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Resumo 
 
Com base nos resultados das pesquisas sobre o cristianismo primitivo dos primeiros três 
séculos que levaram a constatação de sua real e pluriforme diversidade,este estudo pretende 
explorar a questão dos conflitos no cristianismo primitivo entre esses movimentos 
diversos,especificamente no II e III séculos d.C.,a partir de um dos escritos gnósticos de 
polêmica com a proto-ortodoxia,a saber,o Apocalipse Copta de Pedro. Busca-se através de 
um diálogo e um contato com o que se sabe e se discute na academia sobre o Apocalipse de 
Pedro,sua origem,função e conteúdo,e sobre a conflituosa polêmica entre o gnosticismo e a 
igreja proto-ortodoxa nos séculos II e III d.C.,verificar o que esse documento em especial 
pode nos informar mais sobre o tema. Constata-se que a polêmica entre gnosticismo e 
proto-ortodoxia,conforme refletida nos escrito gnóstico do Apocalipse de Pedro gira em 
torna das diversas interpretações cristológicas sobre a natureza de Jesus e o significado de 
sua crucificação. 
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I.Cristianismos Primitivos 
 
O fato da diversidade no cristianismo primitivo,nos séculos II e III d.C.,é ponto pacífico 
entre muitos dos estudiosos do Paleocristianismo hoje (KOESTER,2005;VIELHAUER, 
2005;MEYER,2007;ERMAN,2008;PAGELS,2006;BOCK,2007). Não obstante,quiçá a 
maior contribuição na ênfase desse aspecto do cristianismo primitivo provenha da 
considerável obra de Walter Bauer,em 1934,intitulada Ortodoxia e Heresia no Cristianismo 
Primitivo. A partir dos estudos de Bauer, se tornou mais clara a pluralidade dos 
movimentos existentes no interior do cristianismo antigo e a importância de abordá-los 
dentro de cada uma de suas próprias perspectivas de fé.  
 
A obra de Bauer também contribuiu bastante do ponto de vista metodológico, pois mostrou 
que os Pais da Igreja deveriam ser abordados de modo crítico em suas polêmicas com os 
movimentos alternativos e que a avaliação das evidências dessa diversidade deveria ser 
feita segundo as regiões geográficas de sua manifestação (BOCK,2007,74). 
 
Segundo Bart Ehrman,a evidência da diversidade no cristianismo primitivo dos séculos II-
III d.C. pode ser percebida a partir da diversidade de crenças teológicas abraçadas pelos que 
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se consideravam seguidores de Jesus,alguns dentre os quais criam,por exemplo,que havia 
apenas um único Deus,enquanto outros professavam a fé em dois,trinta ou até mesmo 365 
deuses diferentes;alguns cristãos também criam que o mundo e a matéria,criados por uma 
divindade má, eram malignos e consistiam em uma prisão para os homens. Enquanto 
alguns acreditavam na inspiração divina das Escrituras Judaicas do Antigo Testamento, 
outros as consideravam obra de uma divindade maligna.  
 
Também havia controvérsia sobre a natureza exata de Cristo, pois enquanto uns o 
consideravam divino e humano, outros o consideravam exclusivamente divino; havia 
também a crença de que Jesus fora um homem comum, mas que fora adotado por Deus 
como seu filho; ou que Jesus fora um homem, mas o Cristo divino teria habitado nele 
durante seu ministério e se ausentado depois pouco antes de sua morte na cruz;havia os que 
criam que a morte de Jesus tinha significado salvífico,enquanto outros sequer acreditavam 
que ele tivesse morrido (EHRMAN,2008,18-19). 
 
No entanto,o caráter não monolítico do cristianismo primitivo dos séculos II e III d.C. 
também é evidenciado pela pluralidade de escritos oriundos de movimentos alternativos do 
cristianismo. Uma grande extensão de literatura cristã primitiva desse período tem sido 
demonstrada e estudada.  
 
Escritos cristãos antigos como Evangelho de Filipe,Evangelho do Salvador,Evangelho da 
Verdade,Tratado sobre a Ressurreição,Apocalipse Copta de Pedro, Apócrifo de 
Tiago,Apócrifo de João,Diálogo do Salvador,Eugnostos o bendito, Evangelho de Maria 
Madalena,Evangelho de Pedro,Evangelho dos Egípcios, Evangelho de Tomé,Evangelho de 
Tomé o Contendor,Hipóstase dos Arcontes,Interpretação do Conhecimento,Pistis Sofia, 
Segundo Tratado do Grande Sete, Sofia de Jesus Cristo,Ensinamentos de Silvanos, Tratado 
Tripartido,etc. datam do II ou III séculos d.C. e refletem opiniões alegadamente cristãs 
bastante diferentes daquelas presentes nos escritos que formariam o Novo Testamento e nos 
Pais Apostólicos sobre a natureza de Deus,da criação,de Cristo e de sua obra,bem como da 
natureza do homem e do significado da salvação (BOCK,2007,83-238).  
 
A diversidade literária do cristianismo primitivo dos séculos II e III d.C.,portanto,atestam 
bem o caráter plural de crenças desse movimento,nesse período. Mas esses escritos não nos 
informam apenas sobre a diversidade de crenças e escritos no cristianismo primitivo,mas 
também sobre as polêmicas subjacentes a diversidade desses movimentos. 
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II. O Apocalipse Copta de Pedro e a Polêmica Cristã Primitiva 
 
Alguns escritos cristãos antigos desse período parecem atestar mais especificamente as 
polêmicas envolvendo formas tradicionais e alternativas da fé cristã. O movimento cristão 
alternativo de maior concorrência com o cristianismo proto-ortodoxo2 nesse período parece 
ter sido o gnosticismo,não obstante a presença e repercussão de outros movimentos cristãos 
como o de Marcião e o Montanismo (BOCK,2007,48-50). Nesse caso,escritos da Biblioteca 
Copta Gnóstica de Nag Hammadi,como os citados acima,e que datam aproximadamente 
desse período tem sido de grande utilidade para o conhecimento e análise dessa polêmica 
entre o cristianismo gnóstico e o proto-ortodoxo.  
 
Acredita-se que entre os ataques polêmicos ao cristianismo proto-ortodoxo,provenientes do 
gnosticismo,nenhum é mais interessante do que o que se reflete no Apocalipse Copta de 
Pedro,da Biblioteca Copta Gnóstica de Nag Hammadi (EHRMAN,2008,271). 
 
O Apocalipse Copta de Pedro não deve ser confundido com um escrito cristão antigo de 
mesmo nome conservado em etíope e conhecido pelos Pais da Igreja 
(BOCK,2007,137;LAPHAM,2003,99-104). O Apocalipse Copta de Pedro trata de uma 
revelação gnóstica da qual Pedro fora o recipiente,a qual é desdobrada em visões sob a 
interpretação tutorial de Jesus,contendo palavras críticas contra a igreja e seus líderes e 
atribuindo considerável atenção a crucificação3 (MEYER,2007,187). 
 
O manuscrito copta de Nag Hammadi do Apocalipse de Pedro,do IV século d.C., é tradução 
de um documento original em grego,talvez do final do II século d.C.,momento em que o 
cristianismo gnóstico começou a encontrar mais forte oposição por parte da Igreja rumo a 
institucionalização (LAPHAM,2003,107). Não obstante, em uma discussão ampla e 
detalhada sobre a questão da datação do Apocalipse Copta de Pedro, Andrea Lorenzo 
Molinari argumenta em favor da datação desse escrito nas primeiras décadas do IV século 
d.C. (MOLINARI, 2006,586). Mais comumente, porém, a datação do Apocalipse Copta de 
Pedro é aventada entre meados do II e do III d.C. (BOCK, 2008,137). 
 
Embora a proveniência do Apocalipse de Pedro seja controvertida,tem sido sugerida a 
Palestina,a Síria ou a Ásia Menor como o local de origem para esse escrito 
(LAPHAM,2003,107). 
 
Sobre sua importância, destaca-se seu valor como fonte para a cristologia gnóstica que 
interpreta Jesus como redentor docético, para a visão da comunidade gnóstica e sua relação 
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cristianismo cujas crenças e práticas se tornariam dominantes na religião cristã a partir de meados do III 
d.C.,em outras palavras,esse movimento seriam os “ancestrais da ortodoxia cristã” (EHRMAN,2008,26). 
3 Curiosamente,a interpretação gnóstica do significado da crucificação de Jesus em Apocalipse Copta de 
Pedro se equipara em muito com a que se faz no Segundo Tratado do Grande Seth,situado imediatamente 
antes do Apocalipse de Pedro,no mesmo códice da grande Biblioteca de Nag Hammadi (MEYER, 2007, 
187;BOCK,2008,140-141). 
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com Pedro como seu originador e para a controvérsia entre a ortodoxia e a heresia 
emergentes (BRASHLER, 1996,372). 
 
O Apocalipse Copta de Pedro busca corrigir a completa incompreensão dos Apóstolos 
sobre a natureza real de Cristo e sua obra de salvação (LAPHAM, 2003,104). Cristo revela 
a Pedro o verdadeiro significado de sua Paixão, significado este que parece motivar a 
perseguição por parte da igreja proto-ortodoxa (PAGELS, 2006,105). 
 
Nesse ponto em especial da cristologia, nos valemos das considerações de Bart Ehrman 
sobre o caráter polêmico do Apocalipse Copta de Pedro no conflito entre o gnosticismo e a 
proto-ortodoxia (EHRMAN,2008,270-274).  
 
No Apocalipse de Pedro Jesus adverte o apóstolo sobre a existência de falsos mestres, os 
quais são “cegos e surdos”,no sentido de não compreenderem o verdadeiro significado da 
crucificação de Jesus. Fazendo uma clara referência à igreja proto-ortodoxa, O Apocalipse 
de Pedro os condena como blasfemos e malignos, sem a percepção da verdade, a verdade 
sobre a verdadeira natureza de Jesus. A idéia de que a morte de Jesus tenha alguma 
importância e criticada pelos gnósticos como ignorância e blasfêmia. “eles se agarram ao 
nome de um homem morto”,pontua o escrito. 
 
“Os outros não entendem os mistérios, embora falem dessas coisas que não entendem. 
Contudo, eles afirmam que o mistério da verdade é só deles” (ApPedro.76) 
“E haverá outros daqueles que estão fora de nosso número, que chamam a si mesmos de 
‘bispos’ e também de ‘diáconos’,como se tivessem recebido sua autoridade de Deus...Essas 
pessoas são canais secos” (ApPedro.79). 
 
Essas porções do Apocalipse de Pedro, citadas por Ehrman,deixam claro as críticas da 
comunidade gnóstica por trás desse documento aos líderes da igreja proto-ortodoxa sobre a 
natureza e o significado exatos da crucificação de Jesus e de sua própria natureza e obra. A 
crucificação de Jesus nada tem haver com remissão de pecados. Na verdade, o Cristo divino 
sequer foi crucificado, mas apenas sua casca física. Em resposta a confusão de Pedro diante 
da enigmática visão da crucificação de Jesus, este lhe explica seu verdadeiro significado: 
 
“O salvador me disse: ‘Aquele que vês sobre a cruz, feliz e rindo,é o Jesus vivo. Mas 
aquele em cujas mãos e pés estão martelando pregos é sua parte física,que é substitua. Eles 
estão envergonhando esse que é semelhança. Mas olha para ele e para mim.” (ApPedro.81) 
 
O aspecto físico de Jesus é que morre,não o divino,o Cristo vivo,esse transcende a morte e 
a própria cruz,pondo-se acima dela,na visão petrina,e rindo daqueles que pensam poder 
machucar o espírito divino que nele habita. Uma outra visão do Apocalipse de Pedro,citada 
por Ehrman,e que aprofunda ainda mais o significado gnóstico da cruz de Cristo é como 
segue: 
 
“E eu vi alguém que se parecia com ele prestes a se aproximar de nós,de fato aquele que 
estava rindo pregado na cruz,e ele estava cheio de um espírito puro,e ele era o salvador...E 
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me disse: “Sê forte! Pois tu és aquele a quem esses mistérios foram mostrados, para 
conhecer por meio da revelação que aquele a quem eles crucificaram é o primogênito,e que 
o lar dos demônios e o vaso de barro no qual eles habitam pertencem a Eloim [isto é,o Deus 
deste mundo] e à cruz que está sob a lei. Mas aquele que se ergue perto dele é o Salvador 
vivo, a parte primária daquele, a quem capturaram. E ele foi libertado. Ele se ergue olhando 
alegremente para aqueles que o perseguiram...Por isso, ri da falta de percepção deles. Na 
verdade, portanto, o que sofre deve permanecer, uma vez que o corpo é o substituto. Mas 
aquele que foi libertado era meu corpo incorpóreo.”(ApPedro.82) 
 
Jesus ri daqueles que ignoram o fato de que o corpo é apenas um invólucro pertencente ao 
criador desse mundo (Eloim),dentro do qual o verdadeiro eu não pode ser atingido. Esse 
sarcasmo de Jesus tem por alvo o cristianismo proto-ortodoxo, o qual concebe a morte 
física de Jesus como a chave para a salvação. Para aqueles que vêem a materialidade como 
uma corrupção e a alma como divina e eterna, a visão proto-ortodoxa de um Cristo 
corporalmente morto é risível e digna de toda zombaria. 
 
O estudioso do cristianismo primitivo Darrel Bock empreendeu uma interessante 
comparação entre as perspectivas proto-ortodoxas, de um lado, e gnósticas, de outro,sobre o 
tema cristológico da natureza e obra de Jesus (BOCK,2007,127-164). Dentre as fontes 
cristãs gnósticas utilizadas no rastreamento da cristologia gnóstica e de sua oposição e/ou 
contraste com a concepção proto-ortodoxa, Bock se valeu também, inevitavelmente, do 
Apocalipse Copta de Pedro. Bock enfatiza o caráter docetista dessa versão gnóstica do 
Apocalipse de Pedro sobre a crucificação de Jesus e sua própria natureza, no que diz 
respeito a negação de uma humanidade perfeita e plena de Jesus (BOCK,2007,137-138).  
 
A idéia de Jesus como um recipiente do divino e como sendo divisível em um Jesus 
celestial e um Jesus humano também é destacada em seu estudo,bem como a ignorância dos 
proto-ortodoxos em perceber ou compreender isso (BOCK,2007,138). Textos provenientes 
das fontes cristãs proto-ortodoxas do Novo Testamento e dos Pais Apostólicos, as quais 
apresentam uma perspectiva amplamente diferente dessa esboçada pelo gnosticismo,dando 
ênfase a encarnação literal de Jesus,sua morte corpórea e os benefícios salvíficos 
resultantes disso,são mencionados e comentados por Bock no intuito de mostrar o grande 
contraste e resultante oposição entre os dois movimentos cristãos antigos 
(BOCK,2008,148-164). 
 
Sem dúvida, é o antagonismo de crenças cristológicas do cristianismo proto-ortodoxo de 
um lado, e do gnosticismo do outro,que motiva a polêmica e oposição entre os dois 
grupos,o que se nos apresenta em suas respectivas literaturas,as quais segundo Bart Ehrman 
são o “Arsenal dos Conflitos” (EHRMAN,2008,265). 
 
Na qualidade de uma das principais fontes para o estudo dos conflitos no cristianismo 
primitivo dos séculos II e III d.C. (EHRMAN, 2008,271), o Apocalipse Copta de 
Pedro,também gozando já de muitos estudos e pesquisas sobre sua 
origem,natureza,significado e propósito,merece a devotada atenção daqueles que desejam 
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compreender cada vez melhor e em diferentes perspectivas as especificidades desse conflito 
entre crenças que giravam em torno da pessoa e obra de Cristo Jesus. 
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