores fazem um raciocínio relativamente longo e tortuoso para interpretar 
o versículo exatamente como sugerido pelas lições mais longas, com o 
acréscimo de pisteûsai, “crer”, independente do tò inicial e da variação 
dýnēi/dýnasai, “podes”.

Para a leitura latino-americana:

O acréscimo de pisteûsai torna explícito o deslocamento que os co-
mentadores consideram implícito na frase compacta: do poder de Jesus (para 
fazer o milagre) para o poder da fé do pai do rapaz. E embora tal acréscimo 
torne o tò ainda mais estranho (cf. manuscritos em que foi omitido), a in-
serção de pisteûsai cria um balanço nas duas frases de Jesus e permite ima-
ginar um acento na segunda pessoa: “Se tu podes crer, pois tudo é possível 
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a quem crê!”. Talvez os copistas tenham acrescentado pisteûsai apenas para 
solucionar a dificuldade na interpretação da primeira frase de Jesus; com 
isso, porém, vincularam explicitamente a cura do rapaz à adesão e ao com-
promisso do pai. Esta mudança é particularmente interessante para a leitu-
ra latino-americana. O epiléptico era considerado um endemoninhado e, 
portanto, era obrigado a viver à margem da comunidade; a cura da epilepsia, 
não o resgatava apenas fisicamente, mas também socialmente. Em nosso 
continente, a fé, como adesão e compromisso, dos cristãos pode operar o 
mesmo milagre: o resgate da dignidade humana. Tal interpretação se faz 
ainda mais interessante quando se leva em conta que os discípulos de Jesus 
já haviam tentado curar o rapaz sem sucesso (vv. 18), fracasso que Jesus 
explica como consequência da falta de oração (v. 28). Cumpre notar que, 
muitos manuscritos acrescentam o jejum.

2.4. Mc 10,24

Grego:

tékna, pōs dýskolón 
estin

toùs pepoithótas  
epì jrḗmasin eis tḕn basileían toû theoû 

eiseltheîn.ploûsion

hoi tà jrḗmata éjontes

Tradução:

Filhos, como é difícil

para os que confiram  
nas posses

entrar no Reino de Deus.
para um rico

para os que têm posses

Variantes e manuscritos:

א :
(IV)

.B
(IV)

.Ψ
(VIII/IX)

.Δ
(IX)

.itk

toùs pepoithótas epì (toîs) 
jrḗmasin

:  A
(V)

.C
(V)

.D
(V).
Θ

(IX)
.f 1.f 13.0233.157 [...] Byz 

vg

ploûsion : W
(V)

[ploúsion após eiseltheîn].itc

hoi tà jrḗmata éjontes : 1241
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A opção do comitê editorial (crítica textual clássica):

As inserções tiradas de outros versículos adjacentes atenuam o rigor 
da afirmação categórica de Jesus: ploûsion, “homem rico”, antecipa o v. 25; 
hoi tà jrḗmata éjontes, “os que têm bens”, repete parte do v. 23. O comitê 
optou pela lição mais breve dos códices mais antigos, à qual atribuiu um {B}.

Os comentadores:

Os comentadores fazem referência às diferentes versões das palavras 
de Jesus, mas comentam prioritariamente o conjunto das afirmações de Je-
sus acerca da dificuldade de os ricos entrarem no Reino de Deus (vv. 23-25). 
São unânimes em afirmar que Jesus provoca espanto entre os discípulos, 
porque contradiz a crença popular e assumida pelo judaísmo da época, se-
gundo a qual as riquezas são uma bênção divina, em retribuição pelas boas 
obras e pelo esforço. A tríplice ocorrência da afirmação de Jesus, em três 
formulações diferentes (independente das palavras no v. 24), tem a finali-
dade de provocar a pergunta do v. 26, que, na verdade, não é o questiona-
mento unicamente dos discípulos de Jesus, mas de todos os cristãos de todas 
as comunidades e épocas.

Para a leitura latino-americana:

O v. 24 é exclusivo de Marcos. Mateus e Lucas podem tê-lo omitido 
exatamente por sua dureza. Sem dúvida, as diferentes inserções atenuam a 
afirmação categórica de Jesus. Não obstante, a lição toùs pepoithótas epì 
(toîs) jrḗmasin deve ser analisada com mais atenção. Além de não replicar 
nenhum dos versículos adjacentes, a frase “os que confiam nas suas posses” 
permite a elaboração de um raciocínio progressivo: os que têm posses (v. 23), 
os que confiam nas suas posses (v. 24) e os ricos (v. 25). Uma vez que “ter 
posses/bens” equivale a ser “rico”, a inserção de “confiar nas posses/bens 
(riquezas)” permite questionar se é possível alguém eximir-se, afirmando: 
“Tenho bens, sou rico, mas não confio nos bens, na riqueza”. Inversamente, 
inclui no texto uma crítica a quem, mesmo não sendo rico, confia nos pou-
cos bens que tem ou que deseja ter. É exatamente esta nova perspectiva que 
mais interessa à nossa leitura: aquela forma de argumentar e escusar-se, tão 
presente em nossas comunidades, pode ter sido comum também nas comu-
nidades antigas e motivado o acréscimo desta frase, como advertência con-
tra um modo enganoso de avaliar as próprias atitudes.
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