
Palestra sobre os Evangelhos Apócrifos despertou 
interesse e diálogo 

Palestra reuniu alunos do CEFAP – PUC Minas, seminaristas e interessados. As 
diferentes interpretações do evento Jesus Cristo, é o que leva ao conhecimento os 
escritos apócrifos da Igreja Católica.  

 

Conhecimento literário e aprofundamento. De acordo com os estudantes e demais 

presentes essas palavras resumem a importância da palestra sobre Atualidades e Desafios dos 

Evangelhos Apócrifos, realizada nessa quinta-feira, 06/11, no auditório da PUC Coração 

Eucarístico, organizada pelo Centro de Formação de Agentes de Pastoral (CEFAP), que integra 

o ANIMA PUC Minas – Sistema Avançado de Formação. Os participantes, junto à professora 

Áurea Marin, acompanharam atentamente cada explicação e reflexão do palestrante Frei Jacir 

de Freitas, professor do Instituto Santo Tomás de Aquino/BH. 

 Frei Jacir deu início com uma breve explicação do significado da palavra “Apócrifo”, 

que do grego quer dizer “oculto” ou “escondido”. Nos escritos apócrifos são encontrados 

evangelhos, atos, epístolas, ditos e narrações amplas sobre personagens que aparecem nos 

evangelhos canônicos ou não. Em muitos desses textos bíblicos são narrados momentos da 

vida de Jesus, por exemplo, que poucas pessoas sabem, não são facilmente acessíveis e 

comentados entre os fiéis, são detalhes complementares, alternativos ou até mesmo 

aberrantes de acordo com a narrativa. 

 Em algumas situações de análise textual, os Evangelhos Apócrifos podem descrever a 

sensibilidade dos cristãos nos primeiros séculos, que possibilita até mesmo a confirmação de 

alguns dados contidos nos evangelhos canônicos. Os Apócrifos podem ser úteis também para 

confirmar dados relatados pelos quatro evangelistas presentes na Bíblia Canônica, uma 

literatura complementar. 

 Para Frei Jacir, a palestra sobre Atualidades e Desafios dos Evangelhos Apócrifos ajuda 

a compreender os textos bíblicos de forma crítica, ecumênica e pastoral. “Entender esses 

textos e toda a literatura apócrifa, seja do Primeiro ou do Segundo Testamento, sobretudo em 

relação à memória do cristianismo perdida, é compreender nossas origens e dialogar com esses 

textos enquanto literatura, conhecer esse pensamento que ficou esquecido e que faz parte das 

nossas origens e tentar compreender aqueles textos que podem ser classificados como 

aberrantes, ou seja, exagerados, aqueles textos que são complementares aos textos canônicos 

e aqueles textos que são alternativos ao pensamento oficial e que se tornou hegemônico nos 

quatro primeiros séculos do cristianismo.” Frei Jacir também afirmou que é preciso trazer esses 

escritos para uma atualização pastoral, principalmente a questão, por exemplo, da presença 

da mulher, a contribuição do Evangelho de Maria Madalena com uma espiritualidade corpórea 

e integradora e o papel de Maria Mãe de Deus na história. “Hoje, no estudo da teologia, seja 

leigo ou seminarista, não podemos deixar de lado o diálogo com esses textos. Se a igreja, ao 

longo dos séculos, proibiu até o contato com esses escritos, hoje nós temos que ter uma visão 

mais aberta e ecumênica através deles.”  

 A estudante do CEFAP, Marilene Aparecida, que esteve presente na palestra, também 

acredita na importância do conhecimento sobre os Evangelhos Apócrifos e sua contribuição 

para a história Cristã, principalmente quando os textos se tornam complementos para a 



formação no CEFAP. “Para mim é tudo novidade, não tenho conhecimento amplo sobre o 

assunto. O bom é que atividades como essa, no curso do CEFAP, ajuda a abrir nossa visão sobre 

a teologia, acho importante vivenciar isso. Às vezes o católico não vivencia intensamente a sua 

religiosidade, mas mesmo assim, uma palestra sobre Evangelhos Apócrifos pode contribuir 

para essa pessoa se identificar e perceber como muitas identidades se formaram no 

cristianismo.” 

Também marcaram presença na palestra alguns estudantes de teologia como 

seminaristas da Diocese de Belo Horizonte e regiões próximas. É o caso de Alex Cristiano dos 

Santos, estudante de teologia na PUC Minas e seminarista na Diocese de Divinópolis/MG. 

Segundo ele, os escritos apócrifos se tornaram grandes contribuições literárias. “A importância 

está no fato de que atualmente os Evangelhos Apócrifos são muito buscados por grande parte 

da sociedade, e temos que pensá-los menos na perspectiva teológica e mais na perspectiva 

literária. A partir deles é possível conhecer uma cultura diferente, em uma época diferente, e 

assim perceber o pensamento de um povo que viveu em um contexto de um período 

cronológico diferente do nosso.” 

 A opinião se complementa um pouco mais na visão do seminarista Helder Alves Diniz, 

estudante de teologia e também atuante na Diocese de Divinópolis. Ele acredita que o 

importante é estudar os Evangelhos Apócrifos criteriosamente na visão da ciência através da 

teologia, para não se confundir com o que é real e o que é fantasia. “Acho importante a gente 

conhecer esses evangelhos porque é uma curiosidade geral da sociedade e muitos acreditam 

que esses evangelhos, esses escritos, são realmente verdadeiros. Na realidade, ao estudá-los 

com critério de ciência que a teologia oferece, percebe-se que eles são um pouco fantasiosos, 

mas não deixam de despertar a curiosidade. E hoje nós podemos ter essa visão dos apócrifos 

que a Igreja não nega, mas que ela não assume para si como sendo canônica.” 
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