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Esta é a história do meu Menino Jesus, 
Por que razão que se perceba 

Não há de ser ela mais verdadeira 
Que tudo quanto os filósofos pensam 
E tudo quanto as religiões ensinam? 

(Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos) 

 
 

Desde que os estudiosos da matéria literária decidiram debruçar-se 
sobre os textos literários, ouve-se dizer que ler e viajar são pares formam um 
par indissolúvel. Nas asas da pena dos escritores de nossa predileção, 
embarcamos sem ter um ponto exato de chegada e é bom que não se tenha.  
O imponderável acontece de tal forma que, mesmo quando se tenha certo 
conhecimento da obra a ser decifrada, algo sempre há de surpreender. E não é 
diferente com O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago.  Nas 

RESUMO: Ler é viajar.  Esse jargão utilizado e 
reutilizado como incentivo à leitura talvez encontre 
sentido maior ao mergulharmos no enredo proposto por 
José Saramago em O Evangelho Segundo Jesus Cristo.  
Possivelmente a mais polêmica obra literária da pós-
modernidade ocidental, O Evangelho viaja rumo à 
humanização de Jesus Cristo passando por caminhos 
repletos de metáforas que trazem novos significados 
para a sagrada escritura. Aqui, necessita-se de um leitor 
aberto às provocações que emanam de uma obra 
amplamente suscetível às inferências dos seus mais 
diferenciados interlocutores. Para a realização do estudo 
proposto, foram traçados os caminhos percorridos, na 
versão saramaguiana, das três personagens centrais – 
Maria, Jesus e José – e do próprio autor na construção 
desse enredo, que conta também com seu inconfundível 
estilo.  Mostrando um universo de contradições, 
simplicidades; com discurso simples e objetivo, sem cair 
em pecado, o subversivo Nobel de literatura de 1998 
versa sobre a vida humanizada do símbolo maior da 
cristandade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: viagem; metáforas; caminhos. 
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linhas por ele desenhadas, o leitor encontra inúmeras possibilidades para, junto 
com cada personagem, com cada sutil acontecimento ali apresentado, 
desprender-se do chão e seguir a diante, sem rumo. 

A trajetória de um Jesus Cristo humanizado, paradoxalmente complexo 
e simples, apresenta um longo caminho a ser percorrido rumo a uma possível 
compreensão humana. “As circunstâncias, as situações concretas em que nos 
encontramos num determinado momento são as que, muitíssimas vezes, 
decidem que se abram uma porta que até então estava fechada.”1Inúmeras 
portas são abertas.  Saramago consegue através da releitura da mais 
conhecida história da humanidade, fazer com que o leitor conheça uma nova 
possibilidade de encarar sua própria existência. 

Dessa forma, a presente análise percorre os caminhos d’O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo e segue as viagens propostas pelo autor. Personagens, 
fatos, cenários, diálogos servirão de veículos para esta jornada. 
 

Algumas teorias da crítica contemporânea afirmam que uma 
única leitura confiável de um livro é uma leitura equivocada, 
que a existência de um texto é dada pela cadeia de respostas 
que evoca e que [...] um texto é apenas um piquenique onde o 
autor entra em contato com as palavras e os leitores com 
sentido (ECO, 2005, p. 28) 
 

e se lança ao encontro de impressões que o tornam parte da obra.  Delimitar e 
investigar quais são elas e os possíveis lugares aos quais levarão é o desafio 
proposto neste estudo. 

Publicado em 1991, O Evangelho segundo Jesus Cristo, trouxe à tona 
um novo olhar para alguns personagens-símbolo do Cristianismo. De todas as 
personagens femininas, talvez Maria, a mãe do filho de Deus, seja a mais 
celebrada e enigmática da história da Literatura ocidental.  Ao analisar a sua 
trajetória na saga proposta por Saramago, é impossível – ainda que seja lugar 
comum –não acionar a intertextualidade d’O Evangelho escrito pelo português 
com a sagrada escritura.  

Igualmente sofrida, a personagem saramaguiana tem o seu tom 
delimitado já nas primeiras linhas da obra.  Diante do calvário do filho, a 
personagem ganha traços físicos que muito nos diz sobre sua personalidade: 

 
O seu nome também é Maria [...] Tirando o rosto lacrimoso e as 
mãos desfalecidas, nada se lhe alcança a ver do seu corpo, 
coberto pelas pregas do manto e da túnica, cingida na cintura 
por um cordão cuja aspereza se adivinha. É mais idosa que a 
outra Maria, [...] (SARAMAGO, 1991, p.15) 

 
Como se pode perceber, a mulher de José chega ao momento da 

concepção do seu primogênito como uma simples e humilde senhora de 
família.  Nesse momento começa sua ida rumo ao calvário: conhece a 
desconfiança do marido pelo modo como comunicou sua gravidez, sofreu ao 
lado do esposo quando este definhava em culpa após o episódio dos meninos 
de Belém. Sua penúria continua após enviuvar e quando, aos 13 anos, Jesus 
                                                           
1 SARAMAGO, José. In: ARIAS, Juan. José Saramago: O amor possível. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1998. 
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decide ganhar o mundo ao saber a verdade dos acontecimentos que 
sucederam seu nascimento.  Maria padeceu. 

Mas continuou sua caminhada na saga do mesmo modo como começou: 
passiva, incapaz de impor sua vontade, seus desejos, descontente, embora 
calada.  A trajetória da personagem na verdade, num primeiro momento, pode 
parecer um pano de fundo para a trama principal da história.  Contudo, deve-
se, para uma investigação apurada, levar em consideração outras grandes 
personagens femininas criadas por Saramago: Blimunda, de Memorial do 
Convento e a Mulher do médico, de Ensaio sobre a cegueira, são mulheres 
extraordinárias, mulheres que tomam as rédeas dos seus destinos e 
construíram suas vidas dentro de suas respectivas histórias.  Partindo desta 
analogia, vê-se que a história de Maria fora preservada pelo autor: manteve 
sua dignidade, sua honra, seu caráter sem que isso seja considerados 
elementos para sua santificação. 

Os principais momentos da personagem acontecem nas passagens em 
que são apresentados os conflitos com o filho mais velho: 

 
Maria não fez perguntas, só disse, Terá sido ilusão tua, Mãe 
ilusões existem mas as ilusões não falam, e Deus falou-me, 
respondeu Jesus. [...] Terás poder e glória depois de morreres, 
perguntou Maria, que julgara ter ouvido mal [...] Maria pela 
expressão de teu rosto, parecia que estivera seguindo com 
muito cuidado, um fio de pensamento, como se temesse partir-
se diante de seus olhos. [...] (SARAMAGO, 1991, pp. 300 – 
301) 
 

Vê-se uma mulher amedrontada pela possibilidade de confrontar-se com seu 
rebento.  Sua cautela não chega ser uma covardia e sim uma complacência, 
um respeito ao filho de Deus. “Ao contrário de José seu marido, Maria não é 
piedosa nem justa, porém não é sua a culpa dessas mazelas morais”[...] 
(SARAMAGO, 1991, p.21), no seu caso ela é desenhada assim para apenas 
corroborar a tese que norteia toda a obra: os personagens são seres humanos 
e assim serão tratados e seus defeitos e fraquezas destacados.  

Conta a história que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e 
que todos os homens nascidos a partir de então são, de certa forma, herdeiros 
de Adão, logo também seriam a imagem e semelhança de Deus.  Com a 
elaboração do personagem José, seu homônimo escritor tratou deixá-lo à 
máxima distância do que seria considerado pela maioria das pessoas que 
seguem os preceitos da cristandade um simples personagem bíblico.  O pai 
terreno de Jesus torna-se a figura principal da primeira fase da obra – 
livremente dividida em duas partes, em que a primeira vai do momento da 
concepção de Jesus até a morte de José, onde se inicia a segunda – devido 
aos conflitos e dúvidas que o atormentam. Primeiramente, ele procura os 
anciãos e coloca à prova a honestidade da mulher, um sinal da desconfiança 
comum aos homens comuns.  Deve-se deixar bem claro que não é por ser uma 
recriação de uma história religiosa que seus personagens tenham de 
apresentar, necessariamente, as características dos mais simples dos mortais 
para se oporem aos evangelhos canônicos.  Entretanto, as situações criadas 
por José Saramago para expô-los aos conflitos da trama fazem saltar as 
fragilidades típicas dos homens do nosso tempo.  Na seguinte passagem: 
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[...] José não tem nada a dizer-lhe, agora está ocupado a 
compor mentalmente as frases do discurso que amanhã irá 
fazer perante o conselho dos anciãos.  Aborrece-o não saber 
exactamente o que se passouentre a mulher e o pedinte, que 
outras coisas teriam dito um ao outro. [...] (SARAMAGO, 1991, 
p.36) 

 
José mostra-se inseguro, frágil, desconfiado.  À medida que a trama avança, 
mais o homem mergulha nele mesmo.  O auge deste mergulho está na culpa 
que o consome e o leva à morte.  O episódio dos meninos de Belém traz à tona 
a face do egoísmo, da covardia, da frieza e do perfil animalesco do homem, 
fazendo com que José confronte-se com ela. O resultado o faz penar com 
pesadelos horrendos em que se vê ceifando a vida do próprio filho e o veste 
com a capa da culpa. 

O passeio saramaguiano pelas personalidades bíblicas convida aos 
leitores a tirar das páginas dos livros e trazer para a vida, para o mundo tais 
experimentações; é a magia da verossimilhança.  Para tornar a personagem o 
mais próximo possível do leitor, o autor força-o a uma atitude 
surpreendentemente nobre: lança-o ao mundo à procura do vizinho e amigo, 
ele não só o encontra, mas também acaba encontrando a libertação através da 
morte de maneira injusta. José está redimido. 

Não há nada mais contemporâneo do que a morte de um inocente. 
Através da morte de José o texto mantém os leitores presos à realidade e 
sentimentalmente ligados à história e ao anunciado destino do ainda menino 
Jesus, já que o pai encontra seu fim tal qual ele próprio encontrará: crucificado 
aos 33 anos. 

Além disso, a subtrama protagonizada por José faz o público-leitor viajar 
no tempo e o faz imaginar que papel teria hoje o pai do filho de Deus se a obra 
fosse contemporânea aos Evangelhos bíblicos. 

 
Em teoria, sempre se pode inventar um sistema que torne 
plausíveis pistas que, em outras circunstâncias não teriam 
ligação.  Mas, no caso dos textos em questão, existe ao menos 
uma prova que depende da isotopia2semântica relevante. 
(ECO, 2005, p. 73) 

 
Isso significa dizer que todas as divagações nesse cenário só são possíveis 
graças á perfeita sintonia entre os fatos apresentados e a sua contribuição 
dentro da história.  No caso de José, os acontecimentos que o envolvem fazem 
uma preparação para tudo aquilo que poderá acontecer – e de fato acontece – 
ao seu primeiro herdeiro.  Nesse caso, a jornada iniciada por ele prossegue 
com Jesus. 

O Homem santo assim é, sugestivamente, concebido: 
 

Ao lado dele, a candeia brilhava palidamente quase sem 
irradiar luz, inútil.  Maria, deitada de costas, estava acordada e 
atenta, olhava fixamente um ponto em frente, e parecia 
esperar.  Sem pronunciar uma palavra, José aproximou-se e 

                                                           
2 Um complexo de categorias semânticas múltiplas que possibilitam a leitura uniforme de uma 
história. 
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afastou devagar o lençol que a cobria.  Ela desviou os olhos, 
soergueu um pouco a parte inferior da túnica, quando ele já se 
vinha debruçando e precedia do mesmo modo a sua própria 
túnica, e Maria, entretanto abrira as pernas, ou as tinha aberto 
durante o sonho e desta maneira as deixara ficar, [...] a 
semente sagrada de José se derramou no sagrado interior de 
Maria, sagrados ambos por serem a fonte e a taça da vida, em 
verdade há coisas que o próprio Deus não entende embora as 
tenha criado.(SARAMAGO, 1991, pp. 26-27) 

 
Dá-se inicio a um infinito mergulho em direção à humanização de Jesus Cristo 
de Nazaré.  Pode-se perceber logo o intuito do autor em tratar a vida da 
personagem de maneira dura, árdua e insensível, sem que isso tire a 
simplicidade e a generosidade nas histórias contidas tanto no seu Evangelho, 
quanto nos da Bíblia Sagrada. 

É importante destacar que o narrador criado pelo vencedor do Prêmio 
Nobel de Literatura, ao relatar fatos e descrever estados de espírito do menino 
Jesus, preenche algumas lacunas deixadas pelas tramas bíblicas.  O modo 
como os Evangelhos canônicos contam a fase que vai do nascimento do 
sagrado menino à adolescência deixam de fora aspectos da convivência 
familiar, além de não deixar clara a existência de irmãos, problema facilmente 
resolvido pelo escritor português que lhes atribui oito irmãos posteriores: “basta 
ver que depois de Tiago, nasceu Lísia, depois de Lísia nasceu José, depois de 
José nasceu Judas, depois de Judas nasceu Simão, depois Lídia, depois Justo, 
depois Samuel.”(SARAMAGO, 1991, p.130). 

Mesmo com atenção familiar dividida entre ele e seus irmãos, Jesus, em 
sua infinita sagacidade, atributo saramaguiano, já percebia que algo de muito 
nebuloso rondava os pensamentos do pai e que ele fazia parte deles. Dúvida, 
remorso e culpa são sentimentos que acompanham a vida de Jesus.  Ao tocar 
nessas feridas, ele decide seguir seu caminho, no momento em que sua mãe 
lhe conta toda a verdade.  Inicia-se então a fase da adolescência e entra em 
cena o Pastor.  Personagem enigmático que vai fazer com que o protagonista 
passe por experiências que seus pais não puderam fazê-lo passar. 

O Pastor – assim nomeado como marca da contemporaneidade – 
mostra ao herói da história que a vida no mundo real é feita de injustiças e 
tentações; um mundo onde, muitas vezes, para que um possa viver o outro tem 
que morrer, se sacrificar.  É a lição do convívio com o rebanho. É também no 
rebanho que o personagem mostra a Jesus as tentações da carne. Malicioso 
ele oferece uma de suas ovelhas a fim de que satisfaça sua curiosidade sexual.  
Em verdade, nesse momento, Saramago se deixa afastar do seu intento e 
mostra o lado sensível do menino no adolescente Jesus.  Pode-se entender a 
negativa não pelo simples fato da prática proposta pelo Pastor ser algo que 
desperte a repulsa nos mais conservadores, mas sim pela possibilidade de o 
menino, na sua sensibilidade, já ter percebido na presença do patrão a 
presença do anti-Cristo que o tenta. 

Saramago o preservava e o entregaria a outra Maria.  Com Maria de 
Magdala, o nascido nos arredores de Belém conheceria os prazeres da carne e 
com isso à vida adulta.  Quebra-se mais um dogma do Cristianismo – o 
primeiro deles fora sua concepção, pois Marianão o concebera virgem. 

“Então Jesus voltou lentamente o rosto para ela e disse, Não conheço 
mulher. Maria segurou-lhe as mãos” (SARAMAGO, 1991, p. 305).Assimele 
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conheceu o sentimento que nas palavras dos Evangelhos bíblicos o unira a 
toda humanidade e n’O Evangelho segundo Jesus Cristo reservara apenas 
para uma mulher.  O amor que une Jesus a Maria é comovente, emocionante. 
Sem dúvida é o elemento que mais aproxima o santo do homem. 

Acompanhado, Jesus prossegue e opera seus milagres: faz da água, 
vinho; do mar sem peixes, a mais farta das lavouras.  Até que chega o dia em 
que deve conhecer seu destino, saber onde vai dar sua viagem.  Neste 
momento Jesus encontra-se com Deus e a eles se junta o Pastor – Diabo.  
Nesse momento acontecem os diálogos mais marcantes da obra. Jesus é 
questionador, inquieto e irônico. Sabe-se que a personagem de Saramago só 
fará aquilo que lhes couber desde que devidamente esclarecido e justificado, 
ainda que tenha sido decidido por nada menos que o criador do céu e da terra.  
No diálogo: 

 
Disse Jesus, Estou à espera, De quê, perguntou Deus, como 
tivesse distraído, Dê que me digas quanto de morte e de 
sofrimento vai custar a tua vitória sobre os outros deuses, com 
quanto de sofrimento de morte se pagarão as lutas que em teu 
nome e do meu, os homens que em vós vão crer travarão uns 
contra os outros, Insistes em querer sabê-lo, Insisto 
(SARAMAGO, 1991, p.380) 

 
pode-se perceber, na força proposta pela pena do escritor, um filho desafiador, 
pondo em xeque a vaidade e a soberba do Deus Pai Todo-Poderoso. Acuado, 
Ele não tem escolha e desfia um rosário de crueldade e morte. 

As cenas que se seguem a esse encontro, reconduzem Jesus Cristo de 
Nazaré a um quadro que se aproxima, de modo que ainda não havia sido 
registrado na obra, dos evangelhos canônicos.  Ele segue curando, meditando, 
operando milagres até encontrar na cruz o mesmo destino de seu pai José.  
Como num ciclo, a viagem d’O Evangelho segundo Jesus Cristo termina como 
começou. 

Jesus apresenta como característica intrínseca o dom da palavra. E 
através dela, José Saramago, conseguiu dar autonomia ao livro. A trama se 
desenrola por conta da força da própria história e tal qual João e Maria, 
personagens do conto homônimo dos Irmãos Grimm, vai espalhando pelo 
caminho, migalhas metafóricas e simbólicas. 

“Um texto é um universo aberto em que o intérprete pode descobrir 
infinitas interconexões”(ECO, 2005, p.45).  Tais elementos, no texto 
saramaguianoque serve de objeto para esta análise, são imprescindíveis para 
que os leitores possam degustar de sua migalhas.  Um exemplo eloquente é o 
episódio em que Maria de Magdala lava e cura as feridas dos pés de Jesus.  
Ao descrever a cena, o texto monta nos olhos do leitor a passagem da fase da 
adolescência para a fase adulta do enfermo.  A pele velha, ferida e suja vai 
dando lugar a uma pele nova, pronta para a nova jornada. 

Outro elemento significativo recorrente no texto é a tigela.  Ela surge em 
pelo menos três momentos importantes: no anúncio da gravidez de Maria, 
quando Jesus, faminto e sem dinheiro, a recebe como doação de um generoso 
desconhecido e esta passa grande parte da históriana companhia do 
personagem e na cena final é ela que ampara o sangue de Jesus crucificado.  
A tigela que alimenta e tira a fome agora colhe a seiva da vida do salvador dos 
homens.  Se no início da história ela pertence àquele que se proclama anjo, no 
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final servirá para que o Diabo se alimente do sangue de Jesus.  Assim, o autor 
desafia o leitor a questionar-se: afinal, desde o início o mendigo já não era o 
demônio ou, como reza a história, ele era mesmo o anjo que depois cairá do 
céu, transformando-se na figura de Diabo (Pastor), e fora ter com Jesus por 
tanto tempo no exercício do pastoreio, tornando-se o demônio que o tentara no 
deserto. 

Por fim, Maria de Magdala lança novos significados ao binômio 
morte/punição.  Estando seu irmão Lázaro morto e Jesus pronto a ressuscitá-
lo, ela intervém: 

 
[...] Lázaro levantar-se-á porque Deus o quis mas é neste 
instante, em verdade último e verdadeiro, que Maria de 
Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na 
vida teve tantos pecados que mereça morrer duas vezes,, 
então Jesus deixou cair os braços e saiu para chorar. 
(SARAMAGO, 1991, p. 428) 

  
Quando todos ali pensavam na injustiça cometida pela punição a Lázaro, 
homem digno e devoto, com a morte, sua irmã não se deixou enegrecer a visão 
pela morte do ente querido e enxergou que a morte não era punição, que maior 
pena seria estar a viver, pela segunda vez, num mundo cheio das injustiças e 
atrocidades já anunciadas por Jesus.  A morte libertara Lázaro dos males da 
vida. 

É importante destacar a agilidade dada ao texto com o uso do discurso 
indireto-livre. Recurso contemporâneo, esta modalidade discursiva aproxima os 
apreciadores da obra dos diálogos apresentados, estreitando sentimentos, 
aumentando cumplicidades. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Vi claramente visto. 

 
 Parafraseando Luís de Camões e José Saramago para dizer que a obra 
deste é capaz de ampliar – sem, contudo, tirar o mérito do primeiro – os 
horizontes através de inúmeras possibilidades. É difícil manter-se distante, 
impassível diante da sedução que faz parte do estilo Saramago de escrever. 
 O Evangelho segundo Jesus Cristo transporta o leitor por caminhos tão 
singelos e ao mesmo tempo tão polêmicos que é difícil dar conta de saber 
aonde essa viagem leva.  A trama, bem trabalhada, além de mostrar Jesus 
Cristo como homem comum, também o leva à categoria de Reis dos Reis sem 
deixar que isso interfira, por exemplo, na sua relação conflituosa com sua mãe, 
no seu amor por Maria de Magdala ou no seu comportamento desafiador 
perante Deus. 
 Talvez isso pudesse se considerado o grande equívoco da obra: afinal o 
Jesus criado por José Saramago é, afinal, um homem comum com todos os 
defeitos ou homem santo, acima do bem e do mal? No Evangelho do autor 
português, graças as suas metáforas bem criadas, aos conflitos bem resolvidos 
e aos diálogos esclarecedores, ele pode ser os dois. 
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 Dessa forma, fica simples para o leitor comprar o bilhete e deixar-se 
levar.  Torna-se fácil compreender que a proposta do autor é simplesmente 
deixá-lo livre para inferir sobre seu texto e, quem sabe, dar vida ao seu próprio 
Evangelho, seguir sua própria viagem. 
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