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RESUMO
Esse  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  algumas  reflexões  acerca  da  formação  do  cristianismo  primitivo  na
comunidade de Corinto (século I d.C), correlacionando a alguns conceitos e métodos discutidos na disciplina Tópicos
Especiais  em  História:  História,  Linguagens  e  Historiografia,  ministrada  pela  professora  doutora  Silvia  Martins.
Utilizaremos  a  reflexão  estabelecida  durante  as  aulas,  principalmente  aos  textos  ligados  ao  conceito  de  cultura  e
relações  socioculturais.  Debatemos  algumas  visões  acerca  História  Cultural  e  História  Social  na  historiografia
contemporânea,  a  partir  da  bibliografia  proposta.  Analisamos  aqui  as  religiões  e  religiosidades  como  sistemas
socioculturais de valores, práticas, significados e ressignificações, elementos ao mesmo tempo circulares e conflitivos.
O cristianismo em seus anos inicias surgiu como uma religião nova que abriu espaço para novas práticas religiosas e
ressignificações de papeis de indivíduos e grupos sociais dentro do sagrado. Assim, trabalhamos sobre as práticas
culturais dos fiéis de Corinto, suas relações dentro e fora da comunidade cristã e os embates e diálogos entre os modos
de pensar e agir que fizeram parte da construção das identidades cristãs no Mundo Antigo.

PALAVRAS-CHAVE: Cristianismo primitivo; História Antiga; práticas culturais. 

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo realizar algumas reflexões acerca da formação do cristianismo
primitivo na comunidade de Corinto (século I d.C), correlacionando a alguns conceitos e métodos
discutidos  na  disciplina  Tópicos  Especiais  em  História:  História,  Linguagens  e  Historiografia,
ministrada pela professora Silvia Martins. Ao longo das aulas debatemos algumas visões acerca
História Cultural e História Social na historiografia contemporânea, a partir da bibliografia proposta
discutimos principalmente sobre um conceito central dentro das ciências humanas: a cultura.

O conceito de cultura pode até parecer um pouco genérico a princípio e apresentar diferentes
significados e sentidos.  Ao observarmos ainda sobre  o  cenário  historiográfico  brasileiro  nota-se
diferentes pesquisas referindo-se à cultura, porém com descrições bastante diversas (LARA, 1997).
Todavia, buscamos aqui refletirmos sob o aspecto da virada cultural, na qual a comunicação e a
interação humana, suas condições, modos de expressão e representação são fundamentais para se
compreender o passado. Perspectiva que Fernand Braudel denominava de “‘história total’ – não uma
análise do passado que cuide de todos os pormenores, mas sim salte as relações entre campos
distintos da empresa humana” (BURKE, 2006, p. 8).

Apesar da minha pesquisa se enquadrar na linha de Práticas Culturais, Memória e Imagem,
acredito  que não há como separar  práticas  culturais  de  questões sociais.   Portanto,  em nosso
trabalho observaremos como a cultura religiosa presente nos cultos romanos entrou em conflito o
cristianismo  do  século  I  d.  C.,  uma  religião  nova  e  que  apresentou  caracteres  divergentes  e
semelhantes. A cultura, aqui entendida como práticas e significados que orientam um indivíduo ou
um  grupo  social,  também  apresenta  um  caráter  de  bem  simbólico,  uma  qualidade  e  uma
demonstração de reconhecimento.
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O  corpus  paulinum,  em  especial,  ganhou  grande  atenção  de  estudos  de  diferentes
pesquisadores desde o século XIX. Exegetas, teólogos, historiadores e cientistas sociais analisaram
a formação da comunidade: quais camadas sociais os fiéis fariam parte dentro da sociedade, a
participação das mulheres e principalmente o conflito  com outras religiões.  A partir  da segunda
metade do século XX e nesse início do século XXI vários autores continuam a examinar essas
preocupações, mas, além disso, procuram compreender como as diferenças sociais interferiam no
interior das comunidades, entre eles E. A. Judge (1960), A. Malherbe (1977), R. M. Grant (1977) e
W. A. Meeks (1983) (cf. PROVIN; RIBEIRO; NOGUEIRA; GALLEAZZO, 2007).

Na  historiografia  brasileira  pesquisadores  pertencentes  a  área  de  História  Antiga  veem
estudado  o  cristianismo  primitivo  e  suas  interações  culturais,  e  ainda,  abarcando  o  quadro  de
História das Religiões, limites e fronteiras do cristianismo (SELVATICI, 2006). Outras análises têm
sido  marcadas  por  problemáticas  com  a  relação  entre  o  judaísmo,  helenismo  e  cristianismo
(IZIDORO, 2008), a identidades cristãs e a etnicidade (SELVATICI, 2006), entre outros temas.

Dentro desse campo busco construir uma análise mais específica de uma comunidade, como
os fieis coríntios construíram sua visão e suas práticas cristãs, os apontamentos de apóstolo Paulo
em  I  Carta  aos  Coríntios  e  de  Clemente  em  I  Carta  de  Clemente.  Assim,  observo  as  várias
identidades cristãs que surgiram através das interações socioculturais. Desse modo, por mais que
seja um tema trabalhado por diferentes vertentes, ainda encontramos bons problemas que resultam
em frutíferas discussões. 

Grupos sociais convivem em um espaço social  comum, isto é,  dividem particularidades e
pensamentos que geram uma identificação entre seus membros. Identidades que são construções
históricas,  um  processo  marcado  pela  diversidade  e  pelo  conflito.  É  por  meio  da  relação  ou
comparação com o outro que se delineiam as identidades dentro do mundo social.  Portanto,  a
identidade cristã também é uma construção, uma ação que envolve a religião, a cultura e todas as
relações que o indivíduo e a comunidade estabeleceu com a sociedade que o cerca.

Assim,  utilizaremos  a  reflexão  estabelecida  durante  as  aulas,  principalmente  aos  textos
ligados ao conceito de cultura e relações socioculturais. Durante elaboração desse trabalho utilizei
diferentes  autores  da  bibliografia  proposta  para  essa  disciplina,  estes  estarão  nas  referências
bibliográficas e serão citadas ao longo do texto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  minha  pesquisa  de  mestrado  intitulasse  Identidades  cristãs  em  formação  na  Corinto
romana: análise comparada de 1 Coríntios e 1 Clemente, na qual eu intento analisar a construção
das identidades cristãs primitivas através de duas fontes que tratam de uma mesma comunidade
situada  na  cidade  de  Corinto.  A  I  Coríntios  é  um  dos  documentos  mais  importantes  para  o
cristianismo, já que faz parte do  corpus paulinum,  os primeiros escritos cristãos (a escrita só foi
ganhar  uma importância  maior  dentro  das  igrejas  no  final  do  século  I  d.C.,  após  a  morte  dos
primeiros apóstolos,  antes a tradição oral  era o que predominava).  Escrita pelo apóstolo  Paulo,
fundador da comunidade de Corinto, na década de 50 d.C., ela é um documento precioso para os
estudos sobre o cristianismo, pois apresenta várias questões sociológicas; a formação dos grupos
cristãos, a vida em comunidade e sua autorregulação. Nas últimas duas décadas, estudiosos têm se
aplicado a analisar a história social e a uma análise literária (MITCHELL, 2005, p. 316). As dúvidas
apresentadas ao apóstolo Paulo são respondidas uma a uma, o que fez dessa carta um documento
importante para outras igrejas cristãs (KOESTER, 2005).

Já I Clemente é um escrito extenso, formado por 65 capítulos, datado em meados da década
de 90 d.C.. A carta foi escrita em Roma por Clemente, considerado pela tradição da Igreja Católica
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como o terceiro bispo de Roma, posterior a Lino e Anacleto. Koester (2005), porém, aponta que
Clemente teria sido apenas um secretário da igreja romana. Na carta, além de dar conselhos, o
autor tenta apaziguar os ânimos dentro da igreja.  Segundo Clemente, há disputas internas pela
liderança da comunidade, condição semelhante à I Carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, e que
Clemente chega a citar (I Clemente 47, 1-3).

Assim, através da análise dessas duas fontes eu pretendo observar como se deu a formação
das práticas culturais e sociais nos momentos iniciais de uma comunidade cristã.  Notamos que
diversos conflitos permeiam a comunidade ao longo desses 40 anos, e, que, através dos debates
entre diferentes pensamentos e práticas, as discussões de como deve se portar um “verdadeiro”
cristão  tanto  no  interior  como  fora  da  comunidade,  ou  mesmo  nos  embates  pela  liderança  da
comunidade podemos perceber as respostas as situações concretas no cotidiano dos fiéis. 

Como a pesquisa e a escrita da dissertação encontra-se em andamento, para este trabalho
realizaremos ponderações sob algumas das práticas sociais e culturais no primeiro momento da
igreja de Corinto, isto é, apenas de I Coríntios escrita pelo apóstolo Paulo. Somente esta fonte já nos
apresenta um material rico para a compreensão do cristianismo primitivo. Nela emergem as tensões
vividas pelos agentes por meio da escrita e dos olhos de Paulo, a epístola nos revela as dúvidas, os
pensamentos dos fieis através das suas práticas e, ainda, o modo de pensar do próprio fundador da
comunidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um  dos  primeiros  conflitos  que  encontramos  em  I  Coríntios  tem  como  ponto  central  o
conhecimento. Dentro da Igreja era algo que causava divisões, sendo até o conhecimento de Paulo
posto  em  questão.  No  início  da  epístola  o  apóstolo  expõe  o  problema  de  facções  dentro  da
comunidade (I  Co 1,  11-15).  Segundo Koester (2005) essas divisões estão ligadas a diferentes
mistagogos, pessoas incumbidas de ministrar o batismo aos fiéis, sendo os dois principais partidos
“os de Paulo” e “os de Apolo”. 

[...] pessoas da casa de Cloé me informaram de que existem rixas entre vós. Explicou-me: cada
um de vós diz: “Eu sou de Paulo!”, ou “Eu sou de Apolo!”, ou “Eu sou de Cefas!”, ou “Eu sou de
Cristo!” Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes
batizado em nome de Paulo? [...] (I Co 1, 11-13)

No caso de Apolo, Paulo o menciona em outras passagens (I Co 3; 5, 6 e 22: 4, 6 e ainda: 16,
12), colocando-o como servo de Deus (como o próprio Paulo), só que com atributos diferentes: “Eu
[Paulo] plantei; Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer” (I Co 3, 6), o que nos leva a crer que
Apolo passou mais tempo com a comunidade de coríntia, como pregador e mentor da Igreja de
Corinto.  Ainda  nesses  capítulos  iniciais,  Paulo  apresenta  suas  recomendações  acerca  dessas
divisões, mencionando várias vezes a palavra “sabedoria” ligada à oratória, à persuasão, o que nos
leva a crer que o pregador Apolo teria uma melhor habilidade discursiva:

Eu mesmo [Paulo], quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da
palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus [...]  minha palavra e minha
pregação nada tinham de persuasiva linguagem da sabedoria [...] (I Co 2; 1:4)  

“Prestígio  da  palavra”  e  “linguagem  persuasiva”  a  necessidade  de  se  ter  o  Evangelho
defendido por uma boa retórica parece-nos ser item importante para os fieis coríntios. Estas são
mecanismos presentes na ideia de uma cultura romana da importância de uma educação dentro do
mundo  social  romano  (cf.  BUSTAMANTE,  2006).  Orientada  para  o  campo  político  ou  para  a
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administração,  um  dos  estágios  da  humanitas  consistia  na  arte  do  bem  falar.  Essa  educação
clássica era privilégio dos mais ricos, já que seus mestres eram remunerados (ARENS, 1997). Arens
ainda afirma que outros fatores auxiliavam nesse processo de distinção; os filhos dos mais pobres
tinham que trabalhar, além de sofrerem preconceitos devido a suas condições.

Segundo Pedro Paulo Funari (2001) há dois tipos de educação no Mundo Romano: a paidéia,
no  sentido  do  ensino  da  cultura  clássica,  como  a  descrita  acima  e  a  instructio (“empilhar”
conhecimento), que seria uma posse cognitiva do mundo, por parte dos ricos e pobres, livres e
escravos. Dessa maneira, a  paidéia era utilizada como um marcador de diferenças. Peter Brown
(1989) afirma que a mobilização da cultura e da educação moral era uma maneira de afirmar uma
distância social entre notáveis e seus inferiores. Portanto, podemos inferir que a comunidade cristã
era heterogênea e que agentes de uma alta classe tentavam se sobrepor no interior da Igreja por
meio dessas práticas.

Segundo o apóstolo Paulo ainda “não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem
muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa” (I Co 1, 26b), todavia veremos ao longo da
carta que estes poucos tentam reproduzir práticas presentes dentro de uma cultura elitista romana
do período, como vimos acima acerca da pregação do Evangelho.

3.1 A VERDADEIRA SABEDORIA CRISTÃ

A religião romana não era um campo separado da sociedade, mas parte do cotidiano, da
política,  da  guerra,  da  economia.  Os deuses compunham o cenário  de  história  da  Antiguidade
(ROSA, 2006) e, por isso, garantir a manutenção dos rituais significava a conservação da ordem
social.

Dentro  dessa  cultura  religiosa  no  mundo  romano  antigo  uma  prática  comum  eram  os
banquetes, seja um culto realizado por uma família, uma associação ou por uma cidade, tratava-se
do sacrifício de animais e sua partilha.

Posto  que  o  destino  da  cidade  ou  do  Estado  estava  em  jogo,  a  atividade  principal  dos
sacerdotes  constituía-se  em  sacrificar  animais:  tonteando-os  com  um  bastão,  cortando  a
garganta para derramar o sangue, despedaçando-os, queimando parte deles para os deuses e
borrifando-os com vinho,  enquanto outros  pedaços eram separados para si  mesmos,  para
distribuição ou para comercialização na comunidade local. (CROSSAN; REED, 2007, p. 52).

Estes constituíam uma relação de dimensão vertical que mantinha a união entre deuses e
homens, e em uma relação horizontal, que sustentava as relações do homem com a comunidade. E
já que eram praticados em diferentes grupos sociais os coríntios também as realizavam, inclusive
cristãos. Assim, surgem os questionamentos: um cristão poderia participar de tais rituais?

Voltamo-nos a essas práticas dentro da comunidade coríntia porque novamente ela trata de
uma disputa de poder e do conhecimento como capital simbólico, isto é como uma qualidade e uma
demonstração  de  reconhecimento  dentro  da  sociedade.  Em I  Coríntios,  Paulo,  ao  se  referir  as
carnes advindas de sacrifícios, as denomina de “carnes sacrificadas ou imoladas aos ídolos” (I Co 8,
1). Esse debate se inicia no capítulo 8 da carta:  “No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos,
entende-se que ‘todos temos a ciência’. Mas a ciência incha; a caridade que edifica”. (I Co 8, 1).

Para a resolução desse entrave, Paulo, primeiramente, argumenta que há apenas um Deus,
que os outros deuses não existem, e que desta forma não haveria problema algum para qualquer
membro  da  comunidade  cristã  frequentar  os  banquetes.  Entretanto,  por  mais  que  os  cristãos
acreditassem  na  existência  de  um  único  Deus,  o  apóstolo  dizia  haver  membros  da  própria
comunidade que ainda acreditavam nos ídolos, pessoas que ele denomina de “fracos”. Paulo afirma
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que eram “habituados, até há pouco, ao culto dos ídolos” (I Co 8, 7). Estes não têm o conhecimento,
enquanto que os que têm o entendimento de que tal fato não influencia em sua fé são os “fortes”.

Aqui Paulo tenta impor um conhecimento novo como forma de reconhecimento. Como vimos
anteriormente  uma  educação  dentro  da  sociedade  romana  era  pertencente  a  cultura  elitista,
preocupada com a oratória e discursos eloquentes. Mas o apóstolo aponta para uma sabedoria que
estaria associada ao outro, uma solidariedade cristã ligada ao próximo. Em contraponto a exaltação
de um indivíduo de alta classe, que reproduziria a civilidade da “nação togada” (BUSTAMANTE,
2006) o cristão precisa se submeter e solidarizar com o mais necessitado.

Essa submissão pode ser entendida como a “Nova Antropologia” cristã de que fala Peter
Brown, uma nova visão do homem baseada na solidariedade;

Reforçada por uma crença viva no fim dos tempos e no Juízo Final, essa grande esperança
afirma que um estado de solidariedade completa e de transparência aos outros é o estado
predestinado e natural do homem social [...] (BROWN, 1989, p. 245-246).

Através do ato de submissão, o apóstolo tentou unir a comunidade em uma solidariedade na
qual não haveria distinção (BROWN, 1989).  Todavia, observamos na verdade uma tensão entre
novas práticas que Paulo tenta impor dentro de um grupo que estava habituado a reproduzir  o
modelo vigente romano.

Ao problematizarmos esse sistema simbólico ao qual nos referirmos como uma alta cultura ou
uma cultura elitista, apontamos que mais que uma contraposição entre status também encontramos
uma circularidade de práticas socioculturais. Essa circularidade se dá por causa das relações sociais
na quais se buscam uma dominação simbólica.

[...] neste espaço de enfrentamentos as relações que unem dois conjuntos de dispositivos: de
um lado,  os  mecanismos  da  dominação  simbólica,  cujo  objetivo  é  tomar  aceitáveis,  pelos
próprios dominados, as representações e os modos de consumo que, precisamente, qualificam
(ou antes desqualificam) sua cultura como inferior  e ilegítima, e,  de outro lado,  as lógicas
específicas  em funcionamento  nos  usos  e  nos  modos  de  apropriação  do  que  é  imposto.
(CHARTIER, 1994, p. 185).

Esse tipo de jogo ficará mais evidente no próximo capítulo, ao trabalharmos com banquetes
particulares.

3.1.1 Dominação e Apropriação

O banquete principal, denominado de cena, era uma elaborada refeição na qual se desfrutava
de alimentos exóticos e, proporcionava a sociabilidade da vida pública dentro da  domus. Agentes
sociais  pertencentes  à  elite  desfrutavam  de  uma  maior  diversidade  de  alimentos  e  pessoas
empregadas para preparar os pratos (BUSTAMANTE, 2005), tudo isso era apresentado ao longo do
banquete como estratégias de dominação e acúmulo de capital simbólico.

Entendemos essas práticas são ações cultivadas em dois tipos de campos diferentes;  no
campo econômico e no campo cultural, que convergem para uma estrutura dominante no campo do
poder.  Embora  os  diferentes  campos  sociais  existentes  apresentem  uma  lógica  e  autonomia
próprias, a posse de diferentes capitais (cultural  e econômico) implica uma forma de dominação
simbólica. Destarte, essa dominação simbólica só é possível com a continuidade da ordem simbólica
estabelecida, o que Pierre Bourdieu (1996) denominou de illusio, a crença no jogo. Através desse
interesse no jogo os agentes incorporam e reproduzem práticas, realizando distinções do que é ou
não importante dentro da lógica do campo.
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A realização da cena, sendo este um capital simbólico para a promoção social, o oferecimento
do banquete poderia ser uma prática exercitada tanto pela aristocracia local como por comerciantes,
artesãos, libertos, entre outros indivíduos que buscavam a ascensão social.  

Portanto, a prática dos banquetes romanos como uma forma de distinção social, seja para
manter  um status  ou para  buscar  a  ascensão social,  se  insere  no campo cultural.  Enquanto  a
aristocracia reproduz essas práticas, os demais indivíduos que já tem um certo capital econômico
buscam  imitar  essas  estratégias  dominantes,  todavia,  de  acordo  com  lugar  social  em  que  se
encontram no campo.

Em um campo religioso relativamente novo como o cristianismo, essa prática estava criando
problemas, por se apresentar como uma imposição cultural de um grupo sobre a comunidade como
um todo,  como se essa prática  fosse um axioma,  um padrão verdadeiro  e  único  (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2004).

Mais do que o simples consumo de carnes imoladas a ídolos, o ato de aceitar convites por
autoridades locais e a exibição dessas regalias afronta uma das principais ideias defendidas pelo
cristianismo primitivo, especialmente por Paulo: a igualdade. Os “fortes” deveriam aceitar os convites
de particulares e também de banquetes sagrados, já que a religião se movia juntamente com a vida
cívica da cidade. Para Meeks (1992, p. 183) “[...] Paulo lamenta a exibição de vantagens sociais e
financeiras de maneira que ofendia os pobres ou os que tinham consciência ‘fraca’”.

3.1.1.1 Eucaristia

No seio da comunidade cristã também encontramos um banquete realizado como cerimônia
religiosa, a eucaristia. Eucaristia vem da palavra grega ευχαριστία, que é traduzida pelo Léxico do
Novo Testamento Grego/Português de F. Wilbur Gingrich (1993) como “ação de graças”. A Ceia do
Senhor,  um dos  principais  rituais  cristãos,  era  ao  mesmo tempo a  realização  de  uma refeição
comunitária e uma recordação da memória da última ceia de Jesus com seus companheiros.

A fórmula escrita  pelo apóstolo  Paulo em I  Co 11,  23-27 é a mais antiga descrição que
encontramos desse ritual religioso:

Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti: na noite em que foi entregue, o
Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo, que é
para vós; fazei isto em memória de mim.” Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o
cálice,  dizendo:  “Este  cálice  é  a  nova  Aliança  em meu sangue;  todas  as  vezes  que  dele
beberdes, fazei-o em memória de mim.” Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis
desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. (I Co 11, 23-27).

Segundo Crossan e Reed (2007, p. 308), a Ceia do Senhor consistia em uma “tentativa de
participação  na  nova  criação  que  reconhecia  Deus  como  o  senhor  de  todas  as  coisas,  e  os
humanos,  despenseiros  num  mundo  que  não  lhes  pertencia”.  O  banquete  cristão  consistia  na
partilha das bênçãos de Deus “pois a terra e tudo que ela contém pertencem ao Senhor” (I Co 10,
26). Porém a ceia estava se transformando um evento em que ocorriam rixas e distinções entre seus
membros.

Para compreender quais eram os comportamentos que Paulo condenava na comunidade de
Corinto,  vamos,  antes  de  tudo,  relacionar  a  Ceia  do  Senhor  com os  banquetes  romanos,  que
discutimos anteriormente. Os banquetes oferecidos por particulares eram realizados em suas casas,
igualmente as casas também eram os primeiros ambientes onde os cristãos se reuniam. Não temos
dados acerca de que tipo de casa era realizada as reuniões cristãs em Corinto, Paulo apenas nos
indica que Gaio é anfitrião da igreja em outra epístola; Carta aos Romanos: “Saúda-vos Gaio, que
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hospeda  a  mim e  toda  a  Igreja”  (Rm 16,  23).  Nesse  caso,  concordamos com Provin,  Ribeiro,
Nogueira e Galleazo (2007) e Meeks (1992) que apontam que era uma casa de médio porte.

Já  observamos  que  nos  banquete  romanos  promovidos  por  particulares  encontramos
presente  práticas  de  demarcação  de  status;  maneiras  de  agir  exibidos  principalmente  pela
aristocracia.  Esses  modos  de  agir  servem  para  distinguir  a  classe  dirigente  da  dominada  se
apresentam de diferentes maneiras, como na distribuição da comida e da bebida (MEEKS, 1992). E
ainda, segundo J.K. Chow (2004) os assentos mais próximos ao anfitrião eram reservados aos seus
convidados mais importantes, os clientes com menor prestígio eram destinados a espaços mais
desconfortáveis, chegando alguns a sentarem no chão.

Uma proposição acerca das “divisões” que Paulo indica nos versículos 18 e 19 é a de que
ocorreria algo semelhante na Ceia do Senhor. O indivíduo identificado como mais poderoso sentaria
primeiro, nos melhores lugares durante a Ceia, ao passo que os demais participantes ocupariam
lugares “menos honrados”, acomodando-se onde melhor coubesse, espalhados pela casa. A seguir,
Paulo continua a admoestar a comunidade:

Quando, pois, vos reunis, o que fazei não é comer a Ceia do Senhor, cada um se apressa por
comer a sua própria ceia; e, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes
casas para comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que
nada têm? (I Co 11, 20-22)

Podemos observar o contraste entre o propósito da assembleia,  segundo Paulo,  e o que
estava ocorrendo na comunidade de Corinto durante a ceia: um rito o que denotava o ato de partilha,
no qual os fiéis deveriam dividir e tomar o alimento entre si transformou-se em um ato individualista.
O apóstolo termina o versículo vinte e dois com a seguinte interrogativa: “[...] e quereis envergonhar
aqueles que nada têm?”, o que quer dizer que os mais abastados conseguiam comer e beber,
enquanto que os mais pobres eram “envergonhados”, e até passavam fome.

Os  fiéis  deveriam  aguardar  que  todos  estivessem  reunidos,  para  que  o  banquete  fosse
realizado de forma ordenada (I Co 11, 33). Paulo afirma que aquele que come e bebe sem discernir
o Corpo, come e bebe da sua própria condenação (I Co11, 29). A expressão em grego τοσῶμα του
Κυρίου que encontramos nessa passagem diz “o corpo do Senhor”, o que, para Paulo, é muitas
vezes uma metáfora para designar a Igreja.

Essa analogia entre a Igreja e os membros do corpo de Cristo é explicada pelo apóstolo mais
a frente,  no capítulo  doze da carta  aos Coríntios.  Nesse trecho da epístola  Paulo fala  sobre a
diversidade de dons  dentro  da  comunidade:  sabedoria,  a  fé,  o  dom de  cura,  etc.  Entretanto  o
apóstolo sempre evoca a equidade, na qual todos receberam o mesmo Espírito, todos pertencem a
um único corpo e recomenda que os mais fracos sejam tratados com maior importância. Essa era
uma prática totalmente avessa ao que ocorria nos banquetes particulares e mesmo durante a Ceia
do  Senhor  em  Corinto.  Como  vemos,  seu  cuidado  se  volta  aqui  para  os  mais  carentes,
demonstrando que os cristãos teriam que se preocupar mais com tais membros. 

 
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são os mais necessários, e
aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo, são os que cercamos de maior honra,
e nossos membros que são menos decentes, nós tratamos com mais decência [...] (I Co 12,
22-23).

4 CONCLUSÃO
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Ao  longo  deste  trabalho  tentei  relacionar  alguns  dos  textos  e  debates  trabalhados  na
disciplina  de  Tópicos  Especiais  em História:  História,  Linguagens  e  Historiografia  com a  minha
pesquisa de mestrado.  Como apresentado anteriormente,  meu objetivo aqui  foi  refletir  sobre as
práticas socioculturais que se desenvolveram no cristianismo primitivo, observando as religiões e
religiosidades  como sistemas socioculturais  de  valores,  práticas,  significados  e  ressignificações,
elementos ao mesmo tempo circulares e conflitivos. Dessa maneira, alguns textos citados ou lidos
para  a  escrita  desse artigo  não fazem parte  de  uma bibliografia  “tradicional”  para  o  estudo do
cristianismo primitivo. Durante a disciplina cursada discutimos textos envolvendo diferentes temas
(música, teatro, etc), que fazem parte da linha de pesquisa Práticas Culturais, Memória e Imagem.
Assim, tentei aproveitar o máximo das discussões para ampliar meu conhecimento e meu trabalho.

O cristianismo em seus anos inicias surgiu como uma religião nova que abriu espaço para
novas práticas religiosas e ressignificações de papeis de indivíduos e grupos sociais  dentro do
sagrado. Esse novo fenômeno entrou em embate com os pensamentos e modos de agir religiosos
presentes  no  Mundo  Antigo.  Problematizamos  alguns  pontos  cruciais  dentro  da  I  Carta  aos
Coríntios, focamos nos questionamentos e conflitos que surgiram entre os fiéis e o fundador da
comunidade; o apóstolo Paulo.

Apesar de Corinto se situar na região grega, vimos que como colônia romana ela se apropriou
e reproduziu os elementos da cidade mãe: instituições, cultos, organização social e política. Sendo
assim, a participação de sacrifícios rituais, a valorização de uma educação culta, a hierarquização e
sociabilidade por meio dos banquetes foi reproduzida também dentro da igreja coríntia.

Observamos que Paulo, ao mesmo tempo apresenta um papel como dominante, detentor do
capital  religioso,  já  que  ele  foi  o  apóstolo  e  fundador  da  comunidade  de  Corinto.  Contudo,  no
primeiro estudo que analisamos aqui podemos notar como seus ensinamentos foram questionados
pelos fiéis. Ou seja, por mais que em vários momentos o apóstolo tente inculcar seu modo de pensar
e agir cristão como o correto, existe uma resistência de alguns grupos dentro da comunidade.

Não obstante, apesar de não aparecer citada diretamente, observo que a bela obra de Natalie
Zemon Davis,  O Retorno Martin Guerre se assemelha a minha pesquisa e metodologia em alguns
momentos. Utilizamos a imaginação histórica, isto é, inferimos pensamentos e ações dos nossos
personagens, evidentemente a partir da fonte e das possibilidades que o contexto social no qual eles
estão inseridos. Em alguns momentos da pesquisa me deparei com lacunas, já que a minha fonte
trata-se de uma carta escrita por um indivíduo, que insere o seu ponto de vista, e, além de seu modo
de pensar, também analiso aqueles agentes que são alvos de suas críticas e ensinamentos.

Nessa empreitada, preciso analisar o discurso paulino e tentar “ouvir” concomitante a ele o
discurso e “ler” as práticas dos fiéis de Corinto, da mesma forma que Natalie Davis tem como fonte o
discurso do juiz Jean de Coras, mas se atenta às vozes dos camponeses presentes no caso: a
esposa Bertrande de Rols, Arnaud du Tillh (o falso marido), os familiares e moradores da mesma vila
de Martin Guerre e até ele próprio.  Assim, acredito que mesmo com objetos e fontes diferentes,
nossos trabalhos se entrecruzam durante o processo de análise e escrita. 

Ao longo das aulas ministradas desenvolvemos debates enriquecedores acerca da história
social  e  da  história  cultural.  As  contribuições e  reflexões realizadas nas últimas décadas pelos
historiadores em conjunto a outras ciências (principalmente a antropologia e a sociologia),  e as
diferentes fontes que podemos problematizar; desde relatos inquisitoriais, a literatura, músicas entre
outras fontes.

Outra questão importante que surgiu em nossas discussões é que a pesquisa histórica e a
narrativa historiográfica são elementos equivalentes as nossas fontes; são cruciais para uma boa
investigação  histórica  culminar  em  problematizações  de  relevância.  Portanto,  espero  que  meu
encantamento em trabalhar com religiões e religiosidades tenha possibilitado o entendimento da
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construção das identidades cristãs em Corinto, seus conflitos, suas interações e as práticas culturais
que  surgiram  nesse  momento  do  cristianismo  primitivo.  Além  disso,  que  esse  trabalho  tenha
conseguido  demonstrar  a  riqueza  presente  dos  estudos  culturais  e  sociais  envolvendo  História
Antiga e Cristianismo Antigo.
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