
Resenha

Mazzarolo,Isidoro
Paulo de Tarso. Tópicos de Antropologia 
Bíblica
Rio de Janeiro, Mazzarolo, I. 2000. 
199 p.

Porque  resenhar  um  livro  religioso  em  uma 
revista  que  tem  como  temática  a  Globalização  ? 
Porque Católico quer dizer universal e Paulo foi um 

precursor da Globalização ao levar a palavra de Deus para outros povos além do povo 
judeu.

Frei  Isidoro  demonstra  que  desde  muito  tempo as  culturas  se  mesclam e  se 
influenciam mutuamente, adaptando estas influências ao contexto de cada sociedade e 
como os demais aspectos da cultura a religião não é imune a estas influências.

 O livro é dividido em cinco capítulos ao longo dos quais  Frei Isidoro aponta as 
particularidades e os aspectos comuns do helenismo, judaísmo e cristianismo.  Os dois 
últimos capítulos são sobre o apostolo Paulo.  

Um grande especialista na teologia de Paulo, Frei Isidoro Mazzarolo analisa com 
profundidade o texto bíblico, em especial o novo testamento, demonstrando que muito 
daquilo que consideramos textos do apóstolo Paulo foram na realidade escritos muito 
tempo depois. 

Paulo de Tarso destaca-se dos outros apóstolos pela sua cultura. Educado em 
duas culturas (grega e judaica), Paulo fez muito pela difusão do Cristianismo entre os 
gentios  e  é  considerado  uma  das  principais  fontes  da  doutrina  da  Igreja.  As  suas 
Epístolas (cartas)  formam  uma  seção  fundamental  do  Novo  Testamento.  Alguns 
afirmam  que  foi  ele  quem verdadeiramente  transformou  o  cristianismo  numa  nova 
religião.

As cartas de Paulo são uma parte bastante controvertida do Novo Testamento e 
Frei Isidoro as analisa minuciosamente buscando separar o que realmente foi escrito 
pelo apóstolo daquilo que teria sido enxertado mais tarde por seus discípulos.

A idéia  central  do texto é demonstrar  que Paulo não pregou a submissão da 
mulher  ao  homem,  mas  que  estes  textos  foram inseridos  mais  tarde  em função  do 
grande destaque que as mulheres passaram a ter nas comunidades cristãs.

Segundo o autor:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi?o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ep?stola


Com o ocaso da primeira geração apostólica, surge uma segunda geração de discípulos 
que,  diante  de  circunstâncias  próprias,  inserem  nos  textos  paulinos  um  código  de  
submissão da mulher, que não é outra coisa senão a expressão de uma manipulação dos 
textos, em virtude das próprias circunstâncias e intenções dos tempos.
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