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O setor de História Antiga e rv1edieval da UFRJ encontra-se desenvolvendo 
um projeto coletivo de pesquisa denominado "O Império Romano e seu Discurso 
Histórico do IV ao VIl século". Como integrante da equipe, venho estudando a 
História Eclesiãstica de Eusébio de Cesaréia. 

Bispo da cidade portuária de Cesaréia, sede de uma biblioteca e importante 
centro de estudos cristãos, Eusébio viveu em um momento de profundas transfor
mações tanto para o Estado Romano, que se reconstrura sob Diocleciano e 
Constantino, q_uanto para a Igreja que, de religião perseguida, torna-se reconhecida 
pelo Estado. E nesse contexto, em que se inicia um processo de união entre a 
Igreja e Estado, que Eusébio redige sua História Eclesiástica, em 1 O volumes. A 
obra narra a história da Igreja Cristã desde seus fundamentos à reunificação do 
Império sob Constantino. Tais acontecimentos relatados por Eusébio se sucedem 
não por acaso, mas obedecendo a um plano divino. 

Para Eusébio, a História é sagrada e seu objetivo é a salvação dos homens 
e a instauraçao do Reino de Deus. Deus é aquele que dirige a História e, como 
Todo-Poderoso, controla as circunstâncias a fim de cumprir seus desrgnios. Deus 
aparece na obra de Eusébio como aquele que permite perseguiçOes, castiga os 
homens, nomeia imperadores, enquanto o homem é mero joguete entre o bem, 
Deus, e o mal, o diabo C1>. 
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Ao construir sua doutrina do providencialismo histórico, isto é, de que Deus 
dirige a História dos homens, Eusébio recebe diversas influências, dentre as quais 
a da tradição judaica presente no Antigo Testamento. 

Ao iniciar sua História Eclesiástica, Eusébto tem a preocupação de unir a 
tradição JUdaica à memória cristã. No primeiro livro, dedica muitos caprtulos a nar
rar cnstofanias, isto é, aparições de Jesus Cristo antes de sua encarnação, e a 
apresentar personagens do Antigo Testamento. Tais personagens aparecem como 
precursores de Cristo que, como modelos, representam com suas vidas o Mes
sias que estamil por vir. Desta forma, Abraão, tv'toisés, Josué, Noé e Davi, entre 
outros, tornam-se profetas anunciadores do cristianismo C2l. 

Entretanto, se nos ativarmos às fontes judaicas utilizadas na elaboração da 
História Eclesiástica, constatamos que o seu sentido é diverso do apresentado 
por Eusébio. O objetivo deste trabalho é, pois, comparar o providencialismo pre
sente em Eusébio com o providencialismo judaico. O trabalho não se preocupa em 
discutir a questão do providencialismo em si, mas como ele se apresenta na tradi
ção judaica, contrapondo-o com o presente na História Eclesiástica de Eusébio. 

Para melhor apreender o sentido do providencialismo judaico optei por anali
sar o Pentateuco, jâ que este ocupa posição central na religião judaica sendo. 
portanto, a obra mais representativa de seu providencialismo. 

11 - O PENTATEUCO 

O Pentateuco, ou, conforme a denominaçao JUdatca, a Torah, compreende 
os atuais cinco primeiro livros do Antigo Testamento. Seus temas centrais são a 
eleição do Povo de Israel, a aJiança com Javé e a conquista da Terra Prometida. 

O Pentateuco, tal qual conhecemos hoje, é o resultado da compilação de 
diversas tradições orais e escritas, reunidas e redigidas num longo processo que 
vai do século X aC. ao século I d.C. É portanto uma obra coletiva, elaborada no 
decorrer da Históna de Israel. 

Com a destruição do Templo de Jerusalém, em 70, e a diáspora, em 135, 
o Pentateuco passa a ocupar o papel de sistema de doutrinas, fiscalizando e as
segurando o modo de vida e o funcionamento da comunidade Judaica. 

Quando nos deparamos com o Pentateuco, percebemos que a obra não 
forma uma unidade literária, pois a redação final guardou as particularidades de 
cada fonte que compõe e obra. Contudo, acima das diversidades, há uma retlxão 
teológiça que dá uniformidade a todo o texto. 

E esta reflexão teológica que se cristaliza junto aos judeus da diâspora No 
momento em que são privados de sua terra nacional pelos romanos, quando o 
Cristianismo rompe com o judaísmo e inicia sua expansão, a identidade judaica é 
ameaçada. O Pentateuco é resgatado então. como um conjunto doutrinário cuja 
função ê de dar unidade aos judeus dispersos, opondo-se ao cristianismo e tra
zendo uma mensagem de esperança, ao relembrar a eleição do povo e a aliança 
com Javé. 

111 - DEUS NO PENTATEUCO 

Para conhecermos o sentido, do providencialismo judaico, é importante ven
ficar como este apresenta Deus. E a partir do conhecimento da natureza desse 
Deus e de suas ações que é poss(vel compreender seu papel na concepção da 
História de Israel. 
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Ao 1ntc1ar a le1tura do Pentateuco, deparamos com a narrativa da cnação: 
"No prindp1o cnou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia •.. " (3 l 

Segundo o Pentateuco, Deus é o criador do universo. Através de sua pala
vra surge a vida. O mundo criado é belo e perfeito e seu ponto central é o homem. 

Como criador da natureza, Deus é maior que os astros, trovões, tempesta
des, forças estas divinizadas pelos homens antigos. Deus, portanto, é o mais po
deroso entre todos os deuses e criou o mundo a partir de si mesmo. E como cria
dor, é Senhor de todo o Universo. 

Deus criou o parafso para os homens, mas estes optaram pelo seu próprio 
caminho, sendo expulsos do Jardim do Éden. Contudo, os homens não foram de
samparados por Deus. Podemos constatar, no decorrer da narrativa do Pentateu
co, que Deus está presente com os homens e a estes se revela. A história do po
vo de Israel é a própna históna da revelação de Deus. A cada momento de dificul
dade Deus vem em socorro do povo, com feitos maravilhosos. Como no relato do 
êxodo do Egito. 

Segundo o Pentateuco, havia 400 anos que os descendentes de Abraão 
sofriam como escravos no Egito. Estes clamaram a Deus, que ouviu suas preces 
e os libertou do cativeiro. 

É Interessante observar. entretanto, que em nenhum momento, enquanto se 
discute com o Faraó a liberação dos escravos do Egito, Deus aparece pessoal
mente: ele delega seus poderes. São proclamadas as pragas, que quebram o equi
llbrio do mundo egrpcio, contudo são homens que o representam. 

A libertação dos hebreus do Egito por Deus se deu devido ao pacto que sé
culos antes havia sido feito com Abraão: que ele e seus descendentes seriam o 
povo de Deus e a terra de Canaã lhes seria dada como herança. 

Os séculos se passaram, o povo fraquejou, falhou, duvidou. Mas o pacto 
com Deus não foi desfeito. E foi na crença na validade eterna deste pacto que os 
judeus da diáspora depositaram sua esperança no momento em que mais uma vez 
foram privados de seu templo e de sua terra. 

IV - ISRAEL, O POVO ELEITO DE DEUS 

Não podemos compreender quem é Deus no Pentateuco se não conhece
mos a históna do povo eleito, pois é através desta história que Deus se revela. 

O Pentateuco é, antes de tudo, a narrativa da construção do povo de Israel. 
É necessário estarmos atentos, ao analisar o Pentateuco, aos gêneros líterários 
que o compóem, como as etimologias e as sagas, pois tais gêneros literários, 
mesmo narrando a história de um indivfduo, têm a preocupação, na realidade, de 
marcar locais ou acontecimentos importantes na história de todo o povo de Israel. 

Israel é o povo de Deus. O Pentateuco não justifica porque Deus chamou 
Abraão e com ele fez uma aliança que foi reafirmada no decorrer da história da 
construção do povo de Israel. 

O Pentateuco, ao narrar a história do povo, relata seus caminhos e desca
minhos. O povo de Israel, mesmo sendo o povo eleito de Deus, é livre para agir, 
para escolher, e cumprir ou não sua vontade. 

No Pentateuco, o erros dos homens são encarados como responsabilidade 
humana, não há destino pré-fixado. Há uma história que se desenrola entre erros e 
acertos dos homens. 

Mesmo errando, mesmo detxando de cumprir a lei de Deus, Israel não é de-
samparado. Sua relação com Deus não está baseada nos erros ou nos acertos. 

3 - Gênes1s 1 1 ·2a 
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mas na eleição e na aliança. Fiel à aliança, Deus Jamais desampara seu povo. Há 
sempre esperança para o povo de Deus, pois é o próprio Deus que a garante. 

V - O PAOVIDENCIALISMO JUDAICO 

Como demonstramos acima, é notóna no Pentateuco a presença de Deus 
na história. Deus está ao lado de seu povo, reafirmando a aliança, derrotando seus 
inimigos, inclusive atravês de feitos maravilhosos como dilúvio, as pragas, o maná 
vindo dos céus. Entretanto, a ação de Deus se dá na história dos homens. 

Desta forma, não encontramos no Pentateuco narrativas mrticas. A ação do 
Deus único é histórica 

Deus intervém na História ao lado dos homens. Deus é aquele que chama, 
abençoa e zela pelo seu povo. 

A ação divina possui um objetivo histónco: que o povo eleito viva em paz na 
terra dada pelo próprio Deus, Senhor do Universo. 

O termo providencialismo, tal qual conhecemos hoje, não aparece no Pen
tateuco. O termo que a ele mais se assemelha é .. mtzima". que significa pensa
mento, deliberação, vigilância, zelo e previdência. (41 

O Pentateuco apresenta Deus como aquele que zela, guarda, vela, protege, 
restaura, ajuda e liberta seu povo, mas não cerceia os homens, não lhes retira o di
reito de escolher, de optar. 

~ interessante observar que nas narrativas do Pentateuco a organização do 
povo é obra humana Deus não possui um filho reinando ou chefiando o povo. Não 
há semi-deuses, seus ajudantes, mas é o homem seu próprio ajudante. 

O Deus do Pentateuco está sempre presente, agindo junto de seu povo. 
contudo não despreza a ação histórica deste povo. 

VI - CONCLUSÃO 

Nos s~culos que seguiram à diáspora, o Pentateuco to1 a mensagem de es
perança da comunidade judaica, a certeza de que, no decorrer do processo histó
rico, a Terra Prometida lhes seria devolvida. 

Como uma constituição de uma nação sem território, o Pentateuco fo1 o de
positário das crenças, dos costumes e rituais do povo. 

O Pentateuco foi a profissão de fé de que é na história dos homens, isto é, 
na comunidade, que Deus se revela. 

Ao fazer sua releitura do Pentateuco, Eusébio o esvazia de tal mensagem. 
O providencialismo judaico perde então seu sentido. Não há mais história de um 
povo imperfeito e eleito que caminha em direção à Terra Prometida, mas uma rup
tura de fiéis que busca a salvação da alma individualmente. 

Por outro lado, Eusébio não pode negar a origem judaica do Cristianismo, 
mas, por outro, necessita de desvencilhar-se do Judafsmo. Ao reler a tradição JU· 
daica, Eusébio provoca, portanto, uma ruptura com essa mesma tradição, pois não 
é a ela em si que ele busca, seu objetivo é cristianizá-la. 

A história, para Eusêbio, não é mais um processo de construção de uma na
ção, na qual Deus e os homens estão empenhados, mas é a História da Salvação, 
em que tudo ê planejado por Deus e o homem torna-se um mero instrumento cum
prido r das vontades divinas. 

Ao narrar uma história em que Deus ê o motor, Eusébio retira dos homens a 
responsabilidade de seus erros. O providencialisrno de Eusêbio surge, então, co-

4 - FRANGIOTII, Roque. A Doutrina Tradicional da Providência: Implicações Sóci~Politi· 
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mo uma JUStificativa da ordem vigente, em que o Cristianismo é visto como verda
de única e eterna e Constantino como o Imperador escolhido de Deus. 
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