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Resumo: Estudos cristológicos envolvendo livros neotestamentários tendem a
demonstrar como os primeiros seguidores de Cristo o viram e como compreenderam
Sua obra. O mesmo se dá com a Epístola de Tiago. O presente artigo demonstra que
apesar de sua cristologia embrionária e primitiva quando comparada com aquela
desenvolvida pelos apóstolos João e Paulo, esta obra exalta a natureza divina de Cristo e
apresenta Sua Segunda Vinda.
Palavras-chave: Cristologia, Senhor (kyrios), Novo Testamento.

Abstract: Christological studies dealing with the books of the New Testament have the
tendency to point out the vision that the first followers of Christ had of Him and how
they understood His work. The same is true in relation to the Epistle of James. The
present article demonstrates that, though in an embryonic and primitive form, especially
when compared with the writings of John and Paul, the Christology of the Epistle of
James exalts the divine nature of Christ and presents His Second Coming.
Keywords: Christology; Epistle of James; Lord (kyrios); New Testament.
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INTRODUÇÃO
Em 1522, Martinho Lutero afirmou que a epístola de Tiago não continha
nenhum material de natureza cristológica. Para ele, uma exaltação de Jesus Cristo e a
sua ressurreição estavam ausentes nesta obra, o que o levou a chamá-la de “epístola de
palha”.1 Séculos mais tarde, W. Bousset sugeriu que as referências à Cristo no Novo
Testamento (NT), e conseqüentemente em Tiago (1:1; 2:1), tinham um pano de fundo
totalmente helenístico.2
Bultmann, por exemplo, disse que Cristo já começou a ser adorado como
“Senhor” no solo da igreja cristã grega. 3 Nesta fase ele não era em nada superior aos
kurioi (senhores) do paganismo helenístico. Este teólogo alemão também tinha
dificuldades em aceitar que o título “Senhor” aplicado a Cristo tinha sua origem na
LXX.4 Entretanto, esta mesma versão traduziu todas as referências ao tetragrama
sagrado (YHWH) como kurioj.5 Uma vez que Tiago é uma epístola com um pano de
fundo judaico6, é mais do que natural supormos que o uso do vocábulo kurioj esteja
fundamentado no Antigo Testamento (AT) e não no mundo grego.
Uma evidência para esta opinião pode ser encontrada na fórmula aramaica
maranatha (I Co. 16:22). Alguns teólogos a consideram como um imperativo (“Senhor
nosso, vem!), uma oração.7 A primeira carta aos coríntios foi escrita em grego para uma
comunidade grega e contém uma sentença aramaica não traduzida, provavelmente
advinda da antiga igreja judaica de Jerusalém. Isto nos leva a pensar que Cristo
começou a ser invocado como Senhor, implicando em Sua soberania, em solo judaico, e
não no helenístico.8
Com este pano de fundo da palavra kurioj, veremos a seguir o seu uso e seu
significado na Epístola de Tiago. Este trabalho está dividido em três partes. A primeira
trata da expressão Senhor da Glória em Tiago 2:1-13. Já a segunda, tem como objetivo
observar outras referências a Cristo como kurioj no restante da epístola. E finalmente,
uma terceira parte da pessoa de Cristo como juiz em 5:9.
1. “Senhor da Glória” em 2:1-13

A segunda referência direta a pessoa de Cristo está inserida na unidade literária
2:1-13. Esta é uma das várias perícopes escritas pelo apóstolo para tratar do tema do
rico e do pobre (cf. 1:9-11, 22-27). O problema da discriminação é demonstrado no uso
do termo proswpolhmyia (2:1)9, que era usado também em contextos judiciais (Dt.
1:17; Lv. 19:15; Sl. 82:2; Pv. 6:35; 18:5).10 O rico torna-se alvo de louvores, enquanto
que o pobre é desprezado (vss. 2-3). A utilização do verbo katadunasteuw no
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contexto de opressão (2:6) está presente no AT no mau trato do rico sobre o pobre (cf.
Am. 4:1) e sobre a viúva e o órfão (cf. Ez. 22:7). É neste contexto que Tiago chama
Cristo de “Senhor da Glória”. Portanto, o autor da epístola apresentando Jesus como
“Senhor da Glória” é uma declaração da esfera celestial à qual Ele foi exaltado e de
onde virá no final da história para salvar e julgar (5:9). Este conceito torna-se útil para
um contexto onde os seguidores de Cristo estão atribuindo muita “glória” a seres
humanos.11
O texto grego de Tiago 2:1 é de difícil tradução, o que levou alguns eruditos a
considerarem algumas de suas partes como interpolações posteriores.12 A sentença
“pistin kuriou hmwn Ihsou Cristou thj doxhj” é o ponto de maior discussão.
De acordo com Dibelius, um substantivo (kurioj) sendo modificado por dois genitivos
(hmwn e thj doxhj) soa de forma rude e inculta em grego, mas é muito freqüente em
aramaico, como na expressão “to aima mou thj doxhj” (Mc. 14:14).13
Entre os autores pesquisados, foi encontrado quatro diferentes modos de tratar a
parte final da expressão acima, thj doxhj. (1) thj doxhj modificando pistin, “gloriosa
fé” ou “fé na glória de”. Há um apoio para esta leitura no manuscrito minúsculo 614
(Ca. 13º século) e na Peshita Siríaca, além de uma construção similar em Atos 4:33.
Entretanto, segundo os autores pesquisados, não há sentido nesta construção, já que
Cristo é o centro desta passagem, não a fé.14 (2) thj doxhj como um aposto de Jesus
Cristo, “nosso Senhor Jesus Cristo, a Glória”.15 Esta possível tradução parte da premissa
que antigos judeus cristãos chamaram Jesus de Shekinah ou a visível manifestação do
divino esplendor. A falta de paralelos neotestamentários é um grande obstáculo contra
esta sugestão.16
(3) thj doxhj como um genitivo de qualidade, “glorioso Senhor”.17 O uso
hebraico é refletido aqui, já que esta construção compensa a quase inexistência de
adjetivos na língua do AT.18 O uso do construto e do absoluto em hebraico tem a mesma
função do genitivo de qualidade. Neste caso, (sus hamelekh) pode significar
tanto “cavalo do rei” como “cavalo real”. Não há diferença em dizer “Senhor glorioso”
ou “Senhor da glória”.
(4) thj doxhj modificando kuriou, “Senhor da Glória”. Esta opção é favorecida
por expressões similares no AT, tais como “Rei da Gória” (basileuj thj doxhj, Sl.
24:7), e “Deus da Glória” (Qeoj thj doxhj, Sl. 29:3). Há evidência deste título na
literatura pseudepígrafa20, principalmente na versão etíope de Enoque ou I Enoque.21
Por sete vezes Deus é chamado de “Senhor da Glória”.22 Além disso, a mesma sentença
“kurion thj doxhj”, aparece em I Coríntios 2:8. Ao que parece, este era um título de
Cristo corrente nos primórdios do cristianismo.
A palavra doxa23 é a tradução do vocábulo hebraico (kabod) que no AT tem
o sentido de “a luminosa manifestação da pessoa de Deus” trazendo salvação para Israel
www.unasp.edu.br/kerygma/artigo7.02.asp
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(Ex. 14:17-18; Sl. 96:3; Is. 60:1-2; Ez. 39:21-22; Zc. 2:5-11).24 No NT, doxa é um
termo de exaltação (Lc. 9:32, 24:26; Jo. 17:5; At. 7:55; 1 Co. 2:8), revelação (Jo. 1:14) e
salvação escatológica (Mt. 16:27; 24:30; Tt. 2:13; 1 Pe. 4:13; Rm. 8:17; Fl. 3:21).25 A
expressão provavelmente está relacionada com o Jesus exaltado e seu retorno para
julgar (cf. Tg. 5:7-9).
A última alternativa parece ser a mais adequada, já que ela possui paralelos no
AT, na literatura pseudepígrafa e no NT. Esta expressão está sendo usada no momento
que o rico está recebendo honras que no AT eram atribuídas a Deus (vs. 3, cf. Sl.
110:1). Diante desta situação, o uso da forma “Senhor da Glória” por Tiago tem como
objetivo demonstrar quem deve ser honrado, não “o rico que na sua insignificância
passará” (1:10), mas o Senhor exaltado.
2. Jesus Cristo como kurioj em Tiago
O vocábulo kurioj ocorre 14 vezes ao longo da epístola (cf. 1:1, 7; 2:1; 4:10,
15; 5:4, 7, 8, 10, 11, 14, 15). Algumas traduções utilizam ‘Senhor’ em 1:12. Entretanto,
tal referência é uma variante textual com pequeno grau de probabilidade.26 Entre estas
14 referências, vale destacar duas e demonstrar através delas a beleza da cristologia do
apóstolo Tiago.
A referência a parousia do Senhor (5:7-8) tem um valor significativo para este
estudo. De acordo com os autores pesquisados, existem duas correntes interpretativas
desta passagem. A primeira considera parousia tou kuriou (vinda do Senhor) como
uma referência a um julgamento final de Deus. Este conceito está presente na literatura
apocalíptica27.
Uma segunda forma de compreender esta expressão é considerá-la como uma
referência ao segundo advento de Cristo, um tema constante nos escritos
neotestamentários (cf. Mt. 24:37, 39; 1 Co. 15:23; 1 Ts. 2:19; 4:15; 5:23; 2 Ts. 2:1, 2).
A palavra parousia é um terminus technicus comum no cristianismo primitivo.28
Como autor cristão, Tiago estaria se referindo a este evento.29 Este era um termo
comum usado para descrever a visita de um rei em uma cidade ou província do seu
reino e, portanto, descreve a Cristo como uma personalidade real.30 Porém, o ensino do
NT sobre o segundo advento de Cristo envolve um julgamento, ou seja, ambos os
temas, juízo e advento, não estão desconexos, mas relacionados.
Um aspecto literário importante nesta sessão (5:7-11) é que logo no seu início o
autor faz uso da partícula oun (portanto), dando assim a idéia de continuidade entre os
versículos anteriores (vss. 1-6) e os seguintes (vss.7-11). Uma vez que a primeira
porção trata do problema da opressão do rico sobre o justo e os clamores deste
chegando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos (vs. 4), sugiro que o Senhor do vss. 7-8
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que em breve voltará seja o mesmo do vs. 4. Este ensino estaria de acordo com outras
partes do NT que apresentam Cristo igual ao Pai (cf. Jo. 1:1; Fp. 2:6-9, etc.).31
Finalmente, o último grupo de referências envolvendo o termo kurioj está
dentro do contexto do enfermo restabelecido “em nome do Senhor” (5:14-15).32 O nome
de Jesus em diversas passagens do NT é utilizado para a realização de curas (At. 3:6,
16; 4:10; 9:34) e de exorcismo (Mc. 9:38; Lc. 10:17). Há grande probabilidade de esta
passagem estar se referindo a pessoa de Cristo. 33
3. Jesus Cristo como krithj
Em Tiago 5:9 a figura de um krithj (juiz) é introduzida logo após a menção da
“vinda do Senhor” (vss. 7-8). Como foi demonstrado anteriormente, possivelmente seja
o segundo advento de Cristo que esteja sendo apresentado ali. Os principais
pesquisadores da epístola estão convencidos que este juiz nesta passagem seja Cristo.34
De acordo com o ensino do NT, é Cristo que desempenha está função.35
CONCLUSÃO
Ao contrário da premissa de Martinho Lutero, há uma cristologia na epístola de
Tiago. Apesar de ser primitiva e embrionária quando comparada com aquela
desenvolvida pelos apóstolos Paulo e João, podemos encontrar nas passagens que fazem
referência, direta ou indireta a Cristo, uma exaltação de Sua divindade e do Seu segundo
advento. Nas palavras de Johann Gottfried Herder: “Se a epístola é ‘de palha’, então,
existe entre aquela palha um grão substancial e firme”. 36
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