
INTRODUÇÃO ÀS CARTAS DO NOVO TESTAMENTO 

Texto retirado do Livro Introdução e Síntese do Novo Testamento 

(Gerhard Horster) 

 

1. O Estilo Literário Peculiar Das Cartas Do Novo Testamento 

Dos 27 escritos do NT, 21 são cartas. A maioria delas contém dados sobre o remetente e 

os destinatários, como também saudações. São cartas a destinatários definidos ou são um 

estilo de cartas em que certos temas são tratados? Além das cartas pessoais, a antiguidade 

conhece esses estilos. Entre os vários estilos, além das cartas pessoais, vamos considerar a 

epístola e o mandato. 

1.1 Carta Pessoal 

Segundo Roller, a carta pessoal média na antiguidade consistia de menos de uma página 

do Novo Testamento Grego. Um modelo dessas cartas encontramos em Atos 23.26-30. 

Quando comparamos esses dados com as cartas do NT, percebemos que as cartas mais 

curtas (2 e 3 João) ultrapassam esse tamanho. Até a carta a Filemom é mais extensa, 

atingindo quase duas páginas. Todas as outras cartas do NT são incomparavelmente mais 

extensas. Se mesmo assim forem consideradas como cartas, certamente estão entre as obras 

mais extensas entre as cartas pessoais da antiguidade. 

A questão, no entanto, continua sendo, se elas podem ser vistas de fato como cartas 

pessoais. Há outros dois tipos de formas literárias. 

1.2 Epístola 

Na antiguidade, tratados filosóficos eram colocados em forma de carta. Não são cartas de 

fato; na verdade a carta era uma arte literária. Exemplos para isso são as cartas de Sêneca ou 

de Cícero. Para essa forma literária foi se cristalizando o nome epístola. Ela deriva da palavra 

grega epistole, que significa carta. Como forma literária, no entanto, epístola não significa uma 

carta verdadeira, mas uma carta simulada. 

No âmbito desse tipo de escritos antigos, há tratados que, na sua extensão, são 

semelhantes às cartas maiores de Paulo (Romanos, 1 e 2 Coríntios). E as cartas de Paulo são 

epístolas? 

Na realidade não o são. Quem as lê no seu contexto, percebe que não são tratados em 

forma de carta. Há menções demais ao relacionamento pessoal entre o autor e os leitores. 

Esses escritos estão por demais interligados com a história de vida comum deles. As cartas de 

Paulo não são simuladas; elas são escritos reais de aconselhamento. 

Aspectos que são evidentes nas cartas de Paulo, nas outras cartas do NT necessitam de 

explicação em cada detalhe. Poderíamos considerar um ou outro escrito (por ex. Hebreus ou 1 



João) um tratado em forma de carta, para o chamarmos de epístola. Na discussão sobre cada 

carta voltaremos a esse assunto. 

Há ainda outra forma literária a ser analisada. 

1.3 Mandato 

Assim eram denominados os escritos oficiais das autoridades de Jerusalém aos judeus da 

diáspora. Temos exemplos disso em 2Macabeus 1.10ss e Baruque 78-86. São escritos oficiais 

com o objetivo de esclarecer questões éticas e teológicas. Por meio deles as autoridades 

religiosas de Jerusalém comunicavam às sinagogas na diáspora orientações normativas. 

É possível imaginar que para Paulo esses escritos foram usados como modelo quando ele 

elaborou os seus escritos às igrejas dos cristãos-gentios. W. G. Kümmel crê que esses escritos 

estavam a caminho de se tornarem textos de caráter oficial. 

Visto que as cartas de Paulo são semelhantes aos escritos das autoridades de Jerusalém 

na sua extensão, nos dados sobre os remetentes (título nos dados sobre remetentes e lista de 

vários remetentes) e no grande número de destinatários, é provável que as cartas de Paulo 

sejam cartas apostolares abertas. Isso é mais evidente em algumas cartas, como por exemplo 

em Gálatas, ou menos em outras, como na carta a Filemom, que é mais pessoal. 

O autor utiliza nas cartas a forma do discurso evangelístico e parenético (de admoestação): 

pregação, admoestação, exposição didática, diálogo, testemunho profético, instrução ética e o 

hino. Em vários trechos ele se baseia em tradições primitivas já bem firmadas e conhecidas, 

como por exemplo em Romanos 1.3s e 1Coríntios 15.3-5, em que cita profissões de fé 

antigas, usando-as na sua argumentação. Também em Filipenses 2.6-11 e Colossenses 

1.15-20 ele cita hinos da igreja primitiva, tirando deles conclusões para o ensino e a vida das 

igrejas. 

1.4 Conclusão Sobre O Estilo Literário 

Pelo menos nas cartas de Paulo temos argumentos suficientes para dizer que não são 

cartas pessoais, mas que, com a exceção de Filemom, se trata de cartas apostolares abertas. 

Isso possivelmente também se aplica a outras cartas do NT. É necessário, no entanto, verificar 

em cada caso se não podem ser consideradas expressão de arte literária, como o eram as 

antigas epístolas. 

2. A Forma 

2.1 O Formato 

Quando hoje se escrevem cartas oficiais, usa-se um formato pré-determinado. Essa carta 

contém dados sobre o remetente, nome e endereço do destinatário e em geral uma expressão 

de tratamento formal. Não é diferente no caso das cartas do NT. O cabeçalho da carta consiste 

em remetente, dados sobre o destinatário e uma saudação. 



Em geral segue um prólogo, que na maioria dos casos é uma palavra de agradecimento. 

Na linguagem técnica é chamado de proêmio. 

Depois é desenvolvido o conteúdo da carta. A estrutura depende dos temas tratados e da 

razão da carta. Em alguns casos, como em Romanos, a divisão em partes é evidente; em 

outros casos a sequência é de respostas a perguntas e dúvidas dos leitores, como em 1 

Coríntios. Em outros ainda temos a elaboração não ordenada de temas diversos, como em 

Filipenses. 

No fim da carta geralmente está uma lista relativamente longa de saudações. Nela são 

citados nomes de pessoas com quem o autor tem um relacionamento mais próximo. A carta 

termina com a bênção, que às vezes é escrita pelo próprio autor (cf. Gl 6.11ss). Isso 

fundamenta a conclusão de que o restante da carta era escrita por um secretário, o que é 

confirmado, por exemplo, em Romanos 16.22. 

2.2 O Formato De Cartas Grego E O Formato Oriental 

Os dois formatos diferem na forma da saudação. 

No âmbito da língua grega as cartas tinham poucos dados sobre o remetente e o 

destinatário, que eram seguidos por uma saudação com a palavra grega chairein. Um exemplo 

de cabeçalho assim é Atos 23.26. Na saudação, a Revista e Atualizada traz “saúde”, a Bíblia 

na Linguagem de Hoje e a Nova Versão Internacional “saudações”. 

No oriente, os dados sobre remetente e destinatário eram bem mais extensos. 

Principalmente a saudação era mais abrangente. Nela, palavras-chave eram o hebraico shalom 

e o grego eirene. Esta era a saudação de paz típica no oriente. Temos um exemplo disso em 

Judas 1s. 

Paulo, nas suas cartas, segue o formato oriental, como podemos ver em 

1Tessalonicenses 1.1. Mas ele acrescenta a essa saudação o conceito tão usado por ele de 

“graça”, charis. Essa é a fórmula básica nas cartas de Paulo. Ela recebe um desenvolvimento 

especial de acordo com cada receptor ou grupo de destinatários. Na maioria das cartas já é 

possível ver no prefácio a problemática a ser discutida na carta. 

2.3 O Material Da Tradição 

Nas cartas do NT encontramos em muitas passagens profissões de fé, hinos, fórmulas, 

indicações sobre o culto e exortações da vida da igreja do NT que o autor menciona no seu 

escrito. Denominamos isso de material da tradição. Encontramos as seguintes formas de 

tradição: 

Hinos. São os cânticos da igreja primitiva. Podemos reconhecê-los na sua estrutura de 

estrofes e de ritmos. Infelizmente nos faltam as melodias para poder cantá-los. 

Exemplos: Filipenses 2.6-11; Colossenses 1.15-20; Efésios 1.3-14; 5.14; 1Timóteo 

3.16; 1Pedro 2.22- 24. 



Profissões de fé. São frases curtas e marcantes que resumem as convicções básicas da fé 

cristã. A humanidade de Jesus, a morte vicária e a ressurreição são assim professadas. 

Exemplos: Romanos 1.3s; 1Coríntios 15.3-5; 1Pedro 1.18-21; 3.18-22. 

Palavras da ceia. Em frases curtas e marcantes é resumida a interpretação que Jesus deu 

à ceia. Em geral estão no contexto de um relato sobre a instituição da ceia. 

Exemplos: Marcos 14.22-25; Mateus 26.26-28; Lucas 22.15-20; 1Coríntios 11.23-25. 

Nas igrejas do cristianismo primitivo havia instrução clara e segura para uma vida pela fé. 

Nas cartas temos registradas ainda outras formas de tradição: 

Listas de virtudes e vícios. Estas são encontradas não somente no cristianismo mas 

também no judaísmo primitivo, principalmente na seita de Qumran. Aparecem também no 

estoicismo grego. Os autores das cartas do NT não as adotaram simplesmente, mas as 

relacionaram com a mensagem de Jesus Cristo. 

Exemplos de listas de vícios: Romanos 1.29-31; 13.13; 1Coríntios 5.10s; 6.9s; Gálatas 

5.19-21; Efésios 4.31; 5.3-5; Colossenses 3.5-8; 1Timóteo 1.9s; 2Timóteo 3.2-4. Exemplos 

de listas de virtudes: Gálatas 5.22s; Filipenses 4.8; Colossenses 3.12-14; 6.11; 2Timóteo 

2.22; 1Pedro 3.8; 2Pedro 1.5-7. 

Admoestações aos membros da casa. Com isso denominamos as orientações para os 

diferentes grupos de pessoas como casados, pais e filhos, escravos e senhores. Esse tipo de 

tradição também encontra paralelos no judaísmo (como em Josefo e Filo) e no estoicismo 

(Epíteto e Sêneca). Essas listas de admoestações também não são simplesmente adotadas 

pelo NT, mas reinterpretadas com base na mensagem cristã. 

Exemplos: Efésios 5.22—6.9; Colossenses 3.18—4.1; 1Timóteo 2.8-15; Tito 2.1-10; 

1Pedro 2.13—3.12. 

Listas de obrigações. São listas em que encontramos orientações sobre os pré-requisitos e 

obrigações dos obreiros das igrejas cristãs. Na antiguidade encontramos esse tipo de listas nos 

requisitos para oficiais do estado. No NT essas listas de obrigações são aplicadas aos que têm 

responsabilidades na igreja cristã. 

Exemplo: 1Timóteo 3.1-7; Tito 1.7-9; 1Timóteo 5.17-19; Tito 1.5s; 1Timóteo 3.8-13; 5.3-

16. 

Além do material da tradição descrito até aqui, que é citado com mais ou menos detalhes 

no NT, há ainda declarações breves que denominamos fórmulas. Vejamos alguns tipos. 

Homologia. São fórmulas ou declarações com que Deus é aclamado e anunciado. Elas são 

o fundamento das profissões de fé e dos hinos que já descrevemos. 

Exemplos: 1Coríntios 8.6; Efésios 4.5s; 1Timóteo 2.5; Filipenses 2.11; 1Coríntios 12.3; 

Romanos 10.9. 



Declarações de fé. São frases que formulam os aspectos da salvação em Jesus Cristo, 

como a morte vicária de Jesus (Rm 5.8; 14.15; 1Co 8.11; Gl 2.20; 3.13), a ressurreição de 

Jesus dos mortos (Rm 8.11; 10.9; 1Co 6.14; 1Co 4.14; Gl 1.1; Ef 1.2; Cl 2.12; 1Ts 1.10; At 

3.15; 4.10; 5.30; 10.40 e outros) e a morte e ressurreição de Jesus (Rm 8.34; 14.9; 2Co 5.15; 

1Ts 4.14). Provavelmente foram usados na igreja primitiva na pregação e no catecismo. 

Doxologias. São frases curtas com que Deus é exaltado. O seu pano de fundo são as 

orações do judaísmo primitivo no AT. A sua característica cristã é a denominação de Deus 

como Pai de Jesus Cristo. Em muitos casos, começam com a expressão “louvado seja Deus…” 

Exemplos: 2Coríntios 1.3; Efésios 1.3; 1Pedro 1.3; Romanos 1.25; 9.5; 2Coríntios 

11.31. 

Às vezes, são declarações de louvor no final de um hino longo de louvor ou de uma carta. 

Exemplos: Romanos 11.36; Efésios 3.21; Romanos 16.27; Filipenses 4.20; 2Timóteo 

4.18. 

As doxologias nos abrem a cortina para os cultos da igreja primitiva. 

3. A Redação 

Como essas cartas vieram a existir? Na antiguidade eram conhecidas três formas de 

redação nas quais podemos enquadrar as cartas do NT. 

— Redação manuscrita pelo autor 

— Ditado textual pelo autor e redação por um secretário 

— Palavras e ideias-chave dadas pelo autor, redação textual pelo secretário e confirmação 

do texto pela saudação pessoal do autor. 

Quando falamos do surgimento do NT, é necessário levar em consideração que o material 

de escrever na antiguidade dificultava bastante o trabalho. Escrevia-se sobre pergaminho, que 

por fabricação já não era liso. As letras eram colocadas sobre o pergaminho com tinta líquida 

grossa por meio de uma pena, uma atividade custosa. Gálatas 6.11 possivelmente é uma 

alusão a isso. A saudação final escrita pelo próprio autor é mencionada também em outras 

passagens (1Co 16.21; Cl 4.18; 2Ts 3.17). 

3.1 Provas para os diversos tipos de redação nas cartas do NT 

Evidentemente a carta a Filemom é um escrito de próprio punho do apóstolo Paulo (Fm 

19). A carta aos Romanos ele ditou a um secretário, que se manifesta no final da carta (Rm 

16.22). No final da carta aos Gálatas o apóstolo coloca a sua saudação pessoal de próprio 

punho (Gl 6.11). 

Nas cartas aos Coríntios, Filipenses e Tessalonicenses são mencionados outros 

remetentes além de Paulo. Geralmente Timóteo está entre eles. Se esses colaboradores eram 

também coautores é incerto. Se observarmos esse aspecto na carta aos Filipenses, seria 

estranho que Timóteo fizesse um elogio a si mesmo (Fp 2.19-24). 



Está provado, portanto, que houve a colaboração de secretários na redação das cartas. 

Como eram ditadas, então, as cartas? Textualmente ou por ideias e palavras-chave? 

3.2 Argumentos A Favor De Ditado Por Ideias E Palavras-Chave 

No seu livro Das Formular der paulinischen Briefe (O formato das cartas paulinas) Roller 

defendeu a tese de que Paulo via de regra ditou por palavras-chave. Isso explicaria a diferença 

parcial de vocabulário e estilo entre as suas cartas. Estariam marcados pelo estilo de cada 

secretário. 

A favor dessa tese temos (a) o fato de que em boa parte das cartas a extensão do material 

teria tomado muito tempo com o ditado textual (Romanos e Coríntios); (b) a situação do autor 

nas cartas da prisão (condições deprimentes nas prisões antigas) e (c) as reais divergências 

em vocabulário e estilo nas cartas aos Efésios e Colossenses e principalmente nas cartas 

pastorais. 

Com base nesses argumentos J. Jeremias adotou a hipótese do secretário na explicação 

da autoria das cartas pastorais. B. Reicke avalia a questão da redação das pastorais de forma 

semelhante; ele fala de “ajudantes literários”. J. A. T. Robinson vai além das cartas de Paulo 

quando afirma que todas as 15 cartas, cujo remetente é Pedro ou Paulo, foram escritas por 

eles ou por seus colaboradores. 

3.3 Argumentos Contra O Ditado Por Ideias E Palavras-Chave 

E. Lohse menciona a já citada dificuldade com a carta aos Filipenses: se Timóteo foi o 

secretário que escreveu e deu o seu estilo à carta (cf. Fp 1.1,2), então as observações de 

Filipenses 2.19-24 são constrangedoras. Com base nisso ele conclui que Timóteo não pode 

ter sido co-secretário dessa carta, e, consequentemente, Paulo é o único responsável por 

todos os textos das outras cartas genuinamente paulinas. Entretanto, para essa conclusão 

faltam provas. 

Há outras duas observações que merecem mais atenção: nas cartas aos Romanos e 

Coríntios o conflito e luta interior do apóstolo por causa do conteúdo é claramente perceptível. 

Sentimos pela leitura como é a disputa dele com os seus oponentes. Esse estilo de carta 

dificilmente é o resultado do trabalho de um secretário. Além disso, o que chama a nossa 

atenção é a unidade da teologia do apóstolo, coerente nas suas cartas até na escolha de 

palavras. Nesse caso, a única possibilidade de se chegar a esse resultado teria sido o ditado 

por ideias e palavras-chave muito detalhado. 

3.4 A Nossa Posição 

Somente Filemom é certamente uma carta do próprio punho do apóstolo. As outras cartas 

foram escritas por secretários. A maioria delas foi ditada textualmente, mesmo que isso tenha 

tomado muito tempo. No entanto, principalmente nas cartas da prisão e nas pastorais, 



precisamos estar abertos para o ditado por ideias e palavras-chave, pois as condições externas 

assim o exigiam. Isso necessariamente leva a divergências no vocabulário e estilo. 

4. Autenticidade E A Pseudonímia 

A maioria das cartas do NT iniciam com informações sobre o autor. Como devemos avaliar 

essas informações? O autor ou os autores aí citados são de fato autores dessa carta? Nesse 

caso as cartas seriam autênticas. Ou será que as cartas foram escritas por um outro autor que 

dedicou esse escrito nas informações iniciais a um autor mais conhecido? Nesse caso seria um 

pseudônimo. 

4.1 Esclarecimento De Conceitos 

Denominamos autêntico um escrito que vem da mão do autor citado no próprio escrito ou 

reconhecido pela tradição como tal. O conceito vem do grego authentikos, que significa 

original. 

Falamos de pseudônimo quando um escrito foi publicado sob nome falso. O verdadeiro 

autor permanece no anonimato. O conceito vem do grego pseudonymos, que significa usar 

nome falso (cf. 1Tm 6.20). 

4.2 A Pseudonímia Na Antiguidade 

Muitos teólogos defendem a ideia de que, ao contrário do julgamento que se faz hoje, o 

conceito de pseudônimo como o definimos aqui, não era considerado falsidade na antiguidade. 

O que os autores faziam era publicar os seus escritos sob o nome de alguém famoso para 

honrá-lo. Além disso, o nome já conhecido deveria dar uma visibilidade maior ao livro. Na 

disputa com as heresias a referência a um apóstolo teria dado peso especial ao escrito. 

Está comprovado que nos primeiros séculos houve uma quantidade enorme de escritos 

pseudônimos. Vários deles podem ser datados com segurança hoje, e por isso marcados como 

pseudônimos. Em outros reconhecemos pelo conteúdo que eles não podem vir da mão de um 

apóstolo. 

Vejamos alguns exemplos como prova: 

O evangelho de Pedro surgiu aproximadamente no ano 150 d.C. O protoevangelho de 

Tiago, que conta em detalhes o nascimento e a infância de Jesus, também surgiu no século II. 

O evangelho de Tomé só foi encontrado no século XX, mas infelizmente é um escrito dos 

hereges gnósticos do século II. 

Atos dos Apóstolos também tem paralelos que surgiram no século II e III. Dos Atos de 

Pedro só temos fragmentos. Atos de Paulo ressaltam em detalhes fatos que já conhecemos 

das cartas e de Atos dos Apóstolos. Atos de Tomé destacam aventuras dos apóstolos. 

Uma carta de Barnabé data de 130 d.C. A suposta carta de Paulo a Laodicéia, mencionada 

em Colossenses 4.15ss, existe, mas, sob investigação mais acurada, foi provado que é 

pseudônima. 



O mesmo vale para o Apocalipse de Pedro e o de Paulo, que datam do século II. 

Todos esses textos foram publicados. Em alemão podem ser encontrados em E. Hennecke 

& W. Schneemelcher. 

O resultado é alarmante: de fato houve pseudonímia no cristianismo primitivo. A dúvida é 

se isso vale também para os escritos do NT. 

4.3 Nossa posição sobre a pseudonímia 

É impossível que o estudioso da Palavra não note o cuidado e zelo com que as igrejas do 

início do cristianismo, sob direção do Espírito Santo, discerniam entre escritos canônicos (que 

foram aceitos nas Escrituras Sagradas) e os escritos apócrifos (que não foram aceitos como 

escritos normativos das Escrituras Sagradas). Com isso foi possível excluir descrições 

lendárias e fantásticas como também formas dilaceradas dos ensinos cristãos. Para isso, um 

critério tinha importância especial: o livro em questão precisava ter sido escrito por um 

apóstolo, ou deveria ter relação direta com um deles. 

Será que para o Espírito Santo a pseudonímia teria sido tão sem importância? É evidente 

que o apóstolo Paulo conheceu escritos que foram divulgados falsamente com o seu nome. Ele 

de forma alguma se sentiu honrado por eles, ao contrário, advertiu os cristãos contra esses 

escritos (2Ts 2.2). Portanto, todos os argumentos são a favor do fato de que os autores do NT 

não tinham uma compreensão da verdade diferente da nossa, e que consideravam escritos 

pseudônimos falsificação. Por isso, na discussão e trabalho sobre as cartas, parto do 

pressuposto de que os autores nelas citados são, de fato, os autores das cartas. 

Todo aquele que questiona a autenticidade dos escritos do NT fica com o ônus da 

demonstração do seu ponto; quem crê na autenticidade, tem a seu favor as Escrituras com a 

sua reivindicação da verdade. A sua posição não pode ser abalada por afirmações ou 

hipóteses, mas somente por provas. 

No estudo de cada carta vamos analisar os questionamentos dos defensores da crítica 

histórica quanto à autenticidade dos textos do NT e vamos testá-los na sua capacidade de 

demonstração dos fatos. Aí perceberemos também nessa questão que a Palavra de Deus é 

confiável. Temos todos os motivos para confiar nela. 


