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RESUMO 

A aplicação do Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) em textos do Novo 
Testamento trouxe à baila perspectivas peculiares acerca do manejo da crítica textual com o texto 
inicial (Ausgangstext) e com a história do texto durante o primeiro milênio, principalmente em 
resposta à contaminação textual. Esta tese doutoral é de uma pesquisa histórica, bibliográfica e 
prática, a qual, analisa aprimoramentos e contribuições oriundas do Método Genealógico Baseado 
na Coerência. Desta forma, primeiramente, efetuou-se a compreensão do surgimento do texto do 
Novo Testamento, da crítica textual e do Método Genealógico Baseado na Coerência – edição 
realizada a partir da aplicação do método por comitê do Instituto para Pesquisa do texto do Novo 
Testamento em Münster – ressaltando os principais conceitos e as características da Editio Critica 
Maior de Atos dos Apóstolos. Com isso, realizou-se um estudo diacrônico do método desde a 
década de 1980 até os dias atuais. Em sequência, efetuou-se a replicação do Método Genealógico 
Baseado na Coerência à sete alterações realizadas, como resultado do método, no livro de Atos 
(Atos 5:33/12, 9:12/6-10, 13:33/16, 16:12/12-16, 16:13/26-28, 16:28/4-14 e 20:21/34). A escolha 
das variantes foi realizada por amostragem de acordo com o tipo de alteração textual. Por fim, com 
base no estudo do método, seu desenvolvimento histórico-conceitual e replicação nas variantes 
supracitadas estabeleceram-se potencialidades e fragilidades da adoção do método para designação 
do texto inicial bem como para o estudo da transmissão textual e para o campo da crítica textual. 
Palavras-chave: Método Genealógico Baseado na Coerência. Crítica Textual. Novo Testamento. 
Atos dos Apóstolos. 
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ABSTRACT 

The application of the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM) to New Testament texts has 
brought to light peculiar perspectives on the management of textual criticism with the initial text 
(Ausgangstext) and with the history of the text during the first millennium, especially in response to 
textual contamination. This doctoral thesis is a historical, bibliographical, and practical research, 
which analyzes the improvements and contributions arising from the Coherence-Based 
Genealogical Method. In this way, first, the comprehension of the emergence of the New Testament 
text, textual criticism and the Genealogical Method based on Coherence was presented, highlighting 
the main concepts and the characteristics of the Editio Critica Maior of Acts of the Apostles - 
edition carried out from the application of the method by a committee of the Institute for New 
Testament Text Research in Münster. With this, a diachronic study of the method was carried out 
from the 1980s to the present day. In sequence, the Coherence-Based Genealogical Method was 
replicated to seven (7) alterations made because of the method in the book of Acts (Acts 5:33/12, 
9:12/6-10, 13:33/16, 16:12/12-16, 16:13/26-28, 16:28/4-14, and 20:21/34). The choice of variants 
was made by sampling according to the type of textual change. Finally, based on the study of the 
method, its historical-conceptual development and replication in the variants, the potentialities and 
weaknesses of adopting the method for designating the initial text as well as for the study of textual 
transmission and for the field of textual criticism were established.  
 

Keywords: Coherence-Based Genealogical Method.Textual Criticism. New Testament. Acts of 

Apostles.
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1 INTRODUÇÃO 

O mérito e a elaboração desta tese têm sua procedência no apego e curiosidade do autor 

pelo texto bíblico e no estudo de outros idiomas. Os anos de vivência no exterior e contato com a 

língua grega ainda no ensino médio, além do interesse pela teologia bíblica e linguística, fizeram 

que o autor desde seu ingresso na teologia lesse conteúdo relativos à aprendizagem do grego e do 

texto do Novo Testamento em sua língua original. 

O interesse pelas Escrituras começou ainda bem cedo em minha vida. Aos 15 anos de 

idade iniciei meus estudos no curso da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus 

(EETAD) ministrado pelo professor e pastor Alvacir Marcondes na cidade de Hyannis no estado de 

Massachussets nos Estados Unidos da América. A versatilidade e conhecimento desse pastor 

fizeram-me querer conhecer melhor as Escrituras. Assim, lembro-me de debruçar horas e horas 

sobre o texto bíblico e no conhecimento teológico. Já faz pelo menos 17 anos desde esta época e 

desde lá o texto bíblico sempre ocupou um local central em minha vocação pastoral e acadêmica. 

Naturalmente, o contato com a crítica textual iniciou-se durante o período da graduação em 

Teologia. No entanto, nem o trabalho de conclusão de curso, nem a dissertação foram realizados no 

campo do estudo da linguística ou da crítica textual. Por esse motivo, a insatisfação pessoal ligada à 

curiosidade levou-me a propor uma tese no campo da crítica textual, mais especificamente no 

estudo do texto do Novo Testamento. O desejo de focalizar os estudos na Bíblia e na linguística 

proporcionaram-me ânimo para a continuidade da pesquisa doutoral. 

Durante todo o processo de formação, tive contato com diversas literaturas de língua 

inglesa, português e aos poucos com o alemão, as quais, aguçaram ainda mais a busca pelo 

conhecimento da crítica textual. Em português, as obras de Kurt e Barbara Aland e de Wilson 

Paroschi foram fundamentais e serviram de estímulo para o estudo da crítica textual e abertura para 

textos em inglês. A lista de material nesse idioma reflete diretamente na bibliografia utilizada nesta 

tese e conta com diversos autores, como: Peter Gurry, Stanley Porter, David Parker, James Royse, 

Michael W. Holmes, Eldon J. Epp, Bruce Metzger, Klaus Wachtel, entre outros.  

Assim, no decorrer a pesquisa da dissertação o autor entrou em contato com o denominado 

Método Genealógico Baseado na Coerência. Esse é utilizado pelo Instituto para Pesquisa Textual do 

Novo Testamento em Münster e tem dentre as suas propostas, eliminar o processo de contaminação 

textual a partir de um estudo do texto grego do Novo Testamento durante o primeiro milênio. O 
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método estabelece uma nova forma de enxergar o texto original bem como de analisar ascendência 

e posterioridade entre as variantes. É do questionamento acerca de tais mudanças e da curiosidade 

acerca do método que nasce esta tese. 

O intuito dessa tese nasce de buscar respostas a questionamentos pessoais: como o Método 

Genealógico Baseado na Coerência é capaz de contribuir para a crítica textual em sua nova edição 

da Editio Critica Maior? De que forma a reconstrução da história do texto bíblico inicial pela 

CBGM poderá agregar ao campo da crítica textual. O que se pode esperar do futuro do estudo do 

texto bíblico com uso da tecnologia? Objetivamente, o enfoque principal era compreender de que 

maneira a aplicação do Método Genealógico Baseado na Coerência ao Novo Testamento 

aprimora (ou não) a busca pelo texto original – agora denominado texto inicial. 

Numa primeira instância, percebe-se ao longo da história da transmissão do texto à 

preocupação em se chegar a um texto grego do Novo Testamento que fosse original/autoral. Tal 

ideal distanciou-se de seu projeto devido a escassez de manuscritos originais. Muitos desses se 

perderam, extraviaram ou foram prejudicados devido a fatores climáticos e temporais. Estima-se 

aproximadamente 5500 manuscritos do texto grego do Novo Testamento, entre eles estão inclusos: 

papiros, unciais e minúsculos além de lecionários e citações patrísticas.1 Os manuscritos datam 

desde o começo do segundo século ao final do século XVI. Tão grande arcabouço gera, por 

consequência, grandes números de variantes. 

A crítica textual em seu referencial histórico tradicional buscou estabelecer critérios para a 

obtenção do texto autoral. Na comparação entre os muitos manuscritos o método foi bem-sucedido 

em se chegar a um texto coeso e antigo. No entanto, o autoral se perdeu ao longo do tempo e mais 

recentemente a busca alternou-se para o “texto autógrafo” ou “texto inicial”. 

A Editio Critica Maior (ECM), projeto de crítica textual pelo Institüt für Neutestamentliche 

Textforschung (INTF), surge utilizando o Método Genealógico Baseado na Coerência com intuito 

de elaborar fluxogramas e mapas genealógicos com a utilização de softwares disponibilizados on-

line e a publicação de fascículos divididos em dois tomos: texto e materiais suplementares. Em sua 

primeira aplicação as novas edições do texto grego – Nestle-Aland e United Bible Society (NA28 e 

UBS5) o método já modificou o texto das epístolas católicas em 34 lugares e o livro de Atos em 52 

 
1  INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE TEXTFORSCHUNG. The Editio Critica Maior. s.d. Disponível em: 

<https://www.uni-muenster.de/INTF/ECM.html>. Acesso em: 20 jan. 2021. 
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lugares.2 Isso demonstra que sua aplicação irá certamente afetar não apenas as edições gregas, mas 

traduções, comentários teológicos e até pregações. 

A hipótese desse trabalho é que o Método Genealógico Baseado na Coerência proporciona 

uma abertura para a comparação de múltiplos textos com base na coerência e proporcionalidade 

entre eles. Outrossim, a inclusão do estudo de estemas, estatística, gráficos ajudará a eliminar 

dúvidas e validar hipóteses tidas como inseguras no método da crítica textual tradicional. Ademais, 

possibilitará a criação da história dos textos com mais segurança dialogando com ciências exatas, 

história da igreja, e permitirá o estudo da teologia contida no texto promulgado por séculos. O 

método também auxiliará na identificação da ocorrência de contaminação dos textos, variantes 

coincidentes, e acréscimos propositais nos manuscritos. Além disso, possibilitará por meio de 

plataforma online uma contribuição interativa e colaborativa integrando simultaneamente e 

instantaneamente críticos textuais de todo o mundo. Com o advento da tecnologia a pesquisa ganha 

grande capacidade de análise e comparação dos manuscritos. 

Assim, o projeto da Editio Crítica Maior, embora ainda em fase de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento metodológico, trará aprimoramentos ao método da crítica textual tradicional, e 

consequentemente mudanças ao texto inicial (Ausgangstext) e traduções, o que acarretará 

retificações em outras divulgações teológicas futuras, tais como: comentários bíblicos, teologias 

bíblicas e pregações. Tais aprimoramentos possibilitarão, em primeiro lugar, uma maior 

credibilidade e certeza, objetivamente, ao texto inicial. De igual forma expandirá consideravelmente 

a quantidade e qualidade de informação para estudiosos de áreas afins, como a linguística, a 

paleografia, a exegese, a teologia e a própria história do texto. Por fim, a interatividade e 

colaboração entre estudiosos são fatores de enriquecimento mútuo e de constante progresso 

iterativo. Nesse sentido, o fator online possibilitará interação entre comunidade de pesquisadores 

propiciando atualizações em tempo real. 

Entende-se que com o advento da informatização do conteúdo bíblico, a crítica textual passa 

por mudanças na forma de atestação de seu texto inicial abrindo novas possibilidades para 

estudiosos por todo o mundo. Nesse sentido, o instituto para pesquisa do Texto do Novo 

Testamento (Institüt für Neutestamentliche Textforschung- INTF) em Münster na Alemanha salvou 

 
2  WASSERMAN, Tommy; GURRY, Peter J. A new approach to textual Criticism: an introduction to the 

coherence-based genealogical method. Atlanta, GA: SBL Press; Stuttgart, DE: Deutsche Bibelgesellschaft, 2017. 
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e catalogou todos os manuscritos e é possível acessar fotos de aproximadamente 90% deles.3 Novos 

métodos surgiram para enriquecer o modelo tradicional de crítica textual. 

No Brasil, no entanto, pouco material foi produzido sobre crítica textual, a maioria provém 

de traduções de livros escritos no exterior. Não há grandes centros de pesquisa de manuscritos ou de 

cópias originais gregas. Tal déficit, provavelmente, esteja ligado a distância geográfica dos próprios 

manuscritos que, geralmente, localizam-se na Europa e nos EUA. Por outro lado, os centros de 

pesquisa teológica no Brasil nem ainda completaram um centenário. Há muito a se desenvolver 

nesse âmbito. Por isso, a elaboração de uma tese acerca do tema supracitado enriquece o diálogo 

entre estudiosos brasileiros do texto do Novo Testamento proporcionando conteúdo inexistente em 

língua portuguesa. Foi observando tal lacuna que fui incentivado a estudar um assunto ainda pouco 

debatido e observado por compatriotas. 

A tese foi elaborada através de pesquisa bibliográfica e com a utilização do Método 

Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) na análise de dados do livro de Atos, verificando as 

alterações promovidas pela aplicação do método. Essa desenvolveu-se a partir de uma análise 

conceitual, histórica, prática e analítica do método buscando produções acadêmicas primárias e 

secundárias desde o surgimento do método, na década de 80, até os dias de hoje. Tal fundamento 

possibilitou a melhor compreensão para replicação do MGBC em sete variantes que sofreram 

alteração no livro de Atos. Por fim, analisaram-se as potencialidades e fragilidades, de acordo com 

o autor, do método com vistas ao aperfeiçoamento e maiores contribuições ao campo da crítica 

textual. Ressalta-se que o embasamento teórico será desenvolvido por pesquisa bibliográfica 

detalhada sobre a história da transmissão do texto, surgimento e conceituação da crítica textual e do 

método genealógico baseado na coerência. 

Os eixos conceitual e histórico foram apresentados nos dois primeiros capítulos. No 

primeiro, intentou-se compreender o surgimento e os principais conceitos ligados ao Método 

Genealógico Baseado na Coerência. Para isso, construiu-se um breve panorama de questões 

introdutórias acerca da produção de um texto no mundo antigo e consequente necessidade do 

trabalho da crítica textual. Posteriormente, expôs-se o método supracitado com base em suas 

principais características e terminologias. O segundo ocupou-se do delineamento histórico do 

método a partir da análise de dezenas de artigos, capítulos de livros, encontros anuais, seminários, 

 
3  INSTITUT FUR NEUTESTAMENTLICHE TEXTFORSCHUNG. The New Virtual Manuscript Room, s.d. 

Manuscript Workspace. Disponível em: <http://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-workspace>. Acesso em: 20 jan. 
2021. 
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entrevistas e outros recursos. Adotou-se a divisão histórica em três fases conforme proposta 

cunhada pelo Dr. Peter Gurry em sua tese doutoral: nascimento (1982-1997), crescimento (1997) e 

maturidade (2005-).4 Nessas, buscou-se o entendimento histórico-conceitual do método bem como a 

recepção de estudiosos, a partir de suas críticas e sugestões, em relação ao método. 

Doravante, no capítulo três, de forma prática o Método Genealógico Baseado na Coerência 

foi replicado em sete diferentes variantes escolhidas representativamente a partir do tipo de 

mudança ocorrida: adição, omissão, alteração de tempo verbal, adoção de uma conjectura, entre 

outras. Tais variantes foram escolhidas dentre as 52 alterações ocorridas no livro de Atos como 

consequência da aplicação do método e ainda não foram inclusas nas traduções da bíblia para o 

português. 

Por fim, no último capítulo, analisou-se, com base em toda informação adquirida, as 

principais mudanças proporcionadas pelo Método Genealógico Baseado na Coerência e 

estabeleceu-se, a partir da perspectiva dessa tese, os pontos positivos e negativos (potencialidades e 

fragilidades) da aplicação do método na crítica textual. 

 

 
4 GURRY, Peter. A Critical Examination of the Coherence-Based Genealogical Method in the New Testament. 

v. 55. Boston: Brill, 2017. p. 9. 
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2 INTRODUÇÃO AO MÉTODO GENEALÓGICO BASEADO NA 

COERÊNCIA 

Neste capítulo abordar-se-á o surgimento do Método Genealógico Baseado na Coerência 

(Coherenced-Based Genealogical Method) identificado pela sigla MGBC. Esse será utilizado pelo 

Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento em Münster (INTF) com finalidade de produzir 

uma Edição Crítica Maior (ECM) do texto bíblico tendo. O objetivo em vista é o primeiro milênio 

de transmissrão textual. Nesse intuito, realizar-se-á uma breve introdução traçando questões 

elementares do surgimento do texto do Novo Testamento bem como o estudo da Crítica Textual, e 

assim posteriormente familiarizar-se-á com o método (MGBC) bem como sua aplicação referente 

ao livro de Atos, objeto desta pesquisa. 

2.1 O SURGIMENTO DO NOVO TESTAMENTO 

2.1.1 Alfabetização (letramento) no primeiro século 

No início da igreja primitiva, boa parte da tradição e ensinos eram passados de forma oral 

(1Cor. 15:3). Essa reprodução progrediu, de forma gradual, à medida que, com o tempo, as cartas e 

evangelhos individuais passaram a circular em blocos (evangelhos-Atos, cartas paulinas) e, 

posteriormente, num só volume contendo todo o Antigo e o Novo Testamento. Tal asserção é uma 

simplificação do processo ocorrido, visto que o texto está localizado em um período histórico e 

geográfico específico, cujas formas de escrita, publicação e distribuição de textos devem ser 

compreendidas. 

Em uma pesquisa em seu livro Ancient Literacy5, William V. Harries estima que durante 

todo o período do grego clássico, helenista e do Império Romano, o nível de alfabetização era em 

torno de 10% e nunca ultrapassou a margem de 15-20%. Nesse sentido, estima-se um número 

semelhante em relação ao letramento dos cristãos nos primeiros séculos (10-15%).6 Inobstante, um 

número de complicações não nos permite afirmar assertivamente tal estatística. Primeiro, o conceito 
 

5 HARRIS, W. V. Ancient literacy. Harvard Univ. Press paperback ed ed. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 
1991. 

6 HILL, C. E.; KRUGER, M. J. (ORGS.). The early text of the New Testament. 1st ed ed. Oxford, U.K: Oxford 
University Press, 2012. 
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de letramento é variável e pode abarcar desde a habilidade de assinar o próprio nome, ler textos 

mais simples, interpretar textos mais complexos e escrever. Wilson Paroschi7 discorre acerca de tal 

complexidade: 

Certamente havia tanto na Grécia quanto na Roma antigas, mesmo entre as classes mais 
baixas, várias pessoas que sabiam, pelo menos, escrever o próprio nome. Também havia 
aquelas que tinham noções básicas de leitura e escrita, atributo daqueles que são 
alfabetizados. Letramento, porém, vai além de mera alfabetização para incluir também o 
uso frequente e competente da leitura e da escrita. 

A estimativa alterna conforme o critério utilizado. Para Botha8 qualquer tentativa de 

definição será arbitrária devido aos vários níveis e gradações existentes na alfabetização, assim 

sugere três grupos de pessoas: os semialfabetizados, os quais, eram capazes de ler textos curtos e 

simples e alguns de escreverem com dificuldade. Tal grupo compreendia cerca de 10%. E os mais 

avançados denominados alfabetizados, um pequeno número de pessoas, que conseguiam ler e 

escrever fluentemente. 

Além disso, os dados de alfabetização no mundo cristão são escassos quando comparado 

com textos não-cristãos. Não há nenhuma espécie de censo como realizado atualmente para calcular 

o número de pessoas alfabetizadas e o grau de alfabetização. Desse modo, tal conceituação é 

incapaz de abarcar a pluralidade de culturas e línguas em voga no nascimento e expansão do 

cristianismo primitivo9. Há uma classe de pessoas miscigenada convertendo-se ao cristianismo. 

Gamble sugere que a comunidade cristã dos primeiros séculos era constituída de várias camadas 

sociais incluindo artesãos, trabalhadores manuais, comerciantes, escravos, mulheres, entre outros.  

Há uma lacuna de pessoas pertencentes tanto à camada mais alta quanto à mais baixa.10 Isso 

indica que não havia muitas pessoas com alto grau de letramento característica geralmente 

associada à elite social – havia exceções a tal regra: mulheres letradas, populações mais simples 

com habilidade de leitura e escrita (geralmente ligadas à elite social) e escravos (esses eram 

normalmente designados a cargos de confiança entre a elite) –. O cenário cristão contava com 

muitas pessoas com níveis razoáveis de alfabetização, o suficiente para fazer pequenas transações e 

 
7 PAROSCHI, W. Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 

2012. p. 5. 
8 BOTHA, P. J. J. Greco-roman literacy as setting for new testament writings. Neotestamentica, v. 26, n. 1, p. 

198, 1992. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/43048024. Acesso em: 9 jan. 2021. 
9 GAMBLE, H. Y. Books and readers in the early church: a history of early Christian texts. New Haven: Yale 

University Press, 1995. p. 3. 
10 GAMBLE, 1995, p. 5. 
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resolver questões comerciais, que mesmo quando necessário facilmente se poderia contratar um 

escriba (profissional ou amador)11, prática atestada num grande número de papiros. 

De forma geral a massa da população sobrevivia sem a necessidade da alfabetização formal, 

posteriormente, verificar-se-á que grande parte da cultura era influenciada pela oralidade. A 

alfabetização estava, geralmente, associada a dois contextos: formal e de uso prático. Em ambos os 

casos a educação ocorria tanto pela contratação de tutores ou matrícula em escolas de professores 

particulares. Nesse sentido, a possibilidade de aprendizagem formal estava diretamente relacionada 

às famílias com recursos financeiros12 e crianças com tempo para aprenderem.13 Em um primeiro 

momento a educação volta-se a aprendizagem da escrita e leitura básica. Posteriormente, a 

aprendizagem propiciava uma formação nas artes e cultura, tais como apreciação histórica, estudos 

da retórica, poética, música, filosofia, medicina, literatura, entre outros.14 Enquanto na Grécia o 

ápice educacional localizava-se no saber filosófico, na Roma antiga a retórica preparava o estudante 

para a vida pública.15 

Já o uso prático vincula-se a leitura e escrita em operações governamentais formais. Gamble 

cita: “correspondências oficiais, manutenção de registros administrativos, a disseminação de 

decretos públicos, leis e regulamentos eram tarefas essenciais”.16  

Outro ramo essencialmente atrelado à educação e alfabetização, especialmente no âmbito 

judaico e posteriormente cristão, era a religião. No primeiro século, no mundo judaico, a educação 

era um dever religioso, a criança deveria aprender a ler. Flávio Josefo ajuda-nos a entender à 

importância do ensino no primeiro século:  
Não, de fato, a lei não permite que façamos festas no nascimento de nossos filhos e, 
assim, proporcionemos a ocasião de beber em excesso; mas ordena que o início de 
nossa educação seja imediatamente direcionado à sobriedade. Também nos ordena 
criar essas crianças no aprendizado e exercê-los nas leis, e torná-los familiarizados com 
os Atos de seus predecessores, a fim de que os imitem, e que possam ser nutridos nas 

 
11 GAMBLE, H. Y. Literacy and Book Culture. Dictionary of New Testament background: a compendium of 

contemporary biblical scholarship. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000. p. 645. 
12 ROBERTS, A; DONALDSON, J; COXE, A. C., (ORGS). Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth; 

Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second. Vol. 4. The Ante-Nicene Fathers. Buffalo, NY: 
Christian Literature Company, 1885. p. 408–409. 

13 KEITH, C; GOODACRE, M. (ORG.): Jesus’ Literacy: Scribal Culture and the Teacher from Galilee, Library of 
Historical Jesus Studies. vol. 8. London; New York: T&T Clark, 2011. p. 83. 

14 GAMBLE, 2000, p. 645. 
15 D WATSON, D. “Education: Jewish and Greco-Roman”. In: Porter, S. E; Evans, C. A. Dictionary of New 

Testament background: a compendium of contemporary biblical scholarship. Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2000. p. 308–309. 

16 GAMBLE, 2000, p. 645. (tradução nossa) “Official correspondence, administrative record keeping and the public 
dissemination of decrees, laws and regulations were essential tasks".  
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leis desde sua infância, e não pode transgredi-las, nem ainda ter qualquer pretensão de 
ignorância a respeito delas.17 
 
Que as crianças também aprendam as leis, como a primeira coisa que lhes é ensinada, que 
será a melhor coisa que podem ser ensinadas e será a causa de sua felicidade futura.18 
 
Nosso principal cuidado com todos é educar bem nossos filhos; e pensamos ser a tarefa 
mais necessária de toda a nossa vida observar as leis que nos foram dadas e manter as 
regras de piedade que nos foram transmitidas.19 
 

A educação da criança poderia acontecer oriunda dos pais20 ou nas escolas das províncias. 

De acordo com Gamble a cidade de Jerusalém contava com cerca de 480 sinagogas. Anexadas às 

sinagogas, estavam a casa de leitura (bet sefer) e a casa de aprendizagem (bet midrash). A primeira 

responsável pelo ensino básico da leitura das Escrituras e a segunda responsável pela instrução na 

Torá oral.21 As meninas não participavam de uma educação formal.22 Essa, conforme Watson 

acontecia para os meninos no contexto judaico até a idade de 13 anos.23 Depois disso, esses seguiam 

na aprendizagem de uma profissão – geralmente o ofício do pai –, ou matriculavam-se numa escola 

de escribas e rabinos conhecidos como bet midrash.24 Keith traz na nota de rodapé de seu livro 

Jesus’ literacy: Scribal Culture and the Teacher from Galilee uma variação da estimativa 

concernente a alfabetização no mundo judaico do primeiro século, em que, os estudiosos divergem 

entre menos de 3% até pouco mais de 10%.25 De qualquer forma, tais dados mostram que a maioria 

da população é constituída de pessoas iletradas. A realidade do ensino formal também parece ser 

 
17  JOSEPHUS, F.; WHISTON, W. The works of Josephus: complete and unabridged. New updated ed ed. Peabody, 

Mass: Hendrickson Publishers, 1987. Apion 2:204. (tradução nossa) “Nay, indeed, the law does not permit us to 
make festivals at the births of our children, and thereby afford occasion of drinking to excess; but it ordains that the 
very beginning of our education should be immediately directed to sobriety. It also commands us to bring those 
children up in learning and to exercise them in the laws, and make them acquainted with the acts of their 
predecessors, in order to their imitation of them, and that they may be nourished up in the laws from their infancy, 
and might neither transgress them, nor yet have any pretense for their ignorance of them”. 

18  JOSEPHUS, 1987; Antiquities 4:211. (tradução nossa) “Let the children also learn the laws, as the first thing they 
are taught, which will be the best thing they can be taught, and will be the cause of their future felicity”. 

19  JOSEPHUS, F.; WHISTON, W. The works of Josephus: complete and unabridged. New updated ed ed. Peabody, 
Mass: Hendrickson Publishers, 1987. p. 777. (tradução nossa) “Our principle care of all is this, to educate our 
children well; and we think it to be the most necessary business of our whole life to observe the laws that have been 
given us, and to keep those rules of piety that have been delivered down to us”. 

20 Filo (Cain 1:181) considera tal atribuição como honra da paternidade, o pai era o principal responsável pela 
educação do menino. 

21 GAMBLE, 1995, p. 7. 
22 WATSON, 2000, p. 311-312. 
23 A autora divide em escola primária e secundária. A educação primária ocorria entre a idade de 6 a 10 anos e a 

secundária entre a idade de 10 a 13 anos. Na educação primária o foco era a aprendizagem do hebraico e das 
escrituras com ênfase na memorização. Na educação secundária o estudo da Torá oral acontecia em forma de 
comentário (midrashim) e tópicos (mishnah). (WATSON, 2000, p. 312-313) 

24 WATSON, 2000, p. 312-313. 
25 KEITH, 2011, p. 74-75. 
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privilégio de uma minoria de rapazes que não pertenciam à cultura agrária comum da palestina do 

primeiro século. 

Apesar do pequeno número de pessoas com capacidade de leitura e escrita fluente, a cultura 

judaica era extremamente textual,26 ou seja, as evidências arqueológicas e históricas demonstram a 

existência de recibos, contratos, tabletes de anotações, e da própria Escritura extremamente presente 

na vida do judeu. Para Gamble, o judaísmo era extremamente textual devido à ligação com a 

Escritura, assim era a Escritura em forma textual que conduzia a vida da comunidade com 

autoridade normativa.27 A textualidade da comunidade estava também ligada à oralidade. Por 

exemplo, tanto as leituras em âmbito público, religioso ou privado aconteciam em voz alta. Tal 

postura será inclusive crucial para o entendimento da forma como ocorriam as cópias dos 

manuscritos. Também no mundo greco-romano a oralidade estava presente nas recitações poéticas, 

dramatizações em teatros e festivais, discursos e discussões filosóficas, leitura de decretos oficiais, 

de documentos comerciais, entre outros.28 Sócrates levou toda sua indagação por meio da retórica e 

conversação sem ter escrito nada e criticava a escrita por substituir a necessidade da memorização. 

Platão também argumenta contra a palavra redigida como inadequada para a Filosofia.29 No mundo 

antigo, a escrita estava entrelaçada com a oralidade. Ambas faziam parte do dia a dia apesar da 

baixa alfabetização. É nesse cenário explicitado até o momento que se encaixa o surgimento do 

cristianismo e seus textos. 

No caso do cristianismo, o querigma surge como principal fonte de propagação do reino de 

Deus. Os escritores do Novo Testamento são arautos que proclamam o querigma do nascimento, 

morte e ressurreição de Jesus.30 Com isso em mente, é preciso averiguar como se dá o surgimento, 

publicação e transmissão dos textos cristãos nos primeiros séculos. Parte da resposta está atrelada a 

discussão até aqui realizada, no entanto, faz-se necessário também compreender alguns passos 

adicionais que nos nortearão nessa pesquisa: o que é possível saber sobre a produção literária no 

mundo antigo e sua divulgação após a publicação? Como se dava a transmissão geográfica de um 

texto? O que o Novo Testamento nos diz sobre sua produção e transmissão? Como chegavam e 

eram vistos as cópias nas comunidades cristãs? 

 
26 KEITH, 2011, p. 85-89. 
27 GAMBLE, 1995, p. 17. 
28 GAMBLE, 1995, p. 8. 
29 PAROSCHI, 2012, p. 4. 
30 COMFORT, P. Encountering the manuscripts: an introduction to New Testament paleography & textual criticism. 

Nashville, TN: Broadman & Holman, 2005. p. 3. 
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2.1.2 Produção, Publicação e Transmissão do Novo Testamento 

A publicação de um texto no mundo antigo difere daquelas dos dias de hoje. Primeiro, com 

a inexistência da impressão os livros eram produzidos manualmente. Além disso, toda literatura 

produzida deveria ser arcada pelo próprio escritor dado que não havia subsídios externos. A 

exceção era o pagamento de um patrocinador por um escriba para a produção de uma obra. Um 

exemplo disso são as obras do Evangelho de Lucas e Atos dedicadas pelo autor à Teófilo, possível 

patrono que custeava a produção. 

Sobre o processo de produção e publicação no mundo greco-romano, o rascunho inicial era 

distribuído para amigos próximos que serviriam como árbitros. Esses liam o material criticando 

com finalidade de aprimoramento posterior. Outra possibilidade era chamar um pequeno grupo para 

um recitatio (recitação), no qual, o autor leria a obra na presença de um grupo de pessoas31, estando 

livre para publicar para uma audiência maior. A literatura era geralmente publicada no contexto das 

relações sociais tanto no âmbito da amizade quanto de pessoas com interesse comum.32 

Uma obra literária antes de sua publicação passava por várias etapas editoriais. Wasserman 

& Gurry sugere a seguinte sequência: rascunho, edição, leitura, edição, publicação.33 Em uma 

sequência parecida, Robert Hull Jr.34 propõe os seguintes passos: compilação de anotações e 

rascunho em tábuas ou caderno de pergaminho, leitura oral do autor para o amanuense (escriba), 

anotações do escriba em rascunho, cópia final feita em rolos (geralmente), rascunho final arquivado 

pelo autor, envio para o público alvo designado e leitura em alta voz para a congregação com 

possibilidade de reprodução da cópia. Há uma consciência literária nos evangelhos de Lucas (Lc 

1:1-4) e João (Jo 21:24-25) tanto sobre a autoridade e autenticidade da autoria, bem como, o 

conhecimento de outras tradições e materiais escritos concernentes a sua produção literária. Os 

autores bíblicos pesquisaram a respeito dos eventos antes de anotarem. Não se sabe bem como tal 

processo ocorreu: teriam, por exemplo, os evangelistas, escrito o que Jesus disse em cadernos feitos 

em tábuas, por memória ou consultado outras testemunhas? Robert Hull Jr.35, por exemplo, sugere 

que Paulo iniciava suas cartas, semanas ou até meses antes com anotações de ideias, textos bíblicos 

 
31 GAMBLE, 1995, p. 83-84. 
32 GAMBLE, 1995, p. 85. 
33 WASSERMAN, T.; GURRY, P. J. A new approach to textual criticism: an introduction to the coherence-based 

genealogical method. Atlanta: Stuttgart: SBL Press; Deutsche Bibel Gesellschaft, 2017. p. 36. 
34 HULL, R. F. The story of the New Testament text: movers, materials, motives, methods, and models. Atlanta: 

Society of Biblical Literature, 2010. p. 16. 
35 HULL, 2010, p. 8. 
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e citações. Lucas dá o indicativo de ter feito uma pesquisa minuciosa a respeito dos eventos (Lc 1:1-

4). 

Além disso, Paulo utilizou-se do auxílio de secretários em suas cartas e em pelo menos 

cinco delas traz sua assinatura manual (1Cor 16:21; Gal 6:11; Col 4:18; 2Ts 3:17; Fi19) que 

funcionava como um carimbo e evidenciava que o restante da carta não teria sido manualmente 

redigido por ele.36 O texto original é redigido uma vez que deixa as mãos do autor. 

Dessa forma, um texto depois de escrito e oficialmente ratificado pelo autor percorreria o 

caminho até seu destino. A partir de então está livre para circular por cópias produzidas para as 

comunidades e indivíduos.37 Assim, seria problemático assumir o texto autoral apenas relacionado 

com o que sai da mão deste – dado que muitas vezes, um amanuense redigia o texto e, 

posteriormente, escribas replicavam. Uma infinidade de cópias foi produzida em decorrência do 

rápido crescimento da igreja no período primitivo ocasionando numa multiplicidade de cópias "não 

autorais" ainda que seu texto "seja autoral". Assim deve-se questionar de que forma os textos 

bíblicos circulavam. 

As pesquisas apontam que o sistema de correio postal Romano não tinha como primazia a 

velocidade e a regularidade. Apesar de ser veloz, o transporte marítimo poderia chegar a semanas 

para grandes distâncias. Não obstante, o sistema não atendia o público comum.38 Usualmente o 

transporte público era feito por comerciantes, empregados, escravos ou amigos. Viajantes e 

Emissários pagos nem sempre eram confiáveis.39 A Bíblia demonstra que Paulo encarregava amigos 

e pessoas próximas de confiança para transmissão de suas cartas como explicitado em suas cartas: 

Febe (Rm 16:1), Timóteo (1Cor 16:10), Epafrodito (Fp 2:25-30), Epafras e Onésimo (Cl 1:7; 4:7-

9), Tito (2 Cor 7:15-16) e Tíquico (Ef 6:21; Col 4:7). Evidências sugerem que a pessoa responsável 

por transportar a correspondência deveria também trazer as notícias a respeito do escritor.40 Outras 

cartas cristãs foram também transportadas de forma semelhante.41 

Sugere-se que os primeiros documentos neotestamentários agrupados e colecionados foram 

as cartas paulinas. Essas diversificavam seu público-alvo desde uma igreja específica (Gl 1:2); 

várias igrejas em uma mesma cidade (Rm 1:7; 16:5,10,11,14,15) ou até mesmo circular como em Cl 

 
36 HULL, 2010, p. 9. 
37 HIXSON, E; GURRY, P.J (Eds.). Myths and Mistakes in the new testament textual criticism. Downers grove: 

Intervarsity press, 2019. 
38 COMFORT, 2005, p. 41. 
39 HILL; KRUGER, 2012, p. 45. 
40 EPP, 1993, p. 46-48. 
41 Cf. 1 Pedro 5:12; 1 Clemente 65:1; Esmirna 12:1; Policarpo 8:1 (GAMBLE, 1995, p. 96). 
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4:16 “E, depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja 

dos Laodicenses. E vocês, leiam também a carta que vier de Laodiceia”.42 Pensa-se que a medida 

que as igrejas eram fundadas – no primeiro século as igrejas surgiram nas casas dos cristãos – 

houve a necessidade de reprodução dos principais textos dos apostólicos para as comunidades 

locais. Comfort estima que no primeiro século já houvesse igrejas em cerca de 50 cidades, no fim 

do segundo esse número já havia atingido 100. As cópias eram redigidas, no mínimo, a cada 25 

anos. Assim, até o fim do segundo século cerca de 600 cópias já haviam sido feitas e mais de 1000 

no fim do terceiro século.43 Tal número não considera cópias produzidas para indivíduos. 

De fato, a rápida expansão do cristianismo provocou também a necessidade da produção de 

muitas cópias. As cartas que circulavam inicialmente de forma individual foram gradualmente 

sendo compiladas assim como os evangelhos. Zuntz44 e Gamble45 acreditam que já no primeiro 

século as cartas paulinas operavam em coletâneas.46 Em 2 Pedro 3:16, datada entre 80-90d.C. ou 

100-125 d.C47, o autor atesta tanto o reconhecimento das cartas paulinas como Escrituras quanto a 

possível transmissão textual em bloco, dizendo: “e como faz em todas as epístolas, falando disso, 

nas quais encontram algumas coisas difíceis de compreender, as quais os ignorantes e fracos 

distorcem, como fazem com o restante das escrituras para sua própria destruição”.48 Gamble49 

defende que as cartas paulinas possuem uma autoridade oficial evocando autoridade apostólica e 

com caráter normativo de instrução, correção e aconselhamento para as comunidades primitivas. 

Sobre a rápida expansão afirma Hill & Kruger: 

merece atenção que alguns textos cristãos parecem ter gozado surpreendentemente de uma 
rápida expansão e vasta circulação. Já nas primeiras décadas do segundo século Papias de 
Hierapolis na Ásia Menor ocidental estava ciente dos evangelhos de Marcos e Mateus; 
Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna estavam todos cientes das 
coleções de cartas paulinas e papiros de vários textos cristãos presentes no Egito.50 

 
42 HIILL; KRUGER, 2012, p. 32. 
43 COMFORT, 2005, p. 46. 
44 ZUNTZ, G. Text of the epistles: a disquisition upon the corpus paulinum. Place of publication not identified: Wipf 

& Stock Publishers, 2007. 
45 GAMBLE, H. Y. The New Testament canon: its making and meaning. Eugene: Wipf and Stock, 2002. 
46 COMFORT, 2005, p. 36. 
47 HILL; KRUGER, 2012, p. 66. 
48  STRUTWOLF, H. (Ed.) Novum Testamentum Graece. 28th, Accordance electronic ed. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2012. 2 Pedro 3:16. (tradução nossa) “ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ 
τούτων ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλώσουσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν 
ἰδίαν ⸀1αὐτῶν ἀπώλειαν.” 

49 GAMBLE, 1995, p. 95. 
50  HILL; KRUGER, 2012, p. 33-34. (tradução nossa) “But it deserves notice that some early Christian texts appear to 

have enjoyed surprisingly rapid and wide circulation. Already by the early decades of the second century Papias of 
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Gamble argumenta que no fim do primeiro século ao menos duas coleções dos textos 

paulinos já circulavam. A primeira seria a edição utilizada por Marcião de dez cartas na seguinte 

ordem: Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Laodiceia (Efésios), Colossenses, 

Filipenses e Filemon.51 A segunda edição, seguida pela maioria dos manuscritos, compreendia de 

Romanos à 2 Tessalonicenses52 – também denominada carta as 7 igrejas (Corinto, Roma, Éfeso, 

Tessalônica, Galácia, Filipos e Colossos). Assim, no fim do século, boa parte dos livros do Novo 

Testamento já circulavam e eram lidos nas igrejas com autoridade apostólica. No entanto, cabe 

questionarmos em que forma e material percorria o texto? Pessoas letradas manufaturava-os 

individualmente. Os manuscritos existentes apresentam um texto emergente nos primeiros séculos 

que possui características distintas, devido principalmente à capacidade literária dos escribas e 

intenção literária do copista. 

2.1.3 Produção de cópias no mundo antigo 

A transmissão textual no contexto do Novo Testamento não é uma invenção dos autores, 

mas é fruto do contexto social de sua época. Desta forma, a maneira como os autores bíblicos 

copiavam e lidavam com o texto origina-se em grande parte da forma tanto como judeus 

reproduziam suas cópias da Bíblia Hebraica como os romanos produziam suas cópias textuais. 

Gamble53 afirma que a reprodução judaica do texto da Torá seguia procedimentos estritos como a 

proibição da cópia auditiva, a cópia oficial apenas de manuscritos do templo, postura adequada, alto 

nível de acurácia exigida além de restrição do material a ser utilizado. Em geral, a cópia judaica 

quando comparada à cópia cristã dos primeiros séculos tende a ter qualidade superior54, o que não 

indica uma qualidade baixa na realizada pelos escribas cristãos. No entanto, como veremos há 

muito mais flexibilidade por parte dos escribas cristãos durante os primeiros séculos. 

O nível de superioridade é verificado por uma série de fatores como: qualidade do material, 

da escrita, acurácia na cópia, forma da escrita, entre outras. A paleografia trata de estudar todos 

 
Hierapolis in western Asia Minor was acquainted at least with the Gospels of Mark and Matthew (Eusebius, H.E. 
3.39.15–16); Clement of Rome, Ignatius of Antioch, and Polycarp of Smyrna were all acquainted with collections of 
Paul’s letters and papyrus copies of various early Christian texts were current in Egypt”. 

51 GAMBLE, 1995, p. 59. 
52 GAMBLE, 1995, p. 59. 
53 GAMBLE, 1995, p. 78. 
54 GAMBLE, 1995, p. 79. 
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esses elementos. Oriunda do séc. XVIII55, trata-se do estudo de manuscritos, bem como de suas 

características, material utilizado, estilo, datação e da localização geográfica.56 David Parker 

descreve extensamente os passos utilizados pela paleografia em seu livro an Introduction to the 

New Testament Manuscripts and Their Texts.57 Uma rápida pesquisa no site New Testament Virtual 

Manuscript Room58 na categoria Liste apresenta o resultado de oito papiros datados até o fim do 

terceiro século (P52, P77, P90, P98, P103, P104, P129, P137) e 96 até o fim do quinto século. Até 

essa data também há pelo menos 31 manuscritos unciais em pergaminho sendo os mais relevantes 

01 (sinaiticus) e 03 (vaticanus), ambos com mais de 140 fólios e contendo todo o Novo Testamento 

(com algumas lacunas). Dos mais de 5500 manuscritos que temos até o surgimento da imprensa, 

uma minoria é anterior ao séc. IV d.C. Ainda sim, com o que possuímos de cópias textuais 

adicionadas ao número de citações patrísticas, versões em outras línguas e lecionários, chega-se a 

uma aproximação confiável do texto autoral. 

A partir de textos existentes dos primeiros séculos, verificam-se dois grupos centrais: as 

cópias de mãos literárias e as documentárias.59 Comfort divide os escritos até o terceiro século em 

quatro grupos: mãos literárias (escrito por profissionais), documentário reformado, documentário e 

comum.60 Tais grupos não são fixos, pois, possuem uma enormidade de gradações dentro do seu 

escopo. Gamble define as cópias de mãos literárias61 como: 

livros bem produzidos de conteúdo literário. É uma escrita cuidadosa, caracterizada por 
letras bem formadas, separadas e retas mantidas uniformemente ao longo da linha e 
raramente estendidas acima ou abaixo dela. Sua clareza, regularidade e impessoalidade o 
tornam bonito e altamente legível. 

Tal produção é raramente encontrada em cópias até o séc. IV d.C. Um exemplo claro é o 

P4+64+67. O texto desse manuscrito mostra um desenvolvimento literário, caligrafia desenvolvida, 

parágrafos, colunas duplas e pontuação.62 Outros manuscritos nessa divisão são: P39, P46, P66, 

P75, P77, P95, P103 e P104.63 

 
55 PARKER, 2008, p. 32. 
56 PARKER, 2008, p. 32. 
57 PARKER, 2008, p. 91-94. 
58 INTF. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/liste. Acesso em 14 jan. 2021. 
59 GAMBLE, 1995, p. 70. 
60 COMFORT, 2005, p. 20-22. 
61 Cópias literárias é a tradução do termo “bookhand copies” do inglês. 
62 COMFORT, 2005, p. 20. 
63 COMFORT, 2005, p. 20. 
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No Novo Testamento, uma grande parte dos papiros existentes dos primeiros séculos aponta 

para um texto mais simples com escrita em letras maiúsculas informais, denominado por estudiosos 

de “documentário reformado”.64 O escriba que poderia ser escravo, servo ou pessoa livre no mundo 

antigo era alguém letrado, treinado para produzir cópias.65 Ele ficaria no portão da cidade ou área 

aberta fazendo trabalho para pessoas iletradas como correspondências, contratos, recibos ou até 

formalmente escrevendo cartas e ofícios.66 Visto que a produção de cópias era geralmente caro – 

cerca de dois dracmas no reino de Cláudio67 – o treinamento de escravos e servos para a função era 

algo lucrativo para os patronos. Estimava-se o preço de até 100,000 (cem mil) sestércios para um 

escravo.68 Segundo Paroschi, no ano de 301 d.C. Diocleciano fixou o preço em 25 denários69 pagos 

ao escriba para cada 100 linhas (stichoi) de texto de boa qualidade, caso o trabalho fosse de baixa 

qualidade deveria apenas receber 20.70 No caso do grupo “documentário reformado”, a qualidade 

ainda alta do texto sugere que seja a obra de um escriba que trabalhava com cópia de documentos. 

Comfort71 cita ao menos quinze papiros dentro dessa categoria: P1, P30, P32, P35, P38, P45, P52, 

P69, P87, P90, P100, P102, P108, P109, P110. 

Um terceiro grupo citado por Comfort são os textos da classificação “documentário”. Esses 

perfazem a maioria dos manuscritos dos primeiros séculos. O texto aparece como oriundo de 

membros da comunidade acostumados a escrever documentos. Apesar de não ter uma qualidade 

estética tão uniforme quanto aqueles feitos por profissionais, o autor sugere que tais textos foram 

produzidos por homens e mulheres crentes treinados em fazer cópias e que transferiram tal 

habilidade tanto a indivíduos quanto a congregações.72 Algumas características desses manuscritos 

incluem: falta de uniforme na aparência, letras iniciais maiores, abreviações, pontuação escarça e 

espaçamento desigual. Em sua lista o autor traz 27 papiros nessa divisão: P5, P13, P15+P16, P17, 

P20, P23, P27, P28, P29, P37, P47, P48, P49+65, P50, P53, P70, P80, P91, P92, P101, P106, P107, 

P108, P111, P113, e P114.73 Um último grupo menor seria os textos “comuns” que se caracterizam 

por cópias realizadas por copistas que tinham pouco conhecimento de grego ou baixa alfabetização. 
 

64 HILL; KRUGER, 2012, p. 16-17. 
65 WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 138. 
66 COMFORT, 2005, p. 18. 
67 Uma dracma era uma moeda grega com equivalência de aproximadamente 4 gramas de uma moeda (bronze, prata, 

ouro). Um valor um pouco menor que o denário. (BOTHA, 1992, p. 202) 
68 Moeda romana antiga com o valor de ¼ de um denário. (PAROSCHI, 2012, p. 7) 
69 Um denário era o preço pago pelos romanos para um trabalhador por dia equivalente a 3-4,5 gramas de moeda. 
70 PAROSCHI, 2012, p. 7-8. 
71 COMFORT, 2005, p. 21. 
72 COMFORT, 2005, p. 21. 
73 COMFORT, 2005, p. 21. 



40 
 

Geralmente, tudo indica que as cópias nos primeiros séculos eram realizadas tanto por escribas 

profissionais, pessoas que trabalhavam com cópia de documentos, cristãos versados na arte de cópia 

textual e uma minoria de pessoas com baixo nível de letramento. 

Devido à variedade de cópias houve uma intensa discussão surgida no século XIX d.C. por 

Franz Overbeck em seu livro On the Beginning of Patristic Literature inquirindo se os escritos 

primitivos dos cristãos deveriam ser considerados como literatura.74 Tal termo pode referir-se tanto 

ao seu sentido elitizado como refinada ou no sentido de qualquer produção textual de um 

determinado tempo. As críticas tecidas ao cristianismo como textos não literários definem a 

atividade cristã como desprovida de estética literária, cultura literária, técnica ou intenção 

artística.75 Franz Overbeck argumenta que o cristianismo até meados do segundo século produziu 

uma espécie de proto-literatura distinta da literatura Greco-Romana do primeiro século ou cristã 

patrística posterior.76 Em suma, Overbeck elabora que as categorias de texto produzidas (gêneros 

textuais) pelos autores do Novo Testamento são de características idiossincráticas com finalidade de 

transmissão dentro da esfera cristã.77 Outra tentativa de descaracterização do texto bíblico como 

literatura provém de Adolf Deissmann, o qual sugere que são documentos particulares 

(especialmente as cartas) na esfera de documentos populares de um grego comum assim como 

seriam o caso de recibos, anotações e inscrições.78 

Zachary J. Cole79 em seu artigo Myths about Copyists: the scribes who copied our earliest 

manuscripts busca desmistificar a ideia dos copistas do Novo Testamento durante os primeiros 

séculos serem autores desqualificados e amadores. Cole conclui que embora não se possa identificar 

a qualidade “profissional com acurácia de máquina Xerox”, na maioria dos textos verifica-se 

habilidade e competência elevada e bem como manuscritos copiados nos séculos subsequentes.80 

Apesar de todo esforço de descaracterização do texto do Novo Testamento, a maioria dos 

estudiosos compreende que não se deve tirar o status de literatura dos textos cristãos. Isso, pois, 

majoritariamente, a produção textual existente da época não está endereçada a uma elite intelectual 

capaz de produção e compreensão de literatura refinada. Ao contrário, um texto com pretensão de 

 
74 GAMBLE, 1995, p. 11. 
75 GAMBLE, 1995, p. 10. 
76 GAMBLE, 1995, p. 11. 
77 GAMBLE, 1995, p. 12-13. 
78 GAMBLE, 1995, p. 36. 
79 COLE, Zachary J. Myths about Copyists: the scribes who copied our earliest manuscripts. In: HIXSON, E; 

GURRY, P.J (Eds.). Myths and Mistakes in the new testament textual criticism. Downers grove: Intervarsity 
press, 2019. 

80 COLE, 2019, p. 151. 
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compreensão da massa popular deveria impreterivelmente possuir uma linguagem mais simples 

tendo em vista que a alfabetização dessa época é irrisória. Dentro das comunidades cristãs 

pouquíssimas pessoas conseguiam ler um texto. Essas, no que lhes concernem, destacavam-se como 

líderes e seriam aqueles que leriam para as comunidades. Para Gamble, o texto cristão combinava 

“a familiaridade das cartas particulares, a autoridade e endereçamento de uma carta oficial, a 

exposição e função didática de cartas filosóficas”.81 De igual forma, ainda que não possuíssem o 

refinamento da alta literatura, os manuscritos cristãos do segundo século tinham um estilo 

competente da categoria de documento, obra de escribas experientes e profissionais.82 

Verifica-se também que a razão pela a qual uma cópia era feita ou como seria utilizada diz 

muito sobre a característica do manuscrito. Scott Charlesworth divide dois contextos principais de 

uso do texto: Em primeiro lugar, o público, que envolve a leitura em encontros cristãos para 

adoração e comunhão. Esse tipo de texto contava com auxiliadores de leitura facilitando o trabalho 

de leitor. E em segundo lugar, os textos particulares.83 O autor ainda enfatiza que manuscritos 

produzidos para o uso público e litúrgico contavam com um ambiente de produção controlado, já 

manuscritos produzidos para uso particular tinham um ambiente mais casual tendo assim menor 

qualidade na produção.84 Vale ressaltar que nada impedia que um manuscrito público fosse 

utilizado em contexto particular ou vice-versa. 

2.1.4 Scriptorium 

Outro tema importante acerca da produção textual do Novo Testamento nos primeiros 

séculos refere-se à existência de centros de produção textual. Acredita-se que haja uma clara 

distinção entre os textos públicos e privados. Como já sugerido, o primeiro tipo de texto sugere uma 

produção em ambiente controlado com um ou mais escriba.85 Aland cita alguns lugares para o qual 

o Cristianismo havia se expandido até o século IV: 

[...] por volta de 180 d.C., a maioria das igrejas estava localizada na Ásia Menor e ao longo 
da costa do Mar Egeu, na Grécia. Em Chipre e Creta há um número reduzido de igrejas, 
mas tudo indica que naquele tempo o cristianismo tinha lançado raízes profundas nesses 
lugares. Havia comunidades cristãs maiores também no Norte da África; no sul da Gália e 

 
81 GAMBLE, 1995, p. 37. 
82 ROBERTS, C. H.; SKEAT, T. C. The birth of the codex. London: Oxford Univ. Press, 1987. p. 46. 
83 EVANS, C. A.; ZACHARIAS, H. D. (ORGS.). Jewish and Christian scripture as artifact and canon. London: T 

& T Clark, 2009. p. 148. 
84 EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 149. 
85 EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 157. 
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possivelmente também no sul da Espanha; nas regiões ao redor de Alexandria, no Egito, de 
Antioquia, na Séria; em Edessa e arredores; em Mitilene e arredores. Na Itália, cumpre 
mencionar em primeiro lugar Roma, mas com certeza havia igrejas espalhadas por todo o 
País em direção ao sul, na Sicília.86 

Nesse sentido, Comfort salienta que o texto nos primeiros séculos sofreu influências de duas 

categorias de práticas dos escribas: de alexandria87 e dos judeus. É importante ressaltar que a 

existência dos scriptoria – centros profissionais de cópia de manuscritos – intensifica-se por volta 

do ano 200 d.C. Até então, imperavam as cópias informais por meio das famílias textuais.88 Sobre a 

prática alexandrina, essa se concentrou em um dos polos educacionais de maior relevância no 

mundo antigo, onde se situou uma biblioteca que comportava mais de 500 mil volumes. Desse 

modo, havia em Alexandria um grupo de escribas profissionais que reproduziam cópias de 

manuscritos com intuito de preservação da literatura da época.89 A história relata a existência de 

diversos eruditos, tais como Aristóteles de Alexandria, Zenodoto, Aristófanes e Aristarco de 

Samotrácia, os quais foram criadores de um tipo de crítica textual filológica.90 Entende-se que os 

primeiros escribas cristãos oriundos dessa tradição foram extremamente cautelosos na transmissão 

textual ainda que não houvesse uma atividade integral de crítica textual até o quarto século. Um 

exemplo desse cuidado meticuloso é visto no P66, cujo texto do Evangelho de João apresenta mais 

de 450 correções feitas pelo escriba e pelo corretor.91 Para o C. H. Roberts o número alto de 

manuscritos encontrados em Oxirrinco92 também sugere a existência de um centro de cópias já entre 

o fim do segundo e início do terceiro século.93 

É difícil saber ao certo quando surgiram os scriptoria cristãos. No mundo antigo era comum 

que os scriptoria estivessem anexados às bibliotecas como centros de cópia textual.94 Wilson 

Paroschi defende que, devido à condição de religio ilicita bem como limitações financeiras, a opção 

para os cristãos foi utilizar mão de obra doméstica e amadora sem a utilização de escribas 

profissionais do scriptorium, pelo menos até o reconhecimento oficial da igreja.95 Para Kim Haines-

 
86  ALAND, 2013, p. 58. 
87 COMFORT, 2005, p. 22. 
88 ALAND, 2014, p. 61. 
89 COMFORT, 2005, p. 263. 
90 COMFORT, 2005, p. 263. 
91 COMFORT, 2005, p. 263. 
92 ROBERTS, C. H. Manuscript, society, and belief in early Christian Egypt. London; New York: published for the 

British Academy by Oxford University Press, 1979. p. 24. 
93 GAMBLE, 1995, p. 122. 
94 COMFORT, 2005, p. 19. 
95 PAROSCHI, 2012, p. 11. 
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Eitzen96, “os escribas que copiaram cedo a literatura cristã também foram os usuários desta 

literatura e esses escribas formaram redes particulares para a transmissão da literatura cristã 

primitiva durante o segundo e terceiro séculos”. Assim, a asserção de não serem escribas 

profissionais é de difícil averiguação pela qualidade de muitos manuscritos estritos. Além disso, o 

problema ocorre devido à falta de definição e evidências. Assim, se definirmos centro de escrita 

como local onde um ou mais escriba fazem cópias é possível regressar a igrejas como Antioquia e 

Roma já no segundo século e, consoante às atividades de Policarpo, pode-se conjecturar Esmirna.97 

Colwell e Fee98 defendem que há uma forma de scriptorium nos primeiros séculos, com base em 

papiros existentes que demonstram características de serem produzidos em ambiente controlado. 

Algumas dessas características incluem: caligrafia, correções e atividades de recensão, marcas de 

stichoi, italicismo, notas críticas e o testemunho de Eusébio.99 No entanto, Heines-Eitzen contesta 

que o scriptorium fosse o único lugar de produção controlada, tal produção controlada poderia ser 

realizada até em ambientes mais privativos.100 

Caso restrinjamos a definição como local físico estruturado e designado com metodologia 

própria e produção em grande escala, atribui-se, então, a Orígenes101 o primeiro scriptorium 

historicamente estabelecido.102 A grande produção de Orígenes só foi possível pela disposição de 

copistas treinados que transcreviam sua composição oral transformando em textos e o sustento 

proporcionado por seu patrono Ambrósio.103 Após a conversão de Constantino os scriptoria 

multiplicaram-se e escribas foram contratados.104 No quarto século parece haver já um scriptorium 

quando Eusébio é comandado a produzir, de forma rápida, 50 cópias das Escrituras e é somente no 

quinto século que os scriptoria são anexados as comunidades monásticas.105 É nesse período que a 

cópia por meio do ditado oral é implementada, potencializando o número de cópias a serem 

produzidas simultaneamente. 

 
96 HAINES-EITZEN, K. Guardians of letters: literacy, power, and the transmitters of early Christian literature. 

Oxford; New York: Oxford University Press, 2000. p. 16. (tradução nossa) “the scribes who copied early Christian 
literature were also the users of this literature and that these scribes formed private networks for the transmission of 
early Christian literature during the second and third centuries.” 

97 HILL; KRUGER, 2012, p. 34-35. 
98 HAINES-EITZEN, 2000, p. 85. 
99 HAINES-EITZEN, 2000, p. 84-91. 
100  HAINES-EITZEN, 2000, p. 104. 
101  Orígenes possuía um número de escribas e secretários a sua disposição (COMFORT, 2005, p. 22). 
102  GAMBLE, 1995, p. 121. 
103  GAMBLE, 1995, p. 120. 
104  PAROSCHI, 2012, p. 121. 
105  GAMBLE, 1995, p. 121-122. 
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Sobre os primeiros séculos, outro fator crucial foi o efeito da canonização na transmissão 

textual. De acordo com Comfort, a datação para o cânone varia conforme a definição histórica 

adotada pelo estudioso.106 O autor divide em três categorias de cópias textuais: estrita, normal e 

livre.107 Nesse sentido relata Comfort: 

devo declarar que examinei pessoalmente cada palavra de todos os manuscritos do Novo 
Testamento datados antes de 300 DC. Em alguns desses manuscritos, vi a selvageria 
descontrolada descrita por outros. Em outros manuscritos, observei controle. E a maioria 
dos outros manuscritos estão entre esses dois extremos.108 

Conjectura-se que, ainda que os escribas cristãos amadores estivessem bem intecionados, tão 

logo as cópias começaram a ser redigidas com poucos recursos, estando o texto ainda em transição 

quanto ao seu status canônico, surgiram variantes dando o nascimento a traduções mais livres. Tais 

textos podem também ser resultado de cópias privadas. Dessa forma, acreditava-se que as cópias 

dos primeiros séculos eram livres, pois ainda não possuíam caráter canônico. No entanto, ambas as 

asserções podem ser contrariadas. Primeiro, os escritores do Novo Testamento entendiam que seus 

textos tinham autoridade e normatividade, isso já foi visto anteriormente. Adiciona-se a isso que 

estimativas mais recentes mostram que o número de textos livres é bem menor do que estimado no 

passado. O seguinte gráfico mostra uma estimativa da classificação feita por Kurt e Bárbara 

Aland:109 

Estrito Pelo menos 

Normal 

Normal Livre Semelhante ao 

Texto Bezae (D) 

P1, P23, P27, P35, 

P39, P64/67, P65, 

P70, P75, P77, 

P102, P103, P104, 

P106, P108, P109, 

P111 

 

P15, P22, P30, P32, 

P49, P53 

 

 

 

 

 

P4, P5, P12, P16, 

P18, P20, P28, P47, 

P52, P72 (1 e 2 

Pedro), P87, P90, 

P101, P107 

P45, P46, P66, P9, 

P13, P29, P37, P40, 

P69, P72(Judas), 

P78, P95 

 

 

 

P38, P48 

 
106  COMFORT, 2005, p. 259. 
107  COMFORT, 2005, p. 267. 
108  COMFORT, 2005, p. 260-261. (tradução nossa) “I must state that I have personally examined every word of all the 

New Testament manuscripts dated before AD 300. In some of these manuscripts, I have seen the uncontrolled 
wildness described by others. In other manuscripts, I have observed control. And most of the other manuscripts fall 
in between these two extremes”. 

109  HILL; KRUGER, 2012, p. 11. 
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0220 0162, 0189 0171 

 

Dessa forma, os dados indicam que apenas um pouco mais de ¼ das cópias tinham uma 

produção mais livre. A liberdade da cópia é mensurada em comparação com texto atual da Nestle-

Aland em sua vigésima oitava edição. Ainda sim, mesmo um texto livre como o P45 possui uma 

regularidade e confiabilidade em sua cópia.110 Isso não isenta, no entanto, o fato do texto dos 

primeiros séculos ser o mais fluído e flexível que existiu. 

Assim, o trabalho do escriba não estava necessariamente ligado à religião oficial, seja essa 

do cristianismo ou judaísmo, mas era o de copiar textos sagrados/antigos. Nesse sentido, Comfort 

ressalta que em decorrência de alguns judeus convertidos ao cristianismo, os quais traziam sua 

metodologia na aplicação da transmissão textual, o texto passar por algumas adaptações, tais como: 

a utilização de nomina sacra para referir-se a nomes e lugares sagrados e similaridades na forma de 

escrita. Sobre a tradição de escribas judaicos, Comfort menciona os achados de Chester Beatty, que 

no ano de 1932 foram achados 12 documentos, contendo oito livros do Antigo Testamento e três do 

Novo Testamento. Esses, ao que tudo indica, foram copiados por cristãos, visto que utilizaram 

códice como material e fizeram uso de nomina sacra. Ao examinar esses manuscritos, seu revisor, 

Frederic Kenyon fez a seguinte asserção: 

A primeira e principal conclusão derivada do exame deles é a satisfação de que eles 
confirmam a solidez essencial dos textos existentes. Nenhuma variação marcante ou 
fundamental é mostrada no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Não há omissões 
ou acréscimos importantes de passagens e variações que afetam fatos ou doutrinas vitais. 
As variações do texto afetam questões menores, como a ordem das palavras ou as palavras 
precisas usadas. Sobre esses assuntos, que são de alto interesse e não de importância 
fundamental, eles oferecem evidências de grande valor para os críticos bíblicos. Mas sua 
importância essencial é a confirmação, por evidências de uma data anterior à que estava 
disponível até agora, da integridade de nossos textos existentes.111 

Nesse sentido, em concordância com Kenyon, outros autores que investigaram a relação de 

alterações visando acomodações cristológicas ou doutrinárias, concluíram que esse tipo de atitude 

 
110  HILL; KRUGER, 2012, p. 12. 
111  KENYON, The Chester Bearry Biblical Papyri, p. 15, v. 1. (tradução nossa) “The first and foremost conclusion 

derived from the examination of them is the satisfactory one that they confirm the essential soundness of the existing 
texts. No striking or fundamental variation is shown in either the Old Testament or the New Testament. There are no 
important omissions or additions of passages, and variations that affect vital facts or doctrines. The variations of text 
affect minor matters, such as order of words or the precise words used. On these matters, which are of high interest 
rather than of fundamental importance, they offer evidence of great value to Biblical critics. But their essential 
importance is their confirmation, by evidence of an earlier date than was hitherto available, of the integrity of our 
existing texts”. 
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não era nada comum entre os escribas cristãos, pois raramente praticavam tal ação.112 

Fundamentado em sua tese doutoral, através de uma análise de 61 papiros dos primeiros séculos, 

Comfort chega à seguinte conclusão “dos 61 papiros primitivos (...) 29 são confiáveis, 13 são 

razoavelmente confiáveis, 5 não são confiáveis e 9 são pequenos demais para determinar”.113 Nesse 

aspecto, ao realizar uma busca avançada entre os manuscritos existentes até o ano 350 d.C., o site 

do New Testament Virtual Manuscript Room114, na categoria liste apresentou o resultado de 471 

testemunhas, havendo cerca de 90 papiros. Muitos desses possuem uma datação ampla, sem 

precisão, iniciando no quarto século e indo até o fim do quinto século. Os mais antigos, segundo a 

datação no site, são o P52 (125-175 d.C.), P77 (100-299 d.C), P90 (100-199 d.C), P98 (150-

250d.C), P103 (100-299 d.C), P104 (100-199 d.C) e P129 (100-200 d.C), todos esses apresentando 

não mais do que alguns versículos. 

Destarte, salienta-se que há um processo amplo até que o texto bíblico chegue à sua 

normatividade, que inclui desde a escrita original do autor, possíveis cópias para outras igrejas e, 

posteriormente, cópias feitas por escribas conforme a igreja se expandia no continente. 

2.1.5 Pais da Igreja 

Outra forma de refletir sobre o desenvolvimento do texto é dialogar com aqueles que 

viveram durante os primeiros séculos. Assim, diversos testemunhos dos pais da Igreja nos ajudam 

nessa empreitada. Através desses, é possível identificar tanto os autores, quanto questões 

concernentes à teologia, contexto histórico e geográfico dos autores.115 Wasserman & Gurry116 

sugerem que é possível ter acesso a 46% dos versículos do Novo Testamento apenas com as 

citações dos Pais da Igreja. De fato, essas cooperam em mostrar evidência a respeito da existência e 

uso de certos textos bíblicos, além de iluminar na interpretação e recepção do texto.117 

Fisher refere-se a Clemente, Policarpo e Inácio, os quais no segundo século, já mencionam 

grande parte do Novo Testamento.118 Entre esses, as cartas paulinas foram as primeiras a 

 
112  COMFORT, 2005, p. 266. 
113  COMFORT, 2005, p. 270 (tradução nossa) “of the 61 early papyri noted above, 29 are reliable, 13 are fairly reliable, 

5 are unreliable, and 9 are too small to determine”. 
114  INTF. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/liste. Acesso em: 12 out. 2020. 
115  PORTER, 2015, p. 25. 
116  HIXSON & GURRY, 2019, p. 234. 
117  PARKER, 2008, p. 108. 
118  COMFORT, 1998, p. 104. 
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aparecerem com autoridade e apostolicidade.119 Em 1Clemente (95-96 d.C.), o autor traz uma gama 

de citações do Antigo Testamento e algumas do Novo Testamento introduzindo-as da seguinte 

forma: “lembrem-se das palavras do Senhor Jesus”. Isso, no entanto, assemelha-se mais a uma 

citação de memória ou de outras fontes orais, do que de um escrito fixo. Assim, é improvável que o 

escriba possuía as cópias dos evangelhos em mãos. Já, as cartas paulinas estavam acessíveis 

alhures.120 Uma das referências mais antigas aos evangelhos foi feita por Papias: 

E o ancião costumava dizer o seguinte: ‘Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, 
escreveu exatamente tudo o que ele se lembrava, embora não em ordem, das coisas ditas ou 
feitas por Cristo. Pois ele não ouviu o Senhor nem o seguiu, mas depois, como eu disse, 
seguiu Pedro, que adaptou seus ensinamentos conforme necessário, mas não tinha intenção 
de dar conta ordenada das palavras do Senhor. Consequentemente, Marcos não fez nada de 
errado ao escrever algumas coisas como ele se lembrava delas, pois ele se preocupou em 
não omitir nada do que ouviu ou fazer qualquer declaração falsa nelas. 121 

Justino Mártir (100-165 d.C.), ao citar os evangelhos, refere-se tanto no singular quanto no 

plural, diferenciando entre o evangelho enquanto evento do Cristo das narrativas escritas pelos 

discípulos.122 Ademais, Irineu refere-se ao texto de Ap 13:18 como “encontrado em todas as antigas 

e boas cópias”.123 Sendo que, no segundo século, os escritos dele já atestavam a canonicidade das 

Escrituras.124 Outrossim, Orígenes demonstrou, em seu comentário bíblico, o conhecimento de 

variantes textuais nos manuscritos em que teve acesso.125 Esse utiliza a linguagem de “poucos”, 

“muitos” e “a maioria” para descrever a relação entre elas. Algo curioso é o fato dele arguir que as 

variantes haviam se multiplicado devido à “negligência” ou “audácia” de escribas.126 E por fim, 

Jerônimo, com base nos escritos de Irineu e Orígenes, fundamentou a vulgata Latina preferindo 

 
119  GAMBLE, 1995, p. 58. 
120  METZGER, B. M. The canon of the New Testament: its origin, development, and significance. Oxford 

[Oxfordshire] : New York: Clarendon Press ; Oxford University Press, 1987. p. 42. 
121  Cf. Papias 3:1. HOLMES, M. W. Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. 3ª edição. Baker Books: 

Grand Rapids, 2007.  (tradução nossa) “And the elder used to say this: ‘Mark, having become Peter’s interpreter, 
wrote down accurately everything he remembered, though not in order, of the things either said or done by Christ. 
For he neither heard the Lord nor followed him, but afterward, as I said, followed Peter, who adapted his teachings 
as needed but had no intention of giving an ordered account of the Lord’s sayings. Consequently, Mark did nothing 
wrong in writing down some things as he remembered them, for he made it his one concern not to omit anything that 
he heard or to make any false statement in them.”   

122  PORTER, 2015, p. 12. 
123  WEGNER, P. D. A student’s guide to textual criticism of the Bible: its history, methods & results. Downers 

Grove, IL: InterVarsity Press, 2006. p. 208. 
124  COMFORT, P. Encountering the manuscripts: an introduction to New Testament paleography & textual criticism. 

Nashville, TN: Broadman & Holman, 2005. p. 260. 
125  ANDERSON, p. 117. 
126  WEGNER, p. 208. 
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textos antigos e buscando explicar a origem das variantes.127 Esse sugere: “confusão de letras 

semelhantes, confusão de abreviaturas, acidentes envolvendo ditografia e haplografia, metátese de 

letras, assimilação, transposições e emendas deliberadas por escribas”.128 Segundo Metzger, 

Jerônimo utilizou-se como método de um texto latino que fosse bom para estabelecer sua revisão, 

assim comparando-os com alguns textos antigos gregos. Em seu trato com texto, Jerônimo buscou 

tratar o texto de forma conservadora, alterando apenas onde pensava haver uma distorção.129 

Outro fator de importância para a contribuição dos pais da Igreja em relação ao texto do 

Novo Testamento diz respeito às citações ao texto bíblico. Daniel Wallace separa em três 

contribuições: citações diretas, alusões e adaptações. Na maioria do tempo, as citações não são 

literais e funcionam como paráfrase. No entanto, quando literais servem para apontar sobre o tipo 

de texto usado.130 Além disso, poderíamos expandir as citações patrísticas para textos litúrgicos, 

conciliares e apócrifos que não entraram no texto bíblico, mas que cooperam na compreensão 

histórica e textual do Novo Testamento. 

Após a época patrística e medieval, o texto fixado circulou por meio das tradições textuais. 

A compreensão de tais tradições será fundamental a fim de compreender o surgimento da crítica 

textual e de seus métodos modernos. Logo, é devido à criação de vários grupos textuais, ao grande 

número de manuscritos produzidos e aos casos de diferenças textuais, que a crítica textual se faz 

necessária. 

2.2 CRÍTICA TEXTUAL E O MÉTODO GENEALÓGICO BASEADO NA COERÊNCIA 

(MGBC) 

Antes de adentrarmos o método, faz-se necessário uma breve explicação do campo de 

estudo. A crítica textual surge na comparação entre dois ou mais manuscritos em busca de um texto 

inicial, ou próximo do autor. Na definição de Paroschi131, trata-se da “ciência que procura 

estabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais exista (...), sobretudo 
 

127  ANDERSON, p. 117. 
128  METZGER, B. M.; EHRMAN, B. D. The text of the New Testament: its transmission, corruption, and restoration. 

4th ed ed. New York: Oxford University Press, 2005. p. 153. (tradução nossa) “of confusion of similar letters, 
confusion of abbreviations, accidents involving dittography and haplography, the metathesis of letters, assimilation, 
transpositions, and deliberate emendations by scribes”. 

129  METZGER, 2005, p. 76, (tradução nossa) “He used a relatively good Latin text as the basis for this revision and 
compared it with some old Greek manuscripts. He emphasizes that he treated the current Latin text as conservatively 
as possible, and changed it only where the meaning was distorted”. 

130  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 34. 
131  PAROSCHI, Wilson. Crítica textual do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1993. p. 13. 
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antes da criação da imprensa”. É possível identificar, conforme Paroschi132, três períodos de 

desenvolvimento dos manuscritos: O primeiro trata-se da composição dos originais e das cópias 

livres, o termo livre denota uma atitude de maior liberdade perante as cópias, muitas dessas não 

eram feitas por escribas profissionais. Ao comparar manuscritos, diferenças e semelhanças 

emergem ao leitor que por si, questiona-se sobre a origem de tais diferenças. Dois fatores cruciais 

no surgimento da crítica textual foram o surgimento da imprensa através de Johannes Gutenberg e o 

renascimento como movimento cultural de despertamento pela cultura clássica.133 

Conforme o biblista Cássio Murilo Dias da Silva:134  “a crítica textual é um trabalho com 

dois aspectos simultâneos – a crítica externa e a crítica interna”. Enquanto o critério externo se 

preocupa com a qualidade física, data e lugar, o critério interno analisa “articulação das ideias, o 

vocabulário, o estilo, e a teologia do autor”.135 Tais critérios são importantes no próprio 

entendimento acerca da reconstrução textual. Cabe ressaltar que há tendências que apoiam a 

necessidade apenas dos chamados critérios externos na reconstrução e edição do texto grego 

(método documental), outros que defendem a primazia dos critérios internos (ecletismo exaustivo) e 

há aqueles que argumentam a interatividade entre os critérios internos e externos (ecletismo 

moderado).136 Tal discussão deve ser considerada por levarem a resultados, por vezes, inteiramente 

diversos. 

Dentre as evidências Da Silva lista os seguintes critérios externos, deve se optar: 

a) a leitura com maior número de ocorrências; 

b) a leitura presente em manuscritos mais antigos e confiáveis (de melhor qualidade textual); 

c) a leitura concordante de manuscritos independentes entre si, tanto na sua família como no 

lugar em que foram produzidos.137 

Já para a crítica interna deve-se preferir: 

a) a lição mais difícil (lectio difficilior), e não a mais fácil; 

b) a lição mais breve (lectio brevior) e não a mais longa; 

c) a lição que esteja de acordo com o estilo e a teologia do autor; 

 
132  PAROSCHI, Wilson. Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 

2012, p. 81-82. 
133  PAROSCHI, 2012, p. 119. 
134  DA SILVA, Cassio Murilo Dias. Método genealógico baseado na coerência: algo novo na crítica textual do NT? 

São Leopoldo, Estudos Teológicos, v. 54, n˚ 2, 2014. p. 301. 
135  DA SILVA, 2014, p. 301. 
136  PAROSCHI, 2012, p. 188-196. 
137  DA SILVA, 2014, p. 301. 
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d) a lição que não sofreu influência (contaminação) de passos paralelos.138 

Eldon Jay Epp expande a lista para 16 critérios/probabilidades flexíveis a ponto de não 

serem considerados como normativos. São guias que ajudam a estabelecer o texto mais antigo 

possível. Ademais acresce ao critério externo e interno a categoria de critério de prioridade 

genealógica local que tem como único critério a probabilidade de que no texto mais antigo “a 

variante é capaz de explicar a origem, desenvolvimento, ou presença de todas outras leituras em sua 

unidade de variação”.139 

Concernente aos critérios externos enfatiza-se a abrangência geográfica, manuscritos, 

citações, a qualidade do manuscrito e a soma de critérios que ratificam a variante. Outrossim, o 

autor também discute os critérios/probabilidades internas que são, no entanto, diferentes da proposta 

por Da Silva. Epp apoia a lectio difficilior que dá ao texto mais difícil a primazia, por outro lado, 

para o autor o texto mais breve nem sempre é o antecedente, muitas vezes a prioridade é dada ao 

texto mais longo. Assim, analisa-se cada variante a fim de se decidir qual o melhor critério. O 

leitor/exegeta é, por norma, o responsável pelas decisões dos critérios de escolha do texto inicial. 

Outros critérios internos priorizam variantes que possuam expressões semíticas, que utilizam o 

grego Koine ou que não se conformem com textos do Antigo Testamento e formas litúrgicas. Bruce 

Metzger, expoente da crítica textual, escreveu uma obra basilar, A Textual Commentary on the 

Greek New Testament 140, em que explica a escolha da inclusão de certas variantes em detrimento 

de outras. Nesta obra, as escolhas foram feitas por um comitê de especialistas com base na análise 

de critérios da crítica textual. 

O método da crítica textual, no passado, fora denominado como baixa crítica, dado que lida 

com a identificação de um texto confiável que perquire em seu ideal o escrito autoral, trata-se um 

estudo preliminar à alta crítica. No caso dessa última, sua preocupação relaciona-se com questões 

relacionadas à autoria, conteúdo, data, lugar, entre outros. Por isso, a ciência da crítica textual lida 

com o mais primordial estudo teológico. De seus resultados dependem toda crítica histórica, 

literária, teológica e exegética.141 

 
138  DA SILVA, 2014, p. 301. 
139  EPP, Eldon J. Traditional canons of new testament textual criticism: their value, validity and viability – or lack 

thereof. Em: WACHTEL, Klaus; HOLMES, Michael W (Ed.) Textual History of the Greek New Testament: 
Changing Views in Contemporary. Text-Critical Studies. Atlanta: SBL, 2011. p. 93. 

140  METZGER, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2d, Accordance electronic ed. New 
York: United Bible Societies, 1994. Disponível em: accord://read/Metzger_Text_Commentary#3. Acesso em: 06 
ago. 2022. 

141  PAROSCHI, 1993, p. 14 
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Dentre as principais edições do Novo Testamento Grego estão: Nestle-Aland Novum 

Testamentum Graece142 em sua vigésima oitava edição publicada pela sociedade bíblica alemã 

juntamente e United Bible Societies143 (UBS) – em sua quinta edição. Ambas possuem seus 

respectivos aparatos críticos do texto grego. Acresce a essas, a edição do Center for New Testament 

Textual Studies (CNTTS)144 do Seminário Teológico Batista de Nova Orleans. Há um esforço 

hercúleo por críticos das diversas sociedades bíblicas ao redor do mundo em estudar e analisar 

manuscritos a fim de ter um texto fidedigno e mais próximo do autor. Em geral, é possível afirmar 

que o aparato do Nestle-Aland utiliza mais números de manuscritos e testemunhas com maior 

número de abreviações e trazendo mais variantes. O aparato é reduzido no sentido de ser objetivo e 

tem como alvo, especialistas e exegetas. Já a edição publicada pela UBS recorre a menos 

manuscritos fazendo menção a mais pais da igreja e lecionários. Também traz as principais 

variantes com mais clareza. Sua edição procura facilitar o trabalho de tradutores sendo um texto 

mais extenso e explicativo que o Nestle-Aland.145 

Kurt e Barbara Aland publicaram um manual O texto do Novo Testamento: introdução às 

edições científicas do Novo Testamento Grego bem como à teoria e prática da moderna crítica 

textual146 que auxilia estudantes do Novo Testamento a entenderem a transmissão histórica do texto, 

familiarizarem-se com o texto do Novo Testamento e seus manuscritos, e por fim, serem 

introduzidos à prática moderna da crítica textual. Outro preciosíssimo material em língua 

portuguesa é o livro de Wilson Paroschi, Origem e transmissão do texto do Novo Testamento, fruto 

do pós-doutoramento do autor na Universidade de Heidelberg na Alemanha, publicado pela 

Sociedade Bíblica do Brasil (SBB).147 

Com relação ao método em análise (MGBC), esse é fruto da investigação de críticos ao 

texto “autógrafo” que mais foi recentemente substituído pela busca pelo texto inicial. O texto 

 
142  STRUTWOLF, H. (Ed.) Novum Testamentum Graece. 28th, Accordance electronic ed. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2012. Disponível em: accord://read/NA28_Apparatus#2. Acesso em: 15 set. 2017. 
143  ALAND, Barbara et al., eds. The Greek New Testament. 5th Rev.; Accordance electronic ed. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2014. Disponível em: accord://read/UBS5_Apparatus#1. Acesso em: 20 set. 2017. 
144  WARREN, Bill (Eds.). The Center for New Testament Textual Studies NT Critical Apparatus. Accordance 

electronic ed. New Orleans: New Orleans Baptist Theological Seminary, 2004. Disponível em: 
accord://read/CNTTS_Revised#2. Acesso em: 20 set. 2017. 

145  PAROSCHI, 2012, p. 167-179. 
146  ALAND, Kurt; ALAND, Barbara. O texto do Novo Testamento: introdução às edições científicas do Novo 

Testamento Grego bem como à teoria e prática da moderna crítica textual. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2013. 

147  PAROSCHI, W. Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Tamboré: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2012. p. 81-82. 
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autoral, ainda que ideal, tem tido desafios para se manter em pé.148 Holger Strutwolf, referente a 

elementos textuais e de sua história que foram frequentemente negligenciados em detrimento da 

perquirição pelo texto autoral, afirma que: 

A tradição do manuscrito, a história do texto, o processo vivo de sua transmissão, as 
influências históricas e teológicas que mexeram ou, ao menos, influenciaram essa 
transmissão, o impacto que tal transmissão teve sobre a história da igreja e sua teologia não 
foram de interesse central.149 

Como distinguir entre a tradição oral e a escrita, entre o texto autoral e o redacional. Há de 

se concordar que dificilmente se alcançará o texto escrito pelo autor bíblico, tal texto está há muito 

tempo perdido ou escondido nos diversos textos de manuscritos do Novo Testamento. Eldon Jay 

Epp apontou a multivalência do termo “texto original” propondo a divisão em forma predecessora, 

autográfica, canônica e interpretativa.150 O texto em forma predecessora refere-se ao contexto que 

influiu na composição do texto autográfico (Paulo, Pedro, Lucas). A forma canônica trata-se do 

texto na época em que adquire autoridade. Por fim, a forma interpretativa é o texto utilizado pela 

Igreja em cada época.  

Gerd Mink151 propôs o Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) que busca 

identificar o texto inicial (Ausgangstext), ou seja, o texto mais antigo dentre os manuscritos. Como 

afirma David Trobisch152, a função do método “é descrever não apenas o texto inicial, mas prover 

informação sobre aspectos editoriais de diferentes edições na maneira em que são documentadas 

nos manuscritos”. Não se enseja a história do manuscrito visto que esse contém textos de épocas 

distintas, mas a história do texto contido nos diferentes manuscritos. 

A promulgação do método coube ao Instituto para Pesquisa do Texto do Novo Testamento 

(Institüt für Neutestamentliche Textforschung - INTF) em Münster, Alemanha. Esse fora fundado 

em 1959 por Kurt Aland. O método é utilizado em um projeto de edição do Novo Testamento 

 
148  STRUTWOLF, H. Original text and text history. In: WACHTEL, Klaus; HOLMES, Michael W (Ed.) Textual 

History of the Greek New Testament: Changing Views in Contemporary. Text-Critical Studies. Atlanta: SBL, 
2011. p. 23. 

149  STRUTWOLF, 2011. p. 24. 
150  EPP, Eldon Jay. The multivalence of the term ‘Original Text’ in New Testament Textual criticism. HTR 92: 

1999. p. 245-281. 
151  MINK, Gerd. Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC). Disponível em: http://www.uni-

muenster.de/INTF/Genealogical_method.html. acesso em: 06 sago. 2017. 
152  TROBISCH, D. The need to discern distinctive editions of the new testament in the manuscript tradition. In: 

WACHTEL, Klaus; HOLMES, Michael W (Ed.). Textual History of the Greek New Testament: Changing Views 
in Contemporary. Text-Critical Studies. Atlanta: SBL, 2011. p. 44. 
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Grego denominado Editio Critica Maior (ECM) que, conforme o site da sociedade bíblica alemã153, 

“documentará a história do texto grego no primeiro milênio com base em manuscritos gregos, 

traduções antigas e citações do Novo Testamento em literaturas cristãs antigas que são 

significativos para a história da transmissão”. O que inclui154: 

– Todas as variantes encontradas nos manuscritos gregos selecionados e nas citações dos 

padres gregos; 

– As leituras das três mais importantes versões antigas (latina, copta e siríaca) quando 

divergem do texto grego; 

– As leituras de outras versões (armênia, georgiana, antiga igreja eslava e etíope) quando 

divergem do texto grego, conforme as edições disponíveis. 

De acordo com Tommy Wasserman e Peter Gurry a finalidade da ECM, originalmente, era 

produzir uma nova edição do texto grego que munisse críticos textuais com informações necessárias 

para reconstrução do texto mais antigo possível, auxiliasse na formulação da história dos textos, 

além de substituir a famosa oitava edição de Constantin Von Tischendorf (Octava Critica 

Maior).155 

De forma simples, Wasserman e Gurry definem o MGBC como “um método que (1) utiliza 

ferramentas da computação; (2) baseado em uma nova forma de relacionar textos de manuscritos; 

(3) com a finalidade de nos ajudar a entender a origem e história dos textos do Novo 

Testamento”.156 A priori, o objetivo do MGBC é aprimorar o conhecimento da história textual com 

base em todo o material existente e reconstruir um ponto primeiro, uma referência que poderíamos 

chamar texto inicial. Tal texto é denominado A em referência ao termo alemão Ausgangstext (texto 

inicial). É preciso conjecturar hipoteticamente “A”, visto que é anterior a qualquer manuscrito 

existente, podendo ser o texto autoral, uma edição posterior, um arquétipo de tradição textual ou até 

uma junção desses.157 Em cada passagem, “A” é capaz representar diferentes fases da história, mas 

ainda sim, deve ser sempre a hipótese mais antiga possível antecessora a qualquer outra. 

 
153  NOVO TESTAMENTO GREGO. Editio Critica Maior (ECM). Disponível em: http://www.academic-

bible.com/en/home/current-projects/editio-critica-maior-ecm/. Acesso em 06 ago. 2022. 
154  DA SILVA, 2014, p. 304. 
155  WASSERMAN, T.; GURRY, P. J. A new approach to textual Criticism: An introduction to the Coherence-Based 

genealogical Method. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2017. p. 18. 
156  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 5-6. 
157  MINK, Gerd. The Coherence-Based Genealogical Method (CBGM): Introductory presentation by Gerd Mink. 

2009. p. 12-16. Disponível em: http://egora.uni-muenster.de/intf/service/downloads.shtml. Acesso em 06 ago. 2022. 
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O método procura ratificar a validade das decisões textuais tomadas outrora baseada em 

critérios externos e internos. A validação ocorre por meio de um processo iterativo de análise, 

estando constantemente em processo de validação da hipótese mediante novos resultados. 158 Além 

disso, o método surge para resolver questões de contaminação textual159, concordância 

coincidente160 e inconsistência editorial.161 

O MGBC formula a construção de fluxogramas que demonstram a relação entre textos mais 

antigos e mais recentes via probabilidades que são geradas analisando-os com base na coerência que 

pode também ser chamada concordância.162 Essa se dá em dois níveis: pré-genealógico e 

genealógico. O primeiro define-se como a porcentagem de leitura compartilhada entre duas 

testemunhas. Procura-se pela concordância (A=B) quantificada em porcentagem. A média de 

congruência gira em torno de 87,6%. Já a coerência genealógica descreve a relação entre dois 

textos. Por exemplo, os textos a e b possuem 88,1% de concordância e 11,9% de divergência. Ao se 

analisar tal divergência define-se se o fluxo do texto é de a > b (b é anterior a a), a < b (a é anterior 

a b) ou a ? b (relação incerta) identificando a direção de um texto quando comparado a outro. 

Ao relacionar textos criam-se estemas locais que os conectam genealogicamente. Tal relação 

pode estar permeada por contaminação. No caso de um texto não contaminado, a linha de ligação 

entre dois textos é única e vertical, denotando uma relação pura. Por outro lado, o texto 

contaminado sofre a influência de mais de um texto, deixando a ligação confusa. A contaminação 

agrava-se pelo fato de haver muitos manuscritos e testemunhas perdidos, não sendo assim possível 

elencá-los genealogicamente, trazendo variações maiores a longo prazo. Inobstante, há a 

possibilidade de variantes idênticas surgirem por coincidência.163 

Mink identifica premissas que ajudam a estabelecer o relacionamento entre textos. Tais 

premissas são entendidas como “mais prováveis” do que sua negação, no entanto, como afirma o 

autor, existem exceções. Seguem as asserções: 

1. O escriba desejou copiar sua principal fonte (Vorlage) fielmente; 

 
158  O método viabiliza via tecnologia um agrupamento de todas as variantes possibilitando uma maior consistência nas 

edições críticas. 
159  Contaminação textual é a probabilidade de um manuscrito ter procedência de vários outros manuscritos. 
160  A criação de uma mesma variante de forma coincidental. 
161  WASSERMAN, Tommy; GURRY, Peter J. A new approach to textual criticism: an introduction to the 

coherence-based genealogical method. Atlanta: Stuttgart: SBL Press ; Deutsche Bibel Gesellschaft, 2017. 
(Resources for Biblical study, v. number 80). p. 21 

162  MINK, 2009, p. 9-11. 
163  MINK, Gerd. O Método Genealógico Baseado na Coerência – Do que se trata? Disponível em: http://www.uni-

muenster.de/INTF/Genealogical_method.html. Acesso em 19 jan. 2021. 
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2. Se um escriba introduziu mudanças, eles provêm de outra fonte (não foram inventadas); 

3. O escriba usou poucas fontes (regra da parcimônia); 

4. As fontes utilizam textos próximos e não distantes entre si.164 

As afirmações derivam de estudos sobre a transmissão de textos nos manuscritos com base 

na maior probabilidade de acordo com hábitos dos escribas. As explicações de cada asserção estão 

localizadas no livro The Textual History of Greek New Testament: Changing views in ontemporary 

research165 onde Gerd Mink explica o MGBC e o processo de contaminação, coerência e 

coincidência na transmissão textual. 

A análise é feita por software disponibilizado no site do INTF.166 No momento, os dados e 

tabelas formulados limitam-se às Epístolas Católicas e ao livro de Atos. O guia de consulta 

genealógica167 das Epístolas Católicas identificam cinco etapas de análise: 1. Potenciais ancestrais e 

descendentes; 2. Comparação de testemunhas; 3. Coerência na atestação; 4. Coerência nas 

passagens variantes e 5. Estemas locais. Formula-se, em cada instância, um gráfico específico com 

dados relevantes para a pesquisa. 

O projeto da ECM conta com publicações que começaram na década de 1990 sendo que a 

primeira edição lançada em 1997 contemplava o livro de Tiago. Desde lá foram publicados 

fascículos referentes às "Cartas Católicas”: as cartas de Pedro (2000), as de João (2003-2005) e a de 

Judas (2011). Em 2013, foi lançada a segunda edição referente às cartas católicas em dois tomos. 

Quatro anos mais tarde, foram publicados em quatro volumes os tomos referentes ao livro de 

Atos.168 Por fim, em julho de 2021 foi publicado o fascículo da ECM referente ao Evangelho de 

Marcos. Os detalhes do método serão esboçados na apresentação do fascículo referente a Atos, 

objeto deste estudo. 

 
164  MINK, 2009, p. 97-106. 
165  MINK, G. Contamination, coherence, and Coincidence in textual transmission: The coherence-based genealogical 

Method (MGBC) as a complement and corrective to Existing approaches. In: WACHTEL, K; HOLMES, Michael 
W. The Textual History of the Greek New Testament: Changing Views in Contemporary Research. Text-Critical 
Studies. Atlanta: SBL, 2011. p. 151-155. 

166  INTF. Disponível em: http://egora.uni-muenster.de/intf/index_en.shtml. Acesso em: 06 ago. 2022. 
167  INTF. Disponível em: http://intf.uni-muenster.de/MGBC2/guide_en.html. Acesso em: 06 ago. 2022. 
168  DA SILVA, Cássio Murilo Dias. Institut für Neutestamentliche Textforschung: Novum Testamentum Graecum: 

Editio Critica Maior – III: Die Apostelgeschichte / The Acts of the Apostle. Stuttgart: Deutsch Bibelgesellschaft. 
2017. Perspectivas Teológicas: Belo Horizonte, v. 49, n. 3, p. 703-707, Set./Dez. 2017. p. 703. 
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2.3 ECM III: ATOS DOS APÓSTOLOS 

Além da introdução ao método, faz-se necessária a apresentação da obra central dessa 

pesquisa. A publicação do Novum Testamentum Graecum Editio Critica Maior169: Acts of the 

Apostles, realizada em 2017, em três tomos. Esses são divididos da seguinte forma: 1. Parte I da 

ECM é dividida em duas secções e contempla questões introdutórias e o texto primário de Atos. Ao 

total contabilizam 1088 páginas; 2. A segunda parte denominada Begleitende Materialien (materiais 

suplementares) traz uma lista de manuscritos gregos, dentre eles: códices bizantinos, latinos, coptas, 

siríacos, entre outros, distribuídos em 312 páginas. 3. Por fim, a última parte conta com comentários 

textuais além de estudos recentes. Esses contribuem para o entendimento das novas leituras 

inseridas no texto grego com base na aplicação do MGBC. Desses estudos, seis estão em inglês e 

seis em alemão, escritos por 11 diferentes autores. Juntos, os volumes de Atos abarcam 1681 

páginas. 

Nesta parte, a ECM III (edição de Atos dos Apóstolos) será apresentada estruturalmente 

para o conhecimento acerca de nosso objeto de estudo. Paralelamente, alguns dos principais 

conceitos e procedimentos do MGBC serão explicados na prática, com o auxílio de ferramentas 

disponibilizadas pelo INTF.  As análises serão realizadas posteriormente em capítulo específico. 

2.3.1 Testemunhas utilizadas na ECM III 

O objetivo da edição, assim como nas cartas católicas, é o estabelecimento e reconstrução 

histórica do texto do Novo Testamento durante o primeiro milênio.170 Escolheu-se uma grande 

seleção de materiais para análise em Atos, entre eles: as variantes encontradas nos manuscritos 

gregos selecionados e nas citações dos pais da Igreja, as evidências das mais relevantes versões 

antigas (latina, copta, siríaca e etiopa), especialmente onde essas são testemunhas das variantes do 

texto grego, e por fim, a utilização esporádica de outras versões  nos locais em que contribuem para 

a análise das variantes do texto grego (versão armena, antiga igreja eslavônica, georgiano).171 O 

texto da edição foi estabelecido com base em toda evidência analisada. Nos lugares nos quais não 

 
169  STRUTWOLF, Holger et al. (Org.). Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior/Band III. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2017. 
170  STRUTWOLF, 2017, p. 18. 
171  STRUTWOLF, 2017, p. 18. 
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foi possível chegar a uma decisão, adotou-se os chamados split-lines, marcados com um diamante 

(♦).172 

Para a seleção de testemunhas na ECM, todo o material de Atos dos Apóstolos foi 

colacionado pelo INTF em 104 passagens testes (publicado em Text und Textwert der griechischen 

Handschriften des Neuen Testaments). Assim, houve, para essa edição, a seleção primária de 135 

manuscritos com os seguintes critérios. 1. Proporção de concordância com o texto majoritário 

menor que 85%. 2. Proporção de concordância com o texto majoritário próximo ou igual a 100%. 3. 

Perpetuação do texto escolhido para as cartas católicas. Além disso, foram inclusos outros 28 

pergaminhos, fragmentos, P127, nove lecionários e 12 suplementos, totalizando 183 testemunhas 

gregas.173 

Quanto aos textos bizantinos, escolheram-se os que concordam com 90% ou mais com o 

texto majoritário. Essa lista, conforme a lista suplementar, chega ao número de 72 testemunhas para 

o livro de Atos. Dentre esses, sete são considerados puramente bizantinos por sua alta concordância 

entre si (1,18, 35, 330, 398, 424, 1241). Uma ressalva merece ser feita entre a diferenciação dos 

termos: texto bizantino e texto majoritário. O texto bizantino ou koiné, representado pela sigla Byz., 

refere-se à forma textual definida pelo texto majoritário – assim, o termo texto majoritário possui 

um sentido quantitativo, ao passo que o termo bizantino um sentido qualitativo.174 Em Atos, o texto 

bizantino difere do texto estabelecido em 719 passagens. 

Acrescem-se às testemunhas dos manuscritos gregos, as citações gregas listadas no Clavis 

Patrum Graecorum, em especial, nos seis primeiros séculos e algumas citações de autores entre o 

sétimo e o décimo século.175 Uma das maiores dificuldades é distinguir entre citações, alusões e 

paráfrases. Em geral, as citações foram aceitas, apenas se reproduzissem com fidelidade uma leitura 

contida em algum manuscrito ou se tal citação fosse julgada valorativa. As citações patrísticas 

foram inclusas no aparato crítico – a lista para identificação desses pais da igreja encontra-se na 

parte suplementar (livro 2) no tópico 3.2 (Register der Zitate und ihrer Fundstellen). Esse material 

está disponível no site intf.uni-muenster.de/patristik/ onde é possível pesquisar a citação grega por 

autor, escrito do autor ou referência bíblica. Uma lista completa é gerada ao selecionar qualquer 

uma das alternativas. No momento, estão disponíveis para pesquisa os livros de Marcos e Atos. 

 
172  STRUTWOLF, 2017, p. 18. 
173  STRUTWOLF, 2017, p. 19. 
174  STRUTWOLF, 2017, p. 19. 
175  STRUTWOLF, 2017, p. 19. 
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Por fim, entre as testemunhas utilizadas estão as versões dos textos latino (L), copta (K), 

siríaco (S) e etíope (Ä). A ECM III tem um aparato para evidência apenas onde contribui para o 

estabelecimento do texto grego e de sua história.176 Entre os critérios para inclusão estão: primeiro, 

a passagem exibe variantes que possuam uma atestação de manuscritos significativos e exibe 

diferenças linguísticas traduzíveis, e segundo, na versão ou na tradição grega patrística há variações 

que retornam ao texto grego, mas não estão preservadas na tradição existente de manuscritos 

gregos.177  

No texto suplementar, o capítulo quatro (4) parte dois (2) trata acerca das versões. As notas 

dessas aparecem em mais de 3.100 passagens de Atos com atestações significantes na tradição dos 

manuscritos.178 Georg Gäbel179 publicou uma versão expandida e revisada de sua apresentação no 

encontro anual da SBL, em 2015, onde discute princípios para a inclusão das versões tanto no 

aparato crítico quanto na seção suplementar. O autor, através de exemplos, compara as versões 

ligadas ao texto grego com testemunhas gregas a fim de compreender os locais, nos quais, a 

variante grega é consequência de uma versão e vice-versa, assim Gäbel estabelece parâmetros para 

inclusão ou exclusão de determinada variante no aparato crítico. Em geral, é sempre recomendável 

que uma variante esteja viva em mais de uma tradição, tanto em versões, como  em textos dos pais 

da igreja e/ou testemunhas gregas. Assim sendo, a seleção de testemunhas utilizadas, o aparato 

crítico das versões e o comentário textual estão redigidas em material suplementar da edição.180 

2.3.2 Estrutura e elementos da edição 

A Editio Critica Maior estrutura o texto em três partes principais: o texto primário adotado 

pela edição, um resumo das leituras variantes e o aparato crítico. Para a apresentação, deve-se 

descrever não apenas sua versão física, mas também a online com acesso público. Ainda sim, nessa 

seção, faz-se necessário conhecer não apenas a estrutura da edição bem como os principais sinais 

críticos utilizados. 

 
176  STRUTWOLF, 2017, p. 20. 
177  STRUTWOLF, 2017, p. 20. 
178  STRUTWOLF, 2017, p. 127, Parte 2.1. 
179  GABEL, G. The Import of the Versions for the History of the Greek Text: Some observations from the ECM of 

Acts., 2015. 
180  STRUTWOLF, 2017 (2.1). 
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Iniciando pela descrição do texto primário, verifica-se que tanto no texto impresso quanto no 

digital adota-se estrutura semelhante. Como se observa por meio da figura 1181, cada palavra é 

sinalizada com números pares, sendo os ímpares reservados a variantes que se encaixem entre o 

texto adotado. 

 

Figura 1 – texto primário ECM de Atos dos Apóstolos (versão digital) 

Fonte: Site INTF – Fase 4 de Atos 

O texto adotado será sempre a variante a. As demais variantes serão nomeadas com outras 

letras subsequentes. A referência é feita na seguinte ordem Livro/Capítulo/Versículo/Palavras (Atos 

1:3/31). Nesse caso, percebe-se que o último número demonstra a adição φαινομενος entre as 

palavras 30 e 32. Na versão impressa, nos locais onde não houve uma decisão pelo texto crítico, 

sinaliza-se com um diamante (♦) e ambas as variantes são colocadas no texto impresso como 

possibilidades, como se observa na figura 2.182 

Figura 2 – texto primário (versão impressa) 

 

 

Fonte: Foto de ECM III – Atos dos apóstolos 

Ao todo são listados 155 locais, nos quais, foram marcados com um diamante (♦).183 A 

marcação de diamante (♦) não aparece na versão digital, no entanto, o gráfico referente ao estema 

 
181  Texto Primário. ECM de Atos dos Apóstolos (versão digital). Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/coherence/23. Acesso em: 06 ago. 2022. 
182  STRUTWOLF, 2017, p. 5 (1.1). Escaneado com o aplicativo Camscanner. 
183  STRUTWOLF, 2017, p. 35-37. 
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local indicará uma indecisão, apontando a decisão bifurcada entre as variantes em questão. A 

imagem abaixo ilustra tal identificação:184 

Figura 3 – texto primário (versão impressa) 

Fonte: Foto de ECM III – Atos dos apóstolos 

Figura 4- Estema local de Atos 1:6/10 

Na imagem acima se lê uma indecisão entre as variantes a e b, nesse caso a variante c é 

descendente de b. Logo abaixo de cada linha, em consonância com a numeração da palavra do texto 

impresso, há um resumo das principais variantes. Por exemplo, abaixo do texto primário de Atos 

1:6/10, está um resumo de todas as variantes, onde, encontram-se os termos ηρωτων e επηρωτων, o 

diamante (♦) no segundo termo, além da variante c (επηρωτησαν) concluindo o resumo das 

variantes nesse trecho. Outros dois sinais comumente encontrados são f (Fehler cf. alemão) e x. No 

caso de f, indica uma leitura errônea que não pode ser reconstruída por falta de evidências, caso 

contrário tal erro seria sinalizado apenas no aparato crítico. No caso de x trata-se de uma omissão 

em algumas testemunhas textuais. 

Por fim, chega-se à terceira estrutura do texto, o aparato crítico. A explicação faz-se 

necessária porque o aparato crítico da ECM é muito diferente das edições críticas anteriores, 
 

184  TEXTO Primário. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/23 referente ao texto de Atos 
1:6/10. Acesso em: 06 ago. 2022. 
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principalmente devido ao alto número de dados inclusos. Uma lista completa dos sinais utilizados é 

encontrada tanto na parte introdutória da ECM185 quanto na seção de abreviações e símbolos no 

livro suplementar.186 

O aparato crítico da ECM é estruturado de forma extensa, incluindo um número de 

testemunhas maior do que aquelas citadas em outras edições críticas. Cada unidade de variação é 

distinguida pelo(s) seu(s) número(s) e cada variante por uma letra. A variante adotada pela edição 

crítica sempre será a letra a. As letras subsequentes referem-se a outras variantes, não 

necessariamente organizadas em ordem de importância. As evidências são sempre citadas na 

seguinte ordem: manuscritos gregos que incluem papiros, textos maiúsculos e minúsculos, e 

lecionários, a citação de pais gregos e as versões.187 Outras referências bíblicas são colocadas em 

parênteses nos lugares em que tais leituras possam explicar a origem do texto analisado. Muitos 

outros sinais críticos são utilizados na edição e serão explicados conforme haja necessidade no 

decorrer dessa obra. 

O aparato crítico do texto de Atos dos Apóstolos pode ser encontrado em três versões 

distintas: na impressão física, no site do New Testament Virtual Manuscript Room188 (NTVMR) e 

nas genealogical queries referentes à quarta fase do livro de Atos.189 Essa última versão pode ser 

baixada e utilizada manualmente na versão offline.190 Como exemplo, utilizar-se-á a versão pública 

oferecida pelo site NTVMR. A versão impressa assemelha-se a essa última e não necessita de maior 

explicação. 

Na próxima página se encontra uma imagem referente ao site http://ntvmr.uni-

muenster.de/ecm. 

Na tela, observam-se três quadrantes principais. No quadrante superior encontra-se o texto 

primário dividido por versículos sem acentuação. Nesse é possível pesquisar o texto na caixa de 

pesquisa. Como já dito anteriormente apenas os textos de Marcos e Atos estão disponíveis até a 

presente data. Ao deslizar o mouse sobre a palavra é verifica-se o número dessa dentro de 

determinado versículo. Se clicarmos na palavra, abre-se no terceiro quadrante (inferior direito) uma 

 
185  STRUTWOLF, 2017, p. 25-27 (1.1). 
186  STRUTWOLF, 2017, p. 3-4 (2.1). 
187  STRUTWOLF, 2017, p. 25*. 
188  NEW TESTAMENT VIRTUAL MANUSCRIPT ROOM (ECM). Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/ecm. 

Acesso em: 06 ago. 2022. 
189  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50106010. Acesso em: 16 de ago. 

2022 
190  INSTITUTE FOR NEW TESTAMENT RESEARCH (INTF) BLOG. Disponível em: http://ntvmr.uni-

muenster.de/intfblog/-/blogs/download-the-cbgm-docker-container. Acesso em: 06 ago. 2022. 
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breve definição do termo conforme léxico vinculado ao site Perseus Digital Library.191 Finalmente, 

no quadrante inferior esquerdo localiza-se o aparato crítico referente ao texto em análise. Como é 

possível identificar, cada termo é citado com suas evidências a partir de ordem já citada 

anteriormente. No caso de Atos 1:6/10 verifica-se a utilização de vários sinais críticos até o 

momento não estudados, mas que são encontrados na lista de sinais críticos oferecidos pela edição. 

Nessa versão digital, várias outras ferramentas estão elencadas no aparato crítico. Por 

exemplo, próximo à palavra ουν de Atos 1:6/6 encontram-se dois sinais. O primeiro assemelha-se a 

uma caixa de texto que ao ser clicado abre uma nova página com comentários textuais. Esses são os 

mesmos comentários escritos por Klaus Wachtel e que são encontrados no livro suplementar da 

edição. A vantagem dos comentários online é que qualquer usuário registrado no site do NTVMR é 

habilitado para responder ao comentário textual. Ressalta-se que somente algumas variantes 

possuem comentários textuais. O segundo sinal, semelhante a um círculo com uma seta apontando 

para baixo, ao ser clicado redireciona para uma nova página de análise de coerência (genealogical 

queries), a qual será explicada posteriormente. 

 
191  PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Disponível em: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. Acesso em: 06 ago. 2022. 
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Figura 5 - Editio Critica Maior (versão NVTMR) 
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Além disso, na parte superior desse quadrante encontram-se várias abreviações vinculadas a 

diferentes websites.192 Tais funcionam como os livros suplementares da edição impressa. 

 Uma última ressalva a ser mencionada é quanto ao tipo de aparato que é esboçado na ECM. 

Em geral, a citação completa de todas as testemunhas que defendem uma variante, denominado 

aparato positivo, só é utilizada quando quinze (ou mais) manuscritos gregos contradizem a variante 

adotada pelo texto primário. Na maioria dos casos, apenas algumas testemunhas opõem-se ao texto 

primário. Dessa forma, utiliza-se o sinal de três pontos (...), denominado aparato negativo, para 

identificar esses casos. Nesse sentido, as citações patrísticas e versionais são utilizadas 

principalmente com o aparato negativo. A lista completa de suporte de evidência é encontrada na 

lista de manuscritos gregos (suplemento 2.1). 

2.3.3 Notas sobre a aplicação do método 

Uma vez compreendidas as principais divisões e estruturas dessa obra, faz-se necessário 

entender o processo por trás da escolha do texto primário. No caso do livro de Atos, a presente 

edição analisou 183 testemunhas textuais em 7.446 unidades de variações.193 Essas podem 

compreender desde um simples termo até todo um versículo e são marcadas por numerais indicando 

o início e término dessas. Somente no livro de Atos totalizam-se 52 alterações em comparação com 

as edições críticas do Novum Testamentum Graece (NA28) e do Novo Testamento Grego (UBS5). 

A partir de uma seleção representativa dessas alterações será realizada uma análise partindo do 

MGBC com finalidade de entendimento da aplicação e das mudanças proporcionadas pelo método. 

Além dessas alterações, existiram outras 155 passagens, nas quais, adotou-se uma escolha aberta, 

representada por um diamante, permitindo duas variantes permanecerem, devido à falta de certeza, 

como possibilidades textuais. Toda essa mudança no texto crítico foi gerada devido à adoção de um 

método diferente e implicará nas traduções para as línguas modernas, exegese e consequentemente 

para a teologia posterior, fazendo-se crucial o conhecimento da aplicação do método.194 

 
192 CopCitCh abre uma nova guia para citações da Bíblia copta. 

Bibles abre uma nova guia no site Crosswire com inúmeras versões da Bíblia. 
PatCit abre uma nova guia com citações patrísticas referentes ao versículo em análise. 
VL abre uma nova guia com um quadro de análise da Versão Latina (Vetus Latina). 
VL abre uma nova guia com a versão Copta do livro de Atos. 
Por fim, alguns textos possuem também conjecturas que são realizadas posteriormente por estudiosos. Essas servem 
para continuar a discussão da variante em questão. 

193  STRUTWOLF, 2017, p. 28. 
194  STRUTWOLF, 2017, p. 28. 
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Dado que o desenvolvimento histórico será explicado a partir da apresentação de produção 

teórica desde a década de 1980, faremos, neste momento, uma descrição das fases relativas à 

escolha do texto primário do livro de Atos. As edições anteriores não necessariamente seguiram as 

mesmas fases devido à incompletude no desenvolvimento do método, no entanto, nesta obra a fase 

evoluída do método aplicada a Atos coopera uma para melhor compreensão do MGBC. 

Em suma, a aplicação do método ocorre em três fases distintas e consequenciais cujo 

propósito é produzir uma hipótese sobre as relações genealógicas com base nos textos preservados 

pelas testemunhas e, desta forma, chegar à elaboração de um texto primário, denominado 

Ausgangstext. As três fases podem ser resumidas da seguinte forma: 

A aplicação do MGBC é um processo iterativo pelo qual a investigação prossegue em 
locuções sem problemas para os casos mais difíceis. Na primeira etapa, o método 
tradicional de crítica textual eclética é aplicado e, além disso, é avaliada a coerência pré-
genealógica das testemunhas textuais. O resultado é a hipótese sobre a coerência 
genealógica de testemunhas textuais. A partir deste ponto, a continuação da iteração através 
de estemas locais existentes, onde as perguntas ainda permanecem sem resposta, pode 
incluir a coerência genealógica das testemunhas como um novo tipo de evidência externa 
na análise da genealogia das variantes. A luz da coerência genealógica, as questões em 
aberto são tratadas novamente e a construção de estemas locais pode ser aprimorada, caso a 
genealogia das testemunhas coloque nova luz sobre a genealogia das variantes. A partir 
disto novamente segue-se uma nova compilação da coerência genealógica.195 

Percebe-se pela descrição processual do método, primeiro, o diálogo com o método eclético, 

algo característico da abordagem adotada por críticos textuais relacionados ao uso do método em 

Münster e demais localidades. No entanto, embora afirme-se que o MGBC seja um meta-método 

permitindo a utilização de outras metodologias em consonância com ele, tal casamento foi mostrado 

frustrante em análise realizada por Peter Gurry196 que será explorada posteriormente. Outrossim, 

chama a atenção a proposta de resolubilidade começando com casos mais fáceis onde se possui 

maior certeza textual. Assim, utilizando-se desses, a partir do diálogo com o método eclético, 

constroem-se estemas locais, e somente numa fase posterior utiliza-se do método para 

 
195  STRUTWOLF, 2017, p. 28. The application of the CBGM is an iterative process by which the investigation 

proceeds in phrases form unproblematic cases to more difficult ones. In the first stage, the traditional methods of 
ecletic textual criticism are applied and, in addition, pre-genealogical coherence of textual witnesses is evaluated. 
The result is hypothesis about genealogical coherence of textual witness. From this point on, further iteration 
through existing local stemmata where questions still remained unanswered, can include the genealogical coherence 
of witnesses as a new kind of external evidence in the analysis of the genealogy of variants. In light of genealogical 
coherence, open questions are dealt with anew and the construction of local stemmata may be improved, if the 
genealogy of witnesses casts new light on the genealogy of variants. From this again follows a new compilation of 
genealogical coherence (tradução nossa). 

196  GURRY, 2017, p. 101-110. 
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complementar as decisões editoriais tomadas em casos de maior dificuldade. Além disso, a análise 

em fases propicia iteratividade e, por consequência, construção contínua do método. 

Na primeira fase do método, o objetivo foi o ajuntamento de dados pré-genealógicos das 

testemunhas analisadas. Assim, a equipe editorial, vinculada ao projeto, colocou como base os 

textos críticos da NA28 e UBS5.  No caso de Atos, esse tem sido o mesmo texto desde NA26 e 

UBS3. Tal escolha se dá pelo reconhecimento de todo trabalho realizado pelo método eclético por 

meio da crítica textual estabelecendo um texto extremamente confiável e fidedigno com base em 

manuscritos de qualidade e critérios editoriais.  

Dessa forma, estabelecido o texto-base padrão, que nesse primeiro momento era similar às 

edições supracitadas, realizou-se a comparação pré-genealógica com as testemunhas do texto grego. 

A análise pré-genealógica indica o grau de proximidade entre testemunhas comparadas ao texto-

base, indicando sua relação e direcionamento.197 Tal análise é disponibilizada por meio do site que 

realiza nesta primeira fase do projeto.198 Nesse site, compara-se qualquer testemunha em relação a 

outras testemunhas. Como padrão, o site dispõe o texto A em comparação com todas as testemunhas 

gregas e em referência a todos os capítulos de Atos, performando uma análise holística entre as 

testemunhas. Não obstante, analisa-se tendo testemunhas distintas como padrão e restringindo 

apenas a um capítulo específico.  

 

2.3.4 Fases de Aplicação do MGBC 

2.3.4.1 Primeira Fase 

Uma simples pesquisa procurando as testemunhas mais próximas do texto A, na primeira 

fase, gera os seguintes resultados: 1) 03 - 96.5% (7525/7796); 2) P74 - 95.1% (6613/6953); 3) 01 - 

94.7% (7368/7782); 4) 81 - 94.7% (5072/5354); 5) 02 - 94.5% (7352/7779); 6) 04 - 92.6% 

(4532/4896); 7) 1175 - 92.4% (7199/7792); 8) 1739 - 92.0% (6978/7585); 9) 33 - 91.5% 

(6529/7134); 10) 307 - 91.1% (7098/7792). O resultado acima mostra apenas as dez testemunhas 

mais próximas, de um total de 134. O primeiro número indica a quantidade de ocorrências em que 

determinada testemunha se assemelha com o texto-base, já o segundo número é o total de 
 

197  STRUTWOLF, 2017, p. 28-29. 
198  ECM ACTS: MANUSCRIPT CLUSTER. Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/PreCo/PreCoActs/Acts_Clusters.html. Acesso em: 13 ago. 2022. 
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ocorrência em que é possível a realização de tal comparação. Outros dois dados importantes 

gerados pelo site são a média percentual, tendo como base todas as testemunhas (87.8%), e a média 

percentual em referência ao Texto Majoritário (86.54%). 

Inobstante, referente ao livro de Atos, outros dois grupos "insignificantes", para a análise 

pré-genealógica, foram utilizados para a análise preliminar realizada na primeira fase. O primeiro 

são textos antigos como o P45 que por serem fragmentários são excluídos da análise quantitativa, 

mas que pela qualidade e antiguidade contribuem para o estabelecimento do texto primário. Além 

desses, no caso de Atos, o texto ocidental também teve um olhar diferenciado por conter um texto 

maior e relativamente distinto. A relação pré-genealógica entre as testemunhas analisadas culminou 

num estema local preliminar em cada unidade de variação posto como base para as fases 

subsequentes. 

2.3.4.2 Segunda Fase 

Na fase dois, as relações genealógicas pré-estabelecidas subsidiam dados para verificação de 

ancestrais potenciais e atestações de coerência. Tais módulos, assim como aqueles da primeira fase, 

encontram-se online no site de consulta genealógica da fase 2.199 A primeira ferramenta, 

denominada estema local, mostra a relação genealógica entre variantes existentes em uma unidade 

de variação. Por exemplo, ao selecionar o texto de Atos 1:1/26 chega-se ao seguinte gráfico: 

Figura 6 – Estema Local de Atos 1:1/26 

 

 

 

Fonte: genealogical Questies – Fase 2 de Atos 

O estema acima aponta para o cenário, em que, a variante a (ιησους) é ancestral tanto da 

variante b (κυριος ιησους) quanto da variante c (υιος). Na ocasião da pesquisa200, as palavras 

 
199  GENEALOGICAL QUERIES – Acts (Phase 2). Disponível em: http://intf.uni-muenster.de/cbgm/actsPh2/. Acesso 

em: 27 set. 2017. 
200  Pesquisa realizada no dia 7 de setembro de 2021. 
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estavam desconfiguradas e foi necessário pesquisar em outro site para saber de quais variantes se 

tratavam. O mesmo ocorreu em várias outras pesquisas dentro desse módulo. No entanto, os 

gráficos genealógicos não foram afetados. Outro módulo, ainda na segunda fase, é a construção de 

coerência de atestação de determinada variante dentro de uma unidade de variação. Nesse módulo é 

possível selecionar variadas informações para a análise da atestação. Observam-se na figura 7, 

quatro campos de preenchimento: endereço da variante, fonte de dados, conectividade e leitura 

inicial. O primeiro é o local onde se coloca a unidade de variação que se está pesquisando. Na 

imagem, a pesquisa refere-se a Atos 1:1/26 em relação à variante a. A fonte de dados trata-se da 

base que se deseja analisar, neste caso as opções são: o capítulo em análise ou o livro de Atos. Na 

terceira parte, a conectividade refere-se ao grau de ancestralidade que será permitido na busca. Por 

padrão, o sistema procura testemunhas próximas que utilizam a mesma variante na passagem. Já o 

grau de conectividade é o limite de ancestralidade para tal pesquisa. Assim, caso selecionada 

conectividade baixa (1-5) o sistema procurará apenas testemunhas que são ancestrais até a quinta 

geração e se não encontrar, fixará tal testemunha ancestral que suporte outra variante. Se a opção 

“absoluto” estiver selecionada, procurar-se-á a testemunha que ateste a mesma variante 

independentemente do grau de ancestralidade. Por fim, a última seção pressupõe qual variante se 

quer colocar como leitura inicial. 

Em suma, o gráfico resultante da pesquisa de Atos 1:1/26 com referência a variante a, onde 

essa é a leitura inicial e, se deseja um mapeamento com base nas relações genealógicas de todo o 

livro procurando ancestrais até a décima geração, é o seguinte:201 

  

 
201  GENEALOGICAL QUERIES – Acts (Phase 2). Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/cbgm/actsPh2/Coh1_4.php. Acesso em: 13 ago. 2022. 
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Figura 7 – Atestação de Coerência de Atos 1:1/26 

Fonte: Coerência de Atestação – Fase 2 de Atos 
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Figura 8 – Fluxo Textual do Livro de Atos 

 

Fonte: Análise Genealógica – Fase 3 
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Esse mapeamento não deve ser lido como algo definitivo, uma vez que tal não é o propósito 

de um estema local, mas como uma interpretação hipotética com base nos dados pré-genealógicos 

previamente estabelecidos no livro de Atos. Esses relacionam-se com o mapeamento genealógico 

textual (não histórico) em relação à variante a. O grau de conectividade alude ao quanto de 

contaminação é permitido na análise. 

Na primeira fase, nenhuma variante foi alterada em relação ao texto-base. Todavia, ao fim 

dessa fase, 423 passagens foram deixadas em aberto para reavaliação conforme o progresso do 

método. Ao passo que no fim da segunda fase, apenas 196 continuaram em aberto. Com base nas 

passagens que não ficaram em aberto, estabeleceu-se uma lista de 18 testemunhas que possuem A 

como ancestral primário: P45, P74, 01,02, 03, 04, 05, 08, 044, 33, 81, 181, 307, 623, 1175, 1409, 

1642 e 1739, e por consequência, são consideradas testemunhas de maior qualidade. Em 

contrapartida, no critério externo tradicional, a idade e o local de produção do manuscrito teriam 

esse valor que é agora transferido à qualidade textual relativa ao texto A.202 

2.3.4.3 Terceira Fase 

Por fim, a reavaliação realizada na terceira fase não produziu muitas alterações ao texto 

estabelecido anteriormente. No fim dessa fase, chegou-se ao texto impresso na ECM com 52 

alterações em relação ao texto da NA28/UBS5 e 155 passagens deixadas em aberto. Acrescentaram-

se os seguintes módulos online203: pesquisa por testemunhas ancestrais e descendentes, comparação 

entre testemunhas e coerência na passagem atestada. No primeiro módulo, pesquisa por ancestrais e 

descendentes, seleciona-se determinada testemunha e faz-se a análise com referência às demais 

testemunhas. Há a opção de pesquisar apenas por ancestrais ou por descendentes também, assim 

como incluir ou excluir fragmentos da pesquisa e optar por análise geral ou por capítulos. A seguir 

está o resultado de uma pesquisa com base na testemunha 307, pesquisando ancestrais em relação 

ao livro de Atos. 

 

 

 
202  STRUTWOLF, 2017, p. 29-30. 
203  GENEALOGICAL QUERIES – Acts (Phase 3). Disponível em: http://intf.uni-muenster.de/cbgm/actsPh3/. Acesso 

em: 06 ago. 2022. 
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Figura 09 – Análise pré-genealógica da testemunha (W1) 307 
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Fonte: Análise pré-genealógica – fase 3 

As dez colunas são lidas da seguinte forma: W1= testemunha que está sendo analisada; W2= 

testemunha em comparação; NR= o grau de importância do manuscrito; D = provável direção do 

fluxo do texto; PERC 1= porcentagem de coerência entre testemunhas; EQ= equivalência absoluta 

entre testemunhas; PASS = número de passagens entre testemunhas; W1<W2 = as variantes de W2 

são anteriores a W1; W1>W2 = as variantes de W1 são anteriores a W2; UNCL= relação entre 

testemunhas não claras; NOREL= nenhuma relação entre manuscritos.  

Interpreta-se a tabela da seguinte forma: em relação à testemunha 307 (W1) foram 

analisadas 31 testemunhas (W2) com relação à ancestralidade e descendência. Dessas, o grau de 

coerência pré-genealógica variou entre 100% (0166) e 83.11% (048). Desses, alguns são excluídos 

devido ao baixo número de passagens em comum (PASS). A esses é dado o número de relação 

(NR) zero. Dos que restam, o primeiro ancestral mais próximo é o Ausgangstext, seguidos por 1739, 

2200, 1891, 04 e 1175. Entende-se por potencial ancestral as vezes que W1<W2. No entanto, deve-

se ter cautela em decisões tomadas com pouca diferença entre W1<W2 e W1>W2. Não há uma 

especificação da diferença ideal, tal deve ser analisada pelo intérprete. Acima da tabela estão os 

seguintes dados: MT = grau de concordância geral com o texto majoritário; MT/P = refere-se à 

proporção em relação ao texto majoritário nos locais onde a testemunha possui textos afins; AA = 

indica o grau médio de concordância entre todas as testemunhas e MA= indica a mediana entre 

todas as testemunhas. O mesmo gráfico pode ser gerado também em relação aos descendentes de 

307. Igualmente, um manual de interpretação204 dos dados e dos módulos referentes à terceira fase é 

também disponibilizado online. Outro módulo da terceira fase é a comparação entre testemunhas.205 

Nesse, é possível realizar a comparação entre duas testemunhas. Ao selecionar as testemunhas a 

serem analisadas é gerada uma tabela contendo uma comparação capítulo a capítulo com os 

seguintes dados: o percentual de concordância (PERC1), número de passagens equivalentes (EQ), 

número total de passagens (PASS), número de passagens em que W1 é anterior a W2 (W1>W2) e 

vice-versa (W2>W1), número de passagens não relacionadas (NOREL), número de passagens sem 

clareza (UNCL) e direcionamento do capítulo (DIR). 

 
204  MINK, Gerd; WACHTEL, Klaus. Guide to Genealogical Queries – Acts Phase 3. Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/cbgm/actsPh3/guide_en.html#Ancestors. Acesso em: 14 ago. 2022. 
205  COMPARISON OF WITNESSES – Acts (Phase 3). Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/cbgm/actsPh3/Comp4.html. Acesso em: 06 ago. 2022. 
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É possível também verificar dentro de cada capítulo o direcionamento de cada variante. Esse 

tipo de análise auxilia na compreensão do fluxo textual por capítulo, além de possibilitar a 

percepção do grau de concordância e passagens equivalentes em cada trecho do livro de Atos e de 

compreender como se constrói a relação de potencial ancestralidade e descendência. 

2.3.4.4 Quarta Fase  

Por fim, chega-se a quarta e última fase do projeto da ECM relativo ao livro de Atos. Três 

são os módulos dessa etapa206: a busca por coerência e fluxo textual, a comparação entre 

testemunhas e a busca por parentesco entre testemunhas. Dessas, a principal análise é a busca pela 

coerência e fluxo textual. O segundo módulo é igualmente a comparação de testemunhas da fase 

três apenas com dados e layout atualizados. O último desses itens busca em uma determinada 

variante a relação entre ancestralidade e descendência. Ao buscar-se pela variante a no texto de 

Atos 1:6/10207 encontra-se a relação de dez testemunhas e a tabela respectiva de cada testemunha 

buscando por padrão as mais próximas. É possível delimitar a busca apenas por potenciais 

ancestrais ou por potenciais descendentes. Desse modo, além de estabelecer potenciais relações de 

ancestralidade e descendência que são enumeradas conforme o grau de relacionamento, também é 

possível visualizar a relação entre as testemunhas e suas distintas variantes. Outra opção é a 

inclusão ou não dos seguintes textos na análise: Ausgangstext, texto majoritário, das famílias 

textuais e fragmentos. O manuseio desses elementos abre um leque de possibilidades para a criação 

dos estemas locais e em seu aspecto global. Outrossim, tal ferramenta subsidia os dados para a 

elaboração de estemas ideais construídos através da relação multidimensional de uma testemunha 

com seu parentesco. 

Neste momento, chega-se à ferramenta basilar de análise a partir do MGBC. A busca por 

coerência e fluxo textual é o principal módulo tanto para o livro de Atos quanto para o evangelho de 

Marcos. O módulo possui uma versão online208 e offline;209 Na segunda, além do manuseio offline é 

possível também trabalhar com a base de dados modificando as relações entre as testemunhas. Na 

 
206  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/. Acesso em: 14 ago. 2022. 
207  ACTS PHASE 4 – FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=23&labez=a. Acesso em: 14 ago. 2022. 
208  ACTS PHASE 4 – COHERENCE AND TEXTUAL FLOW. Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/coherence/23. Acesso em: 14 ago. 2022. 
209  CBGM – DATABASE SERVER. Disponível em: <https://hub.docker.com/r/scdh/intf-cbgm-db-server. Acesso em: 

14 ago. 2022. 
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primeira, os dados estão a priori e não podem ser alterados. Ressalta-se que o site é resultado da 

colaboração do INTF com o Collogne Center for eHumanities (CCeh) e que diferente dos módulos 

anteriores possui maior dinamicidade em seu layout. O módulo apresenta oito elementos centrais: a 

caixa de busca textual, o texto primário, o aparato crítico, o estema local, a coerência da variante em 

passagem em duas formas gráficas, a coerência na atestação e o fluxo do texto geral. O guia 

referente à quarta fase do projeto pode ser baixado em https://ntg.uni-

muenster.de/pdfs/GenQ4_Guide.pdf. 

A caixa de ferramenta de busca textual é o local onde se digita a variante para análise. 

Quatro são as caixas a serem preenchidas: o livro bíblico, capítulo, versículo e número da variante. 

A ferramenta conta com autossugestão do sistema ao clicar em cada uma dessas caixas. Em 

seguida, logo abaixo, encontra-se o texto primário sem acentuação, exposto por versículo sendo 

cada termo enumerado. 

A terceira ferramenta é o aparato crítico que expõe todas as variantes. Em sua forma padrão, 

essas são identificadas com uma letra seguida com sua forma escrita e as atestações das 

testemunhas gregas. Aqui não estão expostas às atestações por pais da Igreja ou versões de outras 

traduções, isso por ter o módulo o propósito principal de analisar a coerência e o fluxo entre as 

testemunhas do texto grego. Além disso, cada testemunha enumerada possui um hyperlink que ao 

ser clicado abre uma tabela com a relação dessa testemunha com seus ancestrais e descendentes. 

Não obstante, podem-se incluir determinados filtros na análise como: visualização apenas de 

potenciais ancestrais ou descendentes; inclusão do Texto Majoritário, inclusão de fragmentos 

textuais, entre outros. Outra ferramenta é o cálculo do estema ideal. A finalidade de um estema 

ideal é explicar o máximo possível de variantes utilizando-se do mínimo possível de testemunhas 

por meio da fórmula 2n-1. Esse cálculo é realizado automaticamente, basta selecionar as 

testemunhas para análise e o site produzirá o cálculo matemático.210 A escolha do estema ideal cabe 

ao intérprete. 

Ainda no aparato crítico, ao clicar em find relatives abre-se uma nova guia buscando a 

relação entre testemunhas de uma determinada variante. Não obstante, é possível também realizar a 

busca das variantes no aparato crítico incluindo erros ortográficos e por emergências múltiplas, ou 

seja, em lugares onde a mesma variante surge independentemente ao clicar em Splits. Por padrão as 

testemunhas serão mostradas como independentes caso não possuam ancestral com a mesma 

 
210  Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/set_cover#ms=&pre_select=. Acesso em: 15 ago. 2022. 
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variante até a quinta geração (connectivity 5). Dessa forma, serão expostas às variantes com 

respectiva letra e número para representação, por exemplo: a1 e a2. Já as leituras deficientes são 

identificadas pelas letras zz. 

A quarta ferramenta é o estema local onde produz-se um gráfico genealógico hipotético 

acerca das relações entre as variantes locais. Em seguida, são apresentados dois gráficos com o 

mesmo conteúdo exibido visualmente diferente. As imagens abaixo representam graficamente o 

surgimento das variantes na passagem de Atos 1:6/10. 

Figura 10 – Análise de coerência das variantes de Atos 1:6/10 

 

 

 

 

 

Fonte: Análise de coerência e fluxo textual – fase 4. 

Nesse caso, com exceção da descendência de 03 em relação à 81, todas as variantes a 

surgiram da variante b. A variante c tem seu surgimento relacionado a testemunha 1448. A relação 

acima foi estabelecida tendo a conectividade fixada em cinco gerações. De novo, vários filtros 

podem ser incluídos na análise. Em seguida, outra ferramenta é o gráfico de atestação de uma 

variante por onde se verifica com base em conectividade pré-estabelecida o fluxo de uma 

determinada variante em determinada passagem. Segue, novamente, o gráfico referente ao texto de 

Atos 1:6/10: 

Figura 11 – Análise de coerência das atestações 

 

 

 

Fonte: Análise de coerência e fluxo textual – fase 4 
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Figura 12 – Fluxo Geral do Livro de Atos 
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Acima se verifica que a tem emergência múltipla vinculada a quatro principais testemunhas: 

03, 35, 424 e 307. Em três dos quatro casos a variante surge como descendente de um texto que 

apoia outra variante. Nesse caso, a atestação para a variante a é considerada fraca e tendo múltiplas 

emergências. Obtêm-se uma melhor compreensão com a análise do último gráfico neste módulo, de 

fluxo geral. 

Verifica-se que embora a atestação de a seja fraca, essa é apoiada por testemunhas próximas 

ao texto inicial (A). Já a variante b conta com a maior parte da atestação posterior. O fluxo geral 

pode ser construído com base no relacionamento textual de todo o livro de Atos ou apenas de um 

capítulo específico. Nesse caso, o gráfico acima se baseia na relação total do livro. O estema global 

é, nesse caso, uma hipótese unidimensional sobre a relação textual no livro de Atos e encerra os 

módulos que possuímos referente ao livro de Atos. A aplicação do método e análise será objeto dos 

capítulos subsequentes desta obra. O conteúdo abordado auxilia-nos a compreensão total ainda que 

superficial do desenvolvimento do método até a produção do tomo referente a Atos. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, esse primeiro capítulo expos uma introdução ao método descrevendo as 

principais características, pressupostos e elementos. Não obstante, também se realizou uma 

apresentação da publicação referente ao livro de Atos. Nessa, apresentaram-se as principais divisões 

e estruturas do tomo dividido em três volumes. Outrossim, foi abordado os principais termos, 

conceitos e procedimentos com referência a aplicação em Atos dos Apóstolos. No próximo 

capítulo, procurar-se-á compreender o desenvolvimento do método desde seu surgimento até os dias 

de hoje. Assim, analisar-se-ão as publicações escritas pelos principais defensores do método bem 

como a recepção por estudiosos da área da crítica textual. 
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3 HISTÓRIA, RECEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

GENEALÓGICO BASEADO NA COERÊNCIA 

O Método Genealógico Baseado na Coerência não é novo. O "novo", como afirma Cássio 

Murilo Dias, é incluir a análise da coerência entre os textos contidos nos manuscritos.211 No 

entanto, diante da complexidade do MGBC, tais asserções precisam de maior aprofundamento. 

Esse capítulo abordará questões relativas à história do método, seu panorama histórico, seu 

surgimento e desenvolvimento bem como sua recepção por proponentes da crítica textual. A 

história do MGBC inicia no fim da década de 1970 com Gerd Mink que o empregou no Institüt für 

Neutestamentlich Textforschung (INTF) em Münster na Alemanha – iniciando com o entusiasmo 

por tecnologia de Kurt Aland, e assim, empregando-o no Novo Testamento Grego. Gurry divide o 

surgimento do método também em três fases: nascimento (1982-1997), crescimento (1997) e 

maturidade (2005)212, que servirão de base para o entendimento do seu desenvolvimento histórico. 

3.1 PRIMEIRA FASE: NASCIMENTO DO MÉTODO (1982 -1997) 

A primeira discussão a respeito do método pode ser encontrada em um relatório do ano de 

1982 do instituto supracitado Bericht Der Hermann Kunst-Stiftung zur Förderung der 

Neutestamentlich com referência aos anos 1979 - 1981 com o artigo Zur Stemmatisierung 

Neutestamentlicher Handschriften de Gerd Mink. Ele inicia mencionando um escrito de Adolf 

Martin Ritter nas notícias da academia de ciência de Göttingen com o título 

"Stematisierungsversuch zum Corpus Dionysiacum Areopagiticum im Lichte des EDV Verfahrens" 

que procura a criação de estemas genealógicos nos aproximados 140 manuscritos de Dionísio 

Areopagita. No centro desses estudos estava a tentativa de agrupá-los segundo o grau de 

convergência.213 Nesse relatório, argumenta-se sobre a possibilidade da aplicação de método 

análogo aos textos das Epístolas Católicas que estavam sendo analisadas pelo autor. Isso 
 

211  DA SILVA, Cássio Murilo Dias. Método genealógico baseado na coerência: Algo Novo na Crítica Textual do Novo 
Testamento? Estudos Teológicos, v. 54, n. 2, p. 300-311 julho/agosto 2014. 

212  GURRY, Peter. A Critical Examination of the Coherence-Based Genealogical Method in the New Testament. 
v. 55. Boston: Brill, 2017. p. 9. 

213  MINK, Gerd. In: Bericht der Hermann Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung für die 
Jahre 1979-1981. Münster: 1982. p. 100. Im zentrum des Göttinger Testprogramms steht der versuch der 
Gruppierung des Handschriften aufgrund der Häufiigkeit der Konvergenz bzw. Distanz von je zwei Handschriften. 
(tradução nossa) 
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possibilitaria o ajuntamento dos manuscritos em grupos de tradições textuais mediante análise da 

coerência e de suas características. Mink prevê que a aplicação deveria lidar com o problema da 

quantidade de manuscritos ausentes, principalmente durante os primeiros séculos. Três asserções 

sustentam a defesa do método na utilização ao texto bíblico. 

Primeiro, o texto bíblico possui uma vasta tradição com um valor alto de coerência entre os 

manuscritos, havendo muitas testemunhas existentes. Além disso, possui uma coerência contínua e 

representativa na tradição textual. Nesse sentido, o método auxilia na compreensão do processo de 

contaminação. Esse princípio sugere que as leituras de variantes não surgiram do acaso, mas de 

textos (manuscritos) próximos. Essas não eram, por assim dizer, inventadas ou criadas, mas 

copiadas de um texto imediato ou até mesmo de um texto mais longínquo.214 Assim, para o autor, 

uma teoria de estemas “é mais apropriada, pois só ela seria capaz de discernir entre continuidade e 

contaminação".215 O relatório traz discussões cruciais, entre elas estão a concordância entre textos, 

anterioridade e posterioridade textual, estemas com base na estrutura textual e não na transmissão 

dos manuscritos, entre outras. 

Dois pontos são sugeridos no relatório: 1. Há demasiada perda de manuscritos para a 

construção genealógica de manuscritos; 2. A distinção entre textos e manuscritos. Assim, o fato de 

haver muitos manuscritos perdidos impossibilita a reconstrução genealógica detalhada. No entanto, 

tal perda afeta em menor grau o texto contido, abrindo-se a possibilidade de estemas textuais 

representantes da tradição textual. 

Sobre a continuidade e descontinuidade do método em relação ao relatório produzido no 

início da década de 1980, diz Gurry:216 

Em termos de continuidade, os seus pressupostos sobre a forma como os escribas 
normalmente trabalhavam, a necessidade de utilizar estes pressupostos para escolher entre 
hipóteses concorrentes (ou seja, parcimônia), a natureza iterativa do método e, mais 
importante ainda, o seu princípio básico de derivar a genealogia dos textos a partir das 
genealogias das suas leituras são todos coerentes com o método posterior. 

 
214  MINK, 1982, p. 104. daß die Textbeständeder Handschriften da, wo sie Varianten aufweisen, im Normalfall die 

Lesarten nicht selbst »erfinden«, sondern mit anderen Handschriften teilen, im weitesten Sinne also ihre 
Unterschiedlichkeit durch Vermittlung zwischen Textformen erlangen. (tradução nossa) 

215  MINK, 1982, p. 104. weil es allein in der Lage wäre, Kontinuierlichkeit und Kontamination differenziert 
darzustellen. (tradução nossa) 

216  GURRY, 2017, p. 11. In terms of continuity, his assumptions about how scribes typically worked, the need to use 
these assumptions for choosing between competing hypotheses (i.e., parsimony), the method’s iterative nature, and, 
most importantly, its basic principle of deriving the genealogy of texts from the genealogies of their readings are all 
consistent with the later method. (tradução nossa) 
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Quatro elementos são contínuos do método desde sua fundação: 1. A assunção de como o 

método funciona; 2. A necessidade de usar pressuposições para escolher entre hipóteses 

divergentes; 3. A natureza iterativa do processo; 4. O princípio de origem da genealogia textual a 

partir da genealogia de leituras.217 

Concernente ao processo de descontinuidade, nesse primeiro artigo está omisso a discussão 

sobre o conceito de coerência, tão central ao desenvolvimento do método. De igual forma, a 

definição de estema global está ligada majoritariamente à lógica matemática, diferente do processo 

de decisão que ocorre hodiernamente por meio de discussão entre o comitê. Em entrevista, Gregory 

Paulson218, um dos editores do fascículo da ECM, explica que reuniões mensais acontecem com 

todos os participantes do processo para discutir sobre o progresso geral do projeto. Além disso, cada 

comissão responsável pelos livros também possui suas próprias reuniões. 

Em 1993 Gerd Mink publica um artigo com o título Eine Umfassende Genealogie der 

Neutestamentlichen Überlieferung, onde apresenta conceitos centrais ao método em questão. Esse 

traz pela primeira vez o conceito de coerência e discute-o utilizando diagramas para ilustrar os 

princípios de Mink. Destaca-se a adoção do termo Ausgangstext (texto inicial) em detrimento de 

Ursprünglichen Text (texto original). Isso, pois, o texto ancestral procurado, nada mais é do que 

uma reconstrução a partir das estruturas textuais disponíveis. A soma das variantes (Lesenarten) 

dentro de um manuscrito constrói a estrutura textual existente (Textzustand), a qual, deverá ser 

necessariamente mais antiga que o manuscrito. Sendo assim, um manuscrito recente, não 

necessariamente possui uma estrutura textual recente. Nesse sentido, o MGBC faz distinção entre 

manuscrito e texto, sendo o último, o objeto da pesquisa do método.219 Outra questão importante 

trazida pelo artigo é a relação entre ancestralidade e descendência das estruturas textuais. Cada 

variante aparece como uma documentação histórica da estrutura textual que auxilia na compreensão 

do desenvolvimento da variante. 

Para Mink, a estrutura textual do Novo Testamento é influenciada pelo alto grau de 

contaminação.220 Tal ocorre devido ao alto número de manuscritos existentes, mas principalmente 

pelo grande número de manuscritos perdidos, especialmente nos primeiros séculos. Observa-se que 

 
217  GURRY, 2017, p. 11. 
218  PAULSON, Gregory. Coherenced-Based Genealogical Method. Zoom. Entrevistado por Wellington Casagrande 

no dia 04/05/2021. 
219  MINK, Gerd. Eine umfassende Genealogie der neutestamentlichen Überlieferung. New Testament Studies, [s. 

l.], v. 39, n. 4, p. 483, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0028688500011929. Acesso em: 28 set. 2021. 
220  MINK, 1993, p. 484. Der Zustand der neutestamentlichen Uberlieferung ist also der hochgradiger Kontamination. 

(tradução nossa) 
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inicialmente há uma baixa densidade de cópias, seguido por um crescimento rápido até chegar-se à 

saturação de cópias. Por consequência221, quanto menor o número de cópias feitas, maior é a perda 

em nível textual. Por fim, Mink expõe os pressupostos do MGBC, explicação sobre o 

funcionamento do método como construção de um estema local e global, que serão explorados 

posteriormente. Importantes temas são abordados nesse artigo como: definição de texto inicial, 

noção de ancestralidade e descendência, reconhecimento de alto grau de contaminação do Novo 

Testamento, exposição dos pressupostos do método, além de explicação sobre a construção de 

estemas locais e globais. 

3.2 SEGUNDA FASE: CRESCIMENTO DO MGBC E FORMULAÇÃO DA COERÊNCIA 

(1997-2005) 

A primeira publicação da Editio Critica Maior pelo Institut für Neutestamentliche 

Textforschung (INTF) em Münster aconteceu em 1997, relativo ao tomo de Tiago. 

Durante esse período houve uma evolução na construção da essência do método. A própria 

noção de coerência entre manuscritos foi desenvolvida distinguindo entre três tipos distintos. Não 

obstante, ressalta-se também o número de informações disponíveis e a capacidade de catalogação. 

Gurry sugere que, inicialmente, no livro de Tiago foram analisadas variantes em 25 lugares222, 

enquanto no fim dessa edição tal número já havia sido acrescido para 761.223 Um dos principais 

objetivos do INTF, desde a sua fundação, tem sido a colação e catalogação de todos os manuscritos 

do Novo Testamento.224 

Além disso, o aumento da capacidade de testemunhas contribuiu para o avanço e adoção do 

software Collate de Peter Robinson. Ainda que o processo de colação continuasse manual, toda a 

análise comparativa poderia ser agora efetuada em questão de segundos gerando uma lista de 

variantes.225 Houghton sugere que inicialmente as informações eram coletadas arduamente por meio 

da colação de manuscritos que tinham como base um texto padrão, o qual era utilizado 

 
221  MINK, 1993, p. 485. 
222  Com base nos dados da Text und Texwert (TuT). 
223  GURRY, 2017, p. 14. 
224  WACHTEL, K. Editing the Greek New Testament on the threshold of the twenty-first century. Literary and 

Linguistic Computing, [s. l.], v. 15, n. 1, p. 43, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1093/llc/15.1.43. Acesso em: 
28 set. 2021. 

225  GURRY, 2017, p. 14. 
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posteriormente para a criação de um aparato de leituras.226 O software de Robinson oferece a 

capacidade de processar 200 testemunhas concomitantemente, além disso, possui manuseio 

facilitado para transcrição, flexibilidade nas configurações das unidades de variação e a capacidade 

de exportar os resultados (output) para o formato de base de dados do instituto.227 

O software possibilita a criação de arquivos individuais para cada transcrição de 

manuscritos, gerando automaticamente um aparato a partir dos mesmos. Tal processo permite 

vantagens claras em relação à antiga forma de manuseio, tais como: maior velocidade, menor 

suscetibilidade ao erro humano, reprodutibilidade e reconfigurabilidade.228 

No ano de 1997, após a apresentação de Robinson na Sociedade Bíblica de Literatura 

utilizando seu software de colação de manuscritos, esse é convidado para Münster a fim 

instrumentalizar o Instituto para Pesquisa Textual do Novo Testamento com a utilização do 

software para colação e transcrição integral e digital dos manuscritos.229 

Houghton em seu artigo Eletronic Transcription of New Testament Manuscript and their 

Accuracy, Documentation and Publication descreve o modo pelo qual é realizada eletronicamente a 

transcrição de manuscritos do Novo Testamento. 

Em suma, o princípio de transcrição eletrônica é similar à colação manual em papel, ainda 

que o resultado seja diferente. Além disso, devido ao fato de a concordância entre manuscritos ser 

em torno de 90%, a forma mais eficiente é valer-se de um arquivo eletrônico de um texto editorial e 

compará-lo com o manuscrito em questão em todos os pontos de variação, ajustando sempre que 

necessário. O texto selecionado deve, preferencialmente, ser próximo ao texto analisado, um 

exemplo disso seria a utilização do Textus Receptus para transcrição de manuscritos bizantinos. A 

cópia eletrônica deve representar o texto bíblico copiado pelo escriba original bem como correções 

subsequentes. Sendo que nos lugares com ausência de texto deve-se marcar como lacunae, 

reconstrução ou não claro. O projeto da ECM também acrescenta informações como leiaute, 

paginação, colunas e quebras de linha. Outras informações que podem ser consideradas são o 

emprego de abreviações, pontuação, decoração e elementos paratextuais.230 

 
226  HOUGHTON, H.A.G. In: HAMIDOVIĆ, D.; CLIVAZ, C.; BOWEN SAVANT, S. (ORGS.). Electronic 

Transcriptions of New Testament Manuscripts and their Accuracy, Documentation and Publication. Ancient 
Manuscripts in Digital Culture. p. 133, 2019. BRILL. Disponível em: 
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004399297/BP000008.xml. Acesso em: 24 maio 2021. 

227  WACHTEL, 2000, p. 47. 
228  HOUGHTON, 2019, p. 133. 
229  HOUGHTON, H. A. G. The Editio Critica Maior of the Greek New Testament. Early Christianity (EC), [s. l.], v. 

11, n. 1, p. 101, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1628/ec-2020-0009. Acesso em: 24 maio 2021. 
230  HOUGHTON, 2019, p. 135. 
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A primeira linha de produção de transcrições viabilizadas pelo software Collate foram 

realizadas em arquivos textuais simples com marcações básicas, posteriormente convertidas para 

formatos mais avançados (SGML e XML). Em 2013 foi criado o Workspace for collaborative 

Editing Project produzido como um editor de transcrição online, permitindo a padronização de 

marcação e dos arquivos, além da publicação e distribuição imediata.231 Tal progresso permitiu 

padronização de arquivos que poderiam ser lidos tanto por pessoas quanto por computadores, além 

de compatíveis com diversas outras ferramentas de formatação, anotação e elementos paratextuais, 

aprimorando o manuseio das transcrições. 

Claro que é possível que haja erros nas transcrições de manuscritos, afinal o processo passa 

pela interpretação humana, como no exemplo de letras ilegíveis ou de manuscritos danificados. No 

entanto, o processo realizado na ECM para transcrição do manuscrito propicia um método 

confiável. O manuscrito é transcrito por duas pessoas distintas, em seguida é feita a colação 

digitalmente, e posteriormente, as diferenças são analisadas por um estudioso. Para Parker232, o 

método é efetivo se ambas as primeiras transcrições foram feitas cuidadosamente de modo a não ter 

erros simultâneos repetidos por ambos os transcritores. Por vezes, os erros podem continuar a ser 

transmitidos por falta de experiência de transcritores que se encontram ainda no processo de 

aprendizagem, e de fato, não raramente a transcrição é realizada por estudantes. Nesse sentido, o 

autor sugere a criação de uma etapa adicional de revisão textual (proofreading). A revisão é 

facilitada quando há inclusão da descrição de elementos textuais como paginação, quebras de 

página, colunas e outros elementos paratextuais. Igualmente, a publicação online de tais 

transcrições permite a correção posterior através do feedback de outros leitores e estudiosos. A 

documentação posterior é padronizada em um documento XML com um cabeçalho com a 

informação sobre o conteúdo do arquivo e sua codificação além da anotação de outros elementos 

textuais.233 E por fim, as transcrições do INTF são publicadas online legalmente debaixo da licença 

da organização Creative Commons. 

Regressando ao período de 1997 a 2005, foi na segunda edição da ECM que Gerd Mink 

introduz o termo coerência aos leitores. Conforme Gurry, o termo é definido numa nota de rodapé 

como “membros de um grupo que são conectados por uma relação genealógica direta”.234 No 

 
231  HOUGHTON, 2019, p. 136. 
232  PARKER, D. C. An introduction to the New Testament manuscripts and their texts. Cambridge, UK ; New 

York: Cambridge University Press, 2008. p. 104. 
233  HOUGHTON, 2019, p. 143. 
234  GURRY, 2017, p. 14. 
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mesmo ano, em seu artigo Editing and Genealogical Studies, o autor esclarece e descreve vários 

conceitos importantes acerca do método. No artigo, o método é justificado e em seguida descreve os 

passos de sua aplicação à epístola de Tiago. 

No artigo, Mink justifica o método com base na alta taxa de contaminação existente no texto 

do Novo Testamento e do problema do surgimento de variantes acidentais. O método deveria ter 

aplicabilidade a todas as passagens textuais e verificabilidade por meio da comparação entre os 

estemas locais e do estema global.235 O autor expressa seu sentimento de frustração diante da 

limitação do aparato crítico tradicional sem o uso da análise computadorizada. Assim, apresenta os 

motivos que o levaram a pensar no projeto para a ECM, são eles: a versatilidade, a possibilidade de 

expansão e a adequabilidade do método para responder questões concernentes à crítica textual e à 

história da transmissão do texto.236 No mesmo ano, Wachtel comenta sobre o progresso alcançado 

pelo software Collate. Esse tornou-se “uma importante ferramenta para a cooperação de várias 

instituições na edição de escritos do Novo Testamento”. 237 Mink esclarece que deseja que “as 

consequências das decisões textuais para toda a história textual sejam compreendidas”.238 Com isso, 

faz-se a distinção entre texto e manuscrito. O primeiro sendo a estrutura textual encontrada no 

manuscrito, e o segundo o artefato paleográfico. Embora o primeiro possa ser anterior ao segundo, o 

manuscrito nunca será anterior ao seu próprio texto. 

Ainda sim, também crucial no desenvolvimento histórico do texto é a exposição das 

pressuposições do método a respeito da transmissão textual bem como dos passos seguidos em sua 

execução no livro de Tiago. Mink239 identifica premissas que ajudam a estabelecer o 

relacionamento entre textos. Tais premissas são entendidas como “mais prováveis” do que sua 

negação, ainda que exceções possam existir. 

Adicionam-se às asserções, pressuposições com referência a formulação de um estema 

global com base na simplicidade: proximidade entre texto ancestral e descendente, menor número 

necessário de potenciais ancestrais, e menor número possível de ramificações no estema global.240 

 
235  MINK, 2000, p. 51. 
236  MINK, 2000, p. 52. 
237  WACHTEL, 2000, p. 48 (has become, an important tool for cooperation of various institutions in editing New 

Testament writings). 
238  MINK, 2000, p. 52 (I want the consequences of textual decisions for the whole of the textual history to be 

understood). 
239  MINK, 2000, p. 52. 
240 qMINK, Gerd. Editing and genealogical studies: the New Testament. Literary and Linguistic Computing, [s. l.], v. 

15, n. 1, p. 51–56, 2000. p. 52. Disponível em: https://doi.org/10.1093/llc/15.1.51. Acesso em: 29 set. 2021. 
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Uma vez justificado o método e explicado seu objetivo e suas pressuposições, Mink 

descreve-o, primeiro, estabelecendo o grau de coerência entre as testemunhas com base nos estemas 

locais, e posteriormente, procurando resolver os casos remanescentes buscando entre os textos mais 

próximos, ancestralidade e descendência. Por fim, buscou-se afunilar o processo reduzindo para o 

menor número de testemunhas para explicar tanto os estemas locais quanto o estema global. 

No ano de 2002, Mink241 publicou um texto online expandindo a noção de coerência em três 

tipos distintos: coerência pré-genealógica, genealógica e estemática. O artigo, em uma breve 

introdução ao leitor, apresenta os principais motivos, pressuposições e conceitos do método. No 

entanto, um leigo dificilmente entenderá o método nessa curta explanação. A definição desses 

conceitos é de essencial importância para o entendimento do método. Nesse sentido, Gurry ressalta 

a alteração promovida pela coerência estemática. Segundo o autor:242 “anteriormente, a construção 

do estema global foi completamente automatizada; não exigia intervenção editorial. O advento da 

coerência estemática mudou completamente. Não só permitiu o editor (e encorajou) intervir em 

determinadas relações de variantes.” Desse modo, a inclusão de editores no processo auxilia no 

objetivo inicial de fazer do método cooperativo na tomada de decisões textuais.  

No mesmo ano, Klaus Wachtel escreve com Matthew Spencer e Christopher J. Howe, um 

artigo no Journal of Textual Criticism, comparando o método MGBC243 e o método de parcimônia 

máxima cladística (maximum cladistic parsimony) oriundo da biologia. Na ocasião, o objetivo foi 

estabelecer semelhanças e divergência entre os métodos, aplicando-os a textos gregos pertencentes 

a versão siríaca de Harklean.244 Por fim, concluiu-se que os métodos respondiam a perguntas 

diferentes na análise de manuscritos, produzindo respostas e resultados distintos. Nos termos do 

próprio artigo resume-se que: 

(…) apesar de algumas semelhanças superficiais, o Método Genealógico e o método 
cladístico de máxima parcimônia são abordagens fundamentalmente diferentes para a 
construção de um estema. As estematas produzidas são destinadas a representar diferentes 
aspectos da tradição do texto, e não podem ser comparadas diretamente. O Método 
Genealógico será mais útil em situações em que uma grande quantidade de trabalho 
filológico feito em cada leitura, incluindo avaliações de prioridade. Em contraste, a 

 
241  MINK, Gerd. The Coherenced-Based Genealogical Method - What is it about?. 2002. Disponível em: 

http://egora.uni-muenster.de/intf/projekte/gsm_aus_en.shtml. Acesso em: 29 set. 2021. 
242  GURRY, 2017, p. 15. Previously, the construction of the global stemma was completely automated; it required no 

editorial intervention.With the advent of stemmatic coherence this completely changed. Not only was the editor 
allowed (and encouraged) to intervene in particular variant relations. (tradução nossa) 

243  Na ocasião denominado Método Genealógico de Mink. 
244  SPENCER, Matthew et al. The Greek Vorlage of the Syra Harclensis: a comparative study on Method in 

exploring textual genealogy. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism, vol. 7, 2002. Disponível em: 
http://jbtc.org/v07/SWH2002/index.html. Acesso em: 29 set. 2021. 
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parcimônia máxima é adequada para casos em que é difícil ou impossível determinar a 
prioridade das leituras com antecedência.245 

Dois anos depois, os autores publicaram um artigo246, no qual, intui-se demonstrar múltiplos 

fluxos textuais utilizando rede de medianas reduzidas247, método utilizado na biologia 

evolucionária. Esse lida com tradições de textos altamente contaminados produzindo uma rede 

multidimensional de estemas genealógicos e “foi desenvolvido para o estudo da evolução humana 

usando sequências de DNA mitocondrial, nas quais é difícil reconstruir o fluxo de informações 

genéticas porque as mesmas mutações podem ocorrer independentemente por inúmeras vezes”.248 

Como resultado, o método gerou 8517 manuscritos hipotéticos adicionais aos 82 manuscritos 

originais produzindo uma rede complexa de 48035 bordas.249 O número de manuscritos hipotéticos 

e bordas é alto devido ao grande número de manuscritos perdidos. Segundo o artigo, tais dados 

confirmam a ideia de que as variações textuais tiveram sua origem, majoritariamente, em uma 

tradição inicial no processo de transmissão tendo também a própria tradição oral como elemento 

fundamental na alta quantidade de contaminação textual.250 No entanto, ainda que o método consiga 

lidar com a alta quantidade de dados provindos dos manuscritos de forma multidimensional, a 

capacidade do método de lidar apenas com casos binários – um pai com dois filhos – e o fato de não 

considerar questões filológicas, são limitadores do método para a crítica textual. 

Retomando a linha cronológica de publicações ligadas ao MGBC encontra-se o capítulo 

Was verändert sich in der Textkritik durch die Beachtung genealogischer Kohärenz? apresentado 

em uma conferência internacional de crítica textual em Münster em janeiro de 2001 e publicado no 

 
245  SPENCER, Matthew et al. The Greek Vorlage of the Syra Harclensis: a comparative study on Method in 

exploring textual genealogy. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism, vol. 7, 2002. Disponível em: 
http://jbtc.org/v07/SWH2002/index.html. Acesso em: 29 set. 2021. (...) despite some superficial similarities, the 
Genealogical Method and the cladistic method of maximum parsimony are fundamentally different approaches to 
the construction of a stemma. The stemmata they produce are intended to represent different aspects of the text 
tradition, and cannot directly be compared. The Genealogical Method will be most useful in situations where a large 
amount of philological work can be done on each reading, including assessments of priority. In contrast, maximum 
parsimony is suitable for cases in which it is difficult or impossible to determine the priority of readings in advance 
(tradução nossa). Disponível em: http://jbtc.org/v07/SWH2002/index.html. Acesso em: 22 jun, 2021. 

246  SPENCER, M.; WACHTEL, K.; HOWE, C. J. Representing Multiple Pathways of Textual Flow in the Greek 
Manuscripts of the Letter of James Using Reduced Median Networks. Computers and the Humanities, v. 38, n. 
1, p. 1–14, 2004. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/30204922. Acesso em: 22 jun, 2021. 

247  Termo traduzido de reduced Median Network, método utilizado na biologia evolucionária. 
248  SPENCER, 2004, p. 3, was developed for the study of human evolution using mitochondrial DNA sequences, in 

which it is difficult to reconstruct the flow of genetic information because the same mutations may occur 
independently many times. (tradução nossa) 

249  SPENCER, 2004, p. 5. 
250  SPENCER, 2004, p. 10-11. 
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ano de 2003.251 Pouco tempo depois no ano de 2004, Mink252 publica um capítulo de 72 páginas 

lidando com o Método Genealógico Baseado na Coerência aplicado ao texto de Tiago tendo em 

vista o problema da contaminação textual. Em suma, o autor ressalta que devido ao grande número 

de manuscritos existentes, há também um alto grau de contaminação. O MGBC surge como 

resposta ao problema da contaminação com vistas a encontrar, avaliar e construir estemas com base 

em dados genealógicos das estruturas textuais dos manuscritos. 

Outrossim, o capítulo contribui na explanação dos motivos de ser o livro de Tiago escolhido 

como o projeto inicial da ECM suprindo o leitor com dados acerca da epístola.253 Em sequência, o 

autor apresenta algumas das principais ideias do MGBC: a contaminação enquanto processo na 

transmissão textual, o estabelecimento do método como iterativo, a adoção do termo Ausgangstext 

para referir-se ao texto inicial, a definição de unidades de variação, a diferenciação entre variantes e 

leituras textuais e entre testemunha e manuscrito, além da conceituação de estema local e global, 

nós intermediários, subestema ideal, potencial ancestral, coerências pré-genealógica, genealógica e 

estemática e por fim acerca do fluxo textual em âmbito local e global.254 

Por fim, Mink expõe os procedimentos práticos a partir da aplicação do método iniciando 

com a construção de um estema local e finalizando com a construção de um estema global. Nesse 

ínterim, o autor trata acerca de questões relativas ao manuseio das coerências pré-genealógicas, 

genealógicas e estemática lidando com as questões de ancestralidade e anterioridade textual, falta de 

coerência e a falta de direcionamento no fluxo textual, e, por fim, lida com questões relativas à 

contaminação textual e ao processo de circularidade textual entre testemunhas.255 As principais 

contribuições, além das definições, conceituais e aplicação prática do método, apresentam-se no 

campo do entendimento de como o método lida com os problemas da contaminação textual e 

circularidade entre testemunhas. 

 
251  WERREN, W; KOCH, D.A (Eds). Recent developments in textual criticism: New Testament, other early 

Christian and Jewish literature: papers read at a noster conference in Münster, January 4-6, 2001. Assen: Van 
Gorcum, 2003. 

252  MINK, Gerd. Problems of a highly contaminated tradition: the New Testament: Stemmata of variants as a source 
of a genealogy for witnesses. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://benjamins.com/catalog/z.125.04min. Acesso em: 
29 set. 2021. 

253  MINK, 2004, p. 18-21. 
254  MINK, 2004, p. 22-34. 
255  MINK, 2004, p. 34-76. 
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Por fim, entre 1997 e 2005, foi publicado, além da primeira edição do Livro de Tiago, os 

tomos referentes às cartas de Pedro (2000)256, 1 João (2003)257 e Judas e 2 e 3 João (2005).258 E 

apenas no ano de 2013259 foi publicada a segunda edição com todas as Epístolas Católicas 

categorizadas como volume IV do projeto da ECM. Quanto ao uso do nome do método MGBC nos 

diferentes fascículos, Edmondson demonstra não ser citado no primeiro fascículo, mas que em 2000 

já constava com nota de rodapé e somente em 2003 fora citado pelo nome.260 

3.3 TERCEIRA FASE MATURIDADE DO MÉTODO (2005) 

3.3.1 - O ano de 2007: Klaus Wachtel e Holger Strutwolf 

Durante o Colóquio de Crítica Textual do Novo Testamento na cidade de Birmingham, 

Wachtel apresenta o texto Towards a Redefinition of External Criteria: The Role of Coherence in 

Assessing the Origins of Variants. O trabalho foi publicado no ano de 2008 em um livro editado por 

David Parker e H.A.G Houghton.261 Em suma, o texto de Wachtel apresenta o MGBC aplicado aos 

textos de 1 Pedro 2:21 e Judas 5. A ideia central é desmistificar a concepção do surgimento da 

variante como uma corrupção ortodoxa (Bart Ehrman) e explicar tais alterações a partir da 

coerência vinculada ao MGBC.262 Em ambos os textos, a análise de critérios internos é considerada 

com a mensuração da coerência genealógica do texto. Em Judas 5, a expressão ὑμᾶς ἅπαξ πάντα ὅτι 

Ἰησοῦς conta com 30 diferentes variações girando em torno dos nomes Jesus, Deus e Cristo. Nesse 

caso, segundo Meztger apesar de o texto conter forte suporte de manuscritos antigos, seria 

praticamente impossível que a variante Ἰησοῦς fosse a original. Tal argumentação se deu tanto em 

torno da forma do uso por Judas do nome de Jesus, o qual, faz referência sempre utilizando uma 

fórmula completa – “e Senhor, Jesus Cristo” (v.4), “nosso Senhor Jesus Cristo” (v. 17;21), “Jesus 

Cristo, Nosso Senhor” (v. 25) - quanto pela probabilidade transcricional de confusão visual entre os 
 

256  ALAND, B.; STRUTWOLF, H.; UNIVERSITÄT MÜNSTER (ORGS.). Novum Testamentum Graecum: editio 
critica maior. The Letters of Peter. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2000. 

257  ALAND, B.; STRUTWOLF, H.; UNIVERSITÄT MÜNSTER (ORGS.). Novum Testamentum Graecum: editio 
critica maior. The First Letter of John. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003. 

258  ALAND, B.; STRUTWOLF, H.; UNIVERSITÄT MÜNSTER (ORGS.). Novum Testamentum Graecum: Editio 
Critica Maior. The Second and Third Letter of John, The Letter of Jude. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2005. 

259  ALAND, B.; STRUTWOLF, H.; UNIVERSITÄT MÜNSTER (ORGS.) Novum Testamentum Graecum. Editio 
Critica Maior / Die Katholischen Briefe. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2013. 

260  EDMONSON, 2017, p. 8. 
261  PARKER, D. C.; HOUGHTON, H. A. G. Textual Variation: Theological and Social Tendencies? Piscataway, NJ: 

Gorgias Press, 2008. 
262  PARKER, 2008, p. 109. 
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nomina sacra ⲕ̅ⲥ̅ e ⲓⲥ̅.263 No caso, o último argumento pode ser utilizado para ambos os lados. 

Quanto ao uso de Judas, a pequena carta é material pequeno demais para um julgamento preciso. 

Assim, em consoância com Wachtel a escolha do comitê da ECM por Ἰησοῦς se deu pela atestação 

da coerência da leitura.264 Nesse artigo, faz notar o local dado ao método por Wachtel, que diz: 

O MGBC não fornece um meio de automatizar a reconstrução do texto inicial, nem o 
“caminho real” para isso. Além disso, o MGBC muitas vezes não torna as decisões textuais 
mais seguras. Ela pode lançar novas dúvidas sobre os casos que pareciam estar resolvidos. 
É uma forma de analisar a estrutura de uma tradição manuscrita e de integrar 
metodicamente nosso crescente conhecimento sobre ela.265 

No ano de 2007, pela primeira vez na 43ª Conferência de Problemas Editoriais (Conference 

on Editorial Problems) sediada na Universidade de Toronto, escolheu-se o tema do texto da Bíblia. 

Na ocasião, várias apresentações foram feitas resultando no livro Editing the Bible: Assessing the 

task Past and Present266, publicado no ano de 2012. A conferência foi palco de duas apresentações 

acerca da Editio Critica Maior. O primeiro texto apresentado por Klaus Wachtel com a temática the 

Coherenced-Based Genealogical Method: a New way to reconstruct the text of the Greek New 

Testament trouxe poucas informações novas acerca do método. O autor apresentou um estudo 

comparativo já publicado em 2002 entre o MGBC e o método cladístico aplicado na biologia 

evolucionária, mostrando como o último vincula-se apenas à ordem matemática tendo dificuldade 

em lidar com questões de ordem filológicas.267 Então, o autor descreve o MGBC aplicando-o ao 

texto de Tiago 2:3/44-48, em que, explica a escolha da variante em questão em detrimento de 

outras. Nas ponderações finais, Wachtel argumenta que o ganho do método em questões relativas 

aos critérios externos da crítica textual transcende o antigo modelo com base em tipos textuais.268 

Além disso, o autor levanta três contribuições do método: a identificação por meio da coerência de 

tendências dos escribas na transmissão textual, o processo iterativo que revê os próprios resultados 

considerando novas evidências e o fator objetivo que auxilia no controle da subjetividade da crítica 

textual. 
 

263  METZGER, Bruce, M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. Accordance Eletronic edition. 
New York: United Bible Societies, 1994. p. 657. 

264  PARKER, 2008, p. 123. 
265  PARKER, 2008, p. 127. The MGBC does not provide a means of automating the reconstruction of the initial text, 

nor the ‘royal way’ to it. Furthermore, the MGBC often does not make textual decisions more secure. It may cast 
new doubt on cases that seemed to be settled. It is a way to analyse the structure of a manuscript tradition and to 
integrate methodically our growing knowledge about it (tradução nossa). 

266  KLOPPENBORG, J. S.; NEWMAN, J. H. (ORGS.). Editing the Bible: assessing the task past and present. Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2012. 

267  KLOPPENBORG, 2012, p. 128. 
268  KLOPPENBORG, 2012, p. 136. 
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Na mesma conferência em 2007, Holger Strutwolf discorre acerca da prática da transmissão 

textual a partir dos hábitos dos escribas utilizando-se do MGBC. Na ocasião, o autor argumenta 

sobre a importância do conhecimento das tendências e comportamentos dos escribas para o 

entendimento da história do texto e estabelecimento de sua genealogia. Para isso, coloca em 

discussão os critérios bem estabelecidos por Griesbach269 em sua segunda edição do Novo 

Testamento – tais como as premissas pela preferência de textos mais curtos (lectio brevior potior) e 

mais difíceis (lectio difficilior potior) – com o estudo crítico feito por James Royse270 com base nas 

leituras singulares271 dos papiros P45, P46, P47, P66, P72 e P75. Esse último, propôs a preferência 

aos textos mais longos, e não aos mais curtos. 

Em discordância com Royse, Strutwolf acredita que o estudo das passagens singulares não 

possibilita o entendimento integral dos hábitos dos escribas, por isso, defende a análise geral dos 

hábitos dos escribas a partir do MGBC.272 Assim, embasado na análise de cinco textos273 com o 

MGBC, Strutwolf274 sugere alguns hábitos dos escribas. O escriba nem sempre aperfeiçoava o estilo 

do texto ou corrigia um erro aparente no manuscrito, dessa forma, muitas vezes simplesmente 

replicava o que estava escrito no manuscrito dando sobrevida a variantes tidas como erros. Por fim, 

o autor conclui que a utilização do MGBC prevê que, às vezes, o escriba reproduzia algo 

inesperado275, ou seja, toda regra possui sua exceção, até mesmo na cópia de manuscritos. Strutwolf 

finaliza o texto referindo-se a famosa citação de Hort “o conhecimento dos documentos” deve 

preceder “o julgamento sobre as leituras”276 e para o autor: o MGBC auxilia nessa compreensão 

geral. 

3.3.2 - O ano de 2008: Gerd Mink 

No ano seguinte (2008), Gerd Mink fez uma apresentação em Münster com o tema 

contaminação, coerência e coincidência na transmissão textual: o método genealógico baseado na 

coerência (MGBC) como um complemento e correção para abordagens existentes. A conferência 
 

269  GRIESBACH, Johann Jakob, ed, Novum Testamentum Graece (2nd ed.; London, 1796–1806). 
270  ROYSE, James Ronald. Scribal habits in early Greek New Testament papyri. Atlanta [Ga.]: Society of Biblical 

Literature, 2010. (New Testament tools, studies, and documents, v. 36). 
271  Royse argumenta que nas leituras singulares de cada manuscrito é possível encontrar as tendências dos escribas. 
272  KLOPPENBORG, 2012, p. 145. 
273  1 Pedro 2:18/32; Tiago 2:13/8; Tiago 2:13/20; 2 Pedro 2:20/22-32; 1 Pedro 5:1/22-24b. 
274  KLOPPENBORG, 2012, p. 146-156. 
275  KLOPPENBORG, 2012, p. 159. 
276  WESTCOTT, Brooke F.; HORT, Fenton J. A (Eds.) Westcott and Hort Greek New Testament (1881): with 

morphology. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2002. p. 543. 
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proporcionou uma discussão acerca do método.277 O texto publicado em 2011278 constitui-se de uma 

introdução volumosa, no qual, o autor postula o MGBC como um “meta-método”279 que pode ser 

utilizado por qualquer crítico textual independente da preferência metodológica (ecleticismo 

exaustivo, moderado ou prioridade bizantina). Cabe ao usuário do método fazer suas interpretações 

com base nos dados gerados. Nesse sentido, o método procura neutralizar julgamentos acerca da 

qualidade da testemunha com base em fatores como tipos-textuais, idade do artefato, entre outros. O 

autor define o objetivo do método como: 

O objetivo do Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) deve ser uma hipótese 
abrangente em relação ao processo de transmissão e suas implicações genealógicas 
baseadas em afinidades evidenciadas pela concordância e em relação ao desenvolvimento 
textual evidenciado pelas divergências.280 

Como sugerido no próprio tema da apresentação, o texto de Mink estabelece a partir dos 

elementos da contaminação, coerência e coincidência uma explicação da aplicabilidade do método. 

O autor desenvolve embasado nas assunções básicas do método281, o levantamento dos dados de 

coerência pré-genealógica e genealógica que subsidiam o entendimento da interligação e 

direcionamento entre testemunhas. A observação desses dados objetivos clarifica o conhecimento 

de quando se dão emergências múltiplas de variantes ou contaminação. Grande parte da 

apresentação detém-se na demonstração de como fazer o levantamento dos potenciais textos 

ancestrais de uma testemunha e construir, então, um estema ideal. O autor define tal construção 

como “um procedimento avançado do MGBC”282 que inclui uma espécie de um complexo processo 

computadorizado misturado com análise filológica das testemunhas. Na ocasião, utilizando-se o 

texto de 323, chegou-se à seguinte combinação de textos: 1739–04–617–93–307-025–03. 

Outra discussão promovida por Wachtel na conclusão do livro tange a utilização do termo 

texto original, o qual, perdeu seu espaço para as expressões texto vivo283 (Parker) ou texto inicial284 

(MGBC). O primeiro termo tem sua ênfase na descrição exegética das variações textuais ao passo 

 
277  EDMONSON, Andrew C. An Analysis of the Coherence-Based Genealogical Method using Phylogenetics. Tese 

de Doutorado. Birmingham: University of Birmingham, 2019. p. 35. 
278  WACHTEL, K.; HOLMES, M. W.; UNIVERSITÄT MÜNSTER; DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 

(ORGS.). The textual history of the Greek New Testament: changing views in contemporary research. Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2011. 

279  WACHTEL, 2011, p. 142. 
280  WACHTEL, 2011, p. 149. 
281  WACHTEL, 2011, p. 151-55. 
282  WACHTEL, 2011, p. 189. 
283  Living Text. 
284  Initial Text. 
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que o segundo em questões genealógicas e históricas.285 O MGBC não é colocado como uma “pedra 

filosofal que produz uma reconstrução confiável do texto inicial de forma automática”286, mas uma 

ferramenta que possibilita a partir da coleta de dados objetivos uma análise concreta e confiável. 

Exposta no colóquio, mas publicado apenas em 2009 está a apresentação introdutória ao 

método feito por Gerd Mink. É possível fazer o download do arquivo pelo site do INTF.287  

Trata-se de uma explicação completa oferecida a estudiosos que queiram compreender o 

método. A forma dinâmica e visual dos 577 slides possibilita um entendimento basilar para 

aplicação do MGBC. A apresentação foi dividida em cinco partes: o objetivo do método, algumas 

questões básicas, termos e procedimentos básicos, interpretando a coerência e como encontrar a 

coerência estemática. Mais da metade da exposição discorre acerca da interpretação das diversas 

formas de coerência definidas pelo método. Não há nenhuma novidade acerca da aplicação do 

método, no entanto, a quantidade de exemplos práticos em forma visual auxilia na compreensão do 

método. Além disso, grande ênfase é também dada a construção do estema ideal da testemunha 035 

exemplificando tal processo complexo. Na conclusão é ressaltada a característica iterativa e neutra 

do método tornando-o sujeito ao contínuo processo de revisão e interpretação de dados por parte de 

quem o aplica. 

Outro avanço crucial ocorreu em setembro do mesmo ano, um mês após o colóquio em 

Münster. Nessa época foi divulgada pelo site da INTF, a primeira versão da ferramenta de análise 

das estruturas textuais das cartas católicas, denominada genealogical queries.288 O propósito 

principal da ferramenta é permitir a investigação das relações genealógicas na transmissão 

textual.289 Essa possui cinco módulos que possibilitam a comparação entre testemunhas, o 

levantamento de potenciais ancestrais e descendentes, a análise de coerência e a criação de estemas 

locais em cada passagem textual. A publicação desta ferramenta proporcionou ao estudioso e 

interessado em crítica textual a abertura para se fazerem levantamentos e análises de dados a partir 

do banco de dados proporcionado pelo Instituto. 

 
285  WACHTEL, 2011, p. 217. 
286  WACHTEL, 2011, p. 221. The MGBC is not the philosopher’s stone that produces a reliable reconstruction of the 

initial text automatically (tradução nossa). 
287  MINK, Gerd. The Coherence-Based Genealogical Method (CBGM): Introductory presentation by Gerd Mink, 

2009. Disponível em: http://egora.uni-muenster.de/intf/service/downloads.shtml. Acesso em: 29 set. 2021. 
288  INTF. Genealogical Queries, 2013.Disponível em: http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/GenQ.html. Acesso em: 29 

set. 2021. 
289  MINK, Gerd. Guide to Genealogical Queries. INTF. Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/cbgm2/guide_en.html. Acesso em: 29 set. 2021. 



94 
 

3.3.3 O ano de 2013: ECM IV cartas católicas 

Após a publicação de diversos fascículos referentes às cartas católicas, publicou-se no ano 

de 2013 a segunda edição, havendo em um só volume todos os fascículos anteriormente impressos. 

A partir desta edição intuiu-se o estabelecimento do texto e sua reconstrução histórica referente ao 

primeiro milênio.290 A obra com dois tomos é caracterizada por um texto crítico com um exaustivo 

aparato crítico e um livro com estudos suplementares. A edição conta com todas as variantes 

encontradas no texto grego, citações dos pais gregos, além de evidência das principais versões 

(latim, copta e siríaca) nos locais onde citam o texto grego. A partir da seleção de 522 manuscritos 

coligidos na obra Text und Textwert291, verificou-se que a maioria concordava com o texto 

majoritário em cerca de 90%.292 Com isso, foram selecionados 183 manuscritos que em sua maioria 

divergiam do texto majoritário. Esses com alguns textos bizantinos puros perfazem a totalidade do 

texto do Novo Testamento para as Epístolas Católicas. Os detalhes da exposição e estrutura da 

ECM serão esboçados na apresentação do volume III referente a Atos dos Apóstolos, objeto de 

análise dessa pesquisa.  

Alguns apontamentos merecem ser feitos a respeito dessa edição. A introdução discorre 

extensamente acerca dos materiais utilizados na produção da edição, explicação sobre a estrutura e 

símbolos utilizados, definição de termos importantes, além de algumas notas gerais acerca dessa 

edição. Dentre essas, alguns elementos destacam-se. 

 Primeiro, a edição optou pela não utilização da terminologia tipos textuais, a qual, mostrou-

se ineficiente na descrição da história do desenvolvimento do texto. Conforme o autor “a história do 

texto mostra a característica de um desenvolvimento contínuo, caracterizado por muitas relações 

entre as testemunhas, resultando em uma estrutura em rede”293 e não um desenvolvimento linear ou 

por grupos regionais. Assim a preferência do texto se dá pela qualidade e proximidade relativa ao 

texto inicial (Ausgangstext). Nesse sentido, o texto bizantino provou-se de boa qualidade, ao 

 
290  ECM IV, 2013, p. 21. 
291  ALAND, Kurt. (Ed). Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. III: Die 

Apostelgeschichte. Band 1: Untersuchungen und Ergänzungsliste, Berlin, Boston: De Gruyter, 2014. Disponível em: 
https://doi.org/10.1515/9783110877717. Acesso em: 29 set. 2021. 
ALAND, Kurt. (Ed). Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. III: Die 
Apostelgeschichte. Band 2: Hauptliste, Berlin, Boston: De Gruyter, 2014. https://doi.org/10.1515/9783110877724. 
Acesso em: 29 set. 2021. 

292  ECM IV, 2013, p. 22. 
293  ECM IV, 2013, p. 32. The history of the text shows feature of a continuous development, characterised by manyfold 

relationships between witnesses, resulting in a networked structure(tradução nossa). 
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contrário do que muitos imaginariam, revelando uma alta taxa de concordância (em torno de 92%) 

com o texto inicial.294 

Não obstante, questões relativas à aplicação do método foram explicitadas e ratificadas. A 

edição delineia a obra dentro de uma evolução gradativa tanto a respeito do desenvolvimento do 

método quanto ao software utilizado como base de dados, “foi apenas com o nosso trabalho na 

primeira carta de João que se tornou possível utilizar o MGBC para avaliar as variantes e 

reconstruir o texto inicial ainda durante o processo de edição”.295 No fascículo de Tiago (1997), 

nem sequer é mencionada a existência de um novo método e, no fascículo de Pedro, o método é 

citado sem ser nomeado.296 Até então, os dados genealógicos só ficariam disponíveis após a 

publicação do fascículo. De início, o método era aplicado somente após o texto inicial já ter sido 

estabelecido com base nos princípios tradicionais da crítica textual. No entanto, gradativamente 

com o avanço do método e da computadorização, possibilitou-se a aplicação do MGBC desde o 

início do processo.297 Assim, a edição de 2013 conta com um método já desenvolvido e com a 

possibilidade de replicação em todas as cartas. Da mesma forma, grande progresso estabeleceu-se 

com a implementação do software Collate já citado anteriormente, aumentando a capacidade de 

transcrição e de análise de dados.298 Tal método alavancou a possibilidade tecnológica tornando o 

método tradicional de compilação manual obsoleto.299 

Outra mudança em relação aos fascículos publicados anteriormente foi o abandono dos 

pontos destacados300 (●). Em consoância com a edição, a utilização do símbolo foi reconsiderada 

por possuir uma definição inconsistente e vaga.301 Peter Head em um artigo introdutório às edições 

publicadas até o ano de 2010, questiona a falta de objetividade e clareza na definição do símbolo.302 

Em suma, as edições definiam o símbolo como passagens incertas quanto a certeza da decisão 

podendo ter as variantes pesos iguais ou leve superioridade daquela escolhida no texto da ECM. Na 

prática, tais distinções não eram esclarecidas para o leitor como afirma o autor, “infelizmente não 

somos capazes de distinguir essas leituras variantes que os editores realmente consideram como "de 

igual valor" com o texto primário (A), de outras leituras de variantes que os editores consideram 

 
294  ECM IV, 2013, p. 34. 
295  ECM IV, 2013, p. 32. 
296  HEAD, Peter. EDITIO CRITICA MAIOR: An Introduction and Assessment Tyndale Bulletin. 61. 2010. p. 142. 
297  HEAD, 2010, p. 144. 
298  ECM IV, 2013, p. 31. 
299  HEAD, 2010, p. 143. 
300  Bold dots. 
301  ECM IV, 2013, p. 34. 
302  HEAD, 2010, p. 139-141. 
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como de menor valor do que o texto primário (A).”303 Ademais, Head também questiona a escolha 

dos lugares que foram inseridos o símbolo, dado que em dois textos considerados problemáticos 

para críticos textuais (Judas 5, 2 Pedro 3:10) não se insere sinal algum. Dessa forma, o autor sugere 

que os textos duvidosos nessas edições, se aplicam apenas para leituras escolhidas pelo comitê 

editorial com base no MGBC, sem, no entanto, ter um caráter global para outros métodos e 

abordagens.304 Desse modo, a edição de 2013 adotou a utilização de linhas divisórias305 

representadas por um diamante nos lugares nos quais foram deixados a decisão textual em aberto306. 

Nesses lugares, o texto inicial (Ausgangstext) possui uma lacuna. 

O resultado dessa edição foi utilizado para o texto da 28ª edição de Nestle-Aland produzindo 

33 alterações nas Epístolas Católicas.307 Apesar das mudanças causadas pelo método, a edição se 

apresenta apenas como uma ferramenta que fornece dados objetivos concernentes à coerência entre 

testemunhas e um resumo das decisões textuais.308 Pode-se replicar o método utilizando a base de 

dados disponibilizada pelo instituto. 

Apresentado no encontro anual da SBL no ano de 2013 em Baltimore e impresso no livro 

Ancient Worlds in Digital Culture309 encontra-se o texto de Hugh. A. G Houghton e Catherine J. 

Smith cujo propósito centrou-se na descrição das ferramentas desenvolvidas durante o projeto da 

Editio Critica Maior, aplicados à digitalização do Novo Testamento Grego. A capacidade de 

armazenamento, análise e publicação alavancou absurdamente com o advento dos avanços 

tecnológicos. Uma importante contribuição do artigo é demonstrar como o método funciona a partir 

de seus algoritmos e softwares utilizados na preparação da aplicação do método. 

Dado que o projeto da ECM é desenvolvido por atuação cooperativa entre várias 

instituições310 e colaboradores, faz-se necessário uma ação que propicie ferramentas e diretrizes 

comuns às partes envolvidas. Primeiramente, não se deve menosprezar todo trabalho realizado pelos 

 
303  HEAD, 2010, p. 140. Unfortunately we are not able to distinguish those variant readings which the editors actually 

do regard as ‘of equal value’ with the PLT, from other variant readings which the editors regard as of rather less 
value than the PLT (tradução nossa). 

304  HEAD, 2010, p. 141. 
305  Split lines. 
306  ECM IV, 2013, p. 34 – no caso das cartas católicas foram deixados 43 passagens em aberto. 
307  Textänderungen in NA28. Disponível em: http://intf.uni-muenster.de/NA28/files/TextaenderungenNA28.pdf. 

Acesso em: 29 set. 2021. 
308  ECM IV, 2013, p. 35. 
309  CLIVAZ, C.; DILLEY, P.; HAMIDOVIĆ, D. (ORGS.) Digital Editing and the Greek New Testament. Ancient 

Worlds in Digital Culture. p. 110–127, 2016. BRILL. Disponível em: 
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004325234/B9789004325234_007.xml. Acesso em: 13 jul. 2021. 

310  Institut für Neuetestamenliche Textforschung in Münster (INTF); The International Greek New testament Project 
(IGNTP); Institut für Septuaginta und Biblische textforschung in Wuppertal (ISBTF). 



97 
 

antepassados. Tal trabalho serve de base para o progresso possibilitado pela tecnologia, a qual, 

precisa ainda ser analisada e validada diante de um período tão curto de utilização. Nesse sentido, 

para construção de uma edição magna do texto crítico é necessário que se colete todos os 

manuscritos disponíveis. Inicialmente a lista de manuscritos identificados por seu número (GA) foi 

publicada por Aland et al. (1994) no Kuzgefasste Liste der Griechischen Handschriften des Neuen 

Testament, hoje em dia, com a digitalização e aprimoramento tecnológico, é possível acessar os 

manuscritos no New Testament Virtual Manuscript Room311 (NTVMR) e no Centro de Estudos de 

Manuscritos do Novo Testamento.312 Por exemplo, o NTVMR tem atualmente cerca de 340 mil 

testemunhas indexadas e mais de 2,1 milhões de testemunhas catalogadas.313 Tal feito só é realizado 

com o esforço de uma equipe por trás do processo de digitalização. Holger Strutwolf e Jan Graeffe 

escreveram um artigo em 2019 em que discorrem acerca do projeto de digitalização de manuscritos 

pelo INTF e da inclusão digital no site do NTVMR, além da menção a projetos vigentes e futuros 

do instituto.314 

Anteriormente, a colação de um manuscrito deveria ser realizada conforme um texto-base 

gerando, por consequência, uma lista de diferenças. No entanto, com o surgimento do software 

Collate e, posteriormente, CollateX, são criados arquivos de cada colação. Esses, a partir de 

algoritmos desenvolvidos por Robinson, criam automaticamente um aparato crítico com suas 

variantes315, não estando mais limitado a um texto-base. A transição, no entanto, de um processo de 

colação manual para um processo digital requer que haja um empenho de criação de dados 

disponíveis eletronicamente. Nesse quesito, o autor cita o surgimento de elementos que precisam 

ser investigados e inclusos na colação, tais como: padrões de divisão textual, a utilização de 

diferentes caligrafias, cores de tintas, erros ortográficos, lacunas no texto, entre outros.316 Dessa 

forma, conforme o autor, a Editio Crítica Maior estabeleceu regras para a transcrição de um texto 

 
311  NEW TESTAMENT VIRTUAL MANUSCRIPT ROOM. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/. Acesso 

em: 13 jul. 2021. 
312  THE CENTER FOR THE STUDY OF NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS. Disponível em: 

https://manuscripts.csntm.org/. Acesso em: 13 jul. 2021. 
313  NTVMR. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/. Acesso em: 13 jul. 2021. 
314  STRUTWOLF, H; GRAEFE, J. Digitalisierte Handschriften im New Testament Virtual Manuscript Room, 

2019. Disponível em: 
https://www.academia.edu/42942424/Digitalisierte_Handschriften_im_New_Testament_Virtual_Manuscript_Room
. Acesso em: 13 jul. 2021. 

315  CLIVAZ, 2016, p. 114. 
316  CLIVAZ, 2016, p. 116. 
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como a marcação da leitura das várias mãos do texto, correções que foram realizadas, e porções 

ilegíveis e danificadas.317 

Sobre os principais avanços trazidos na utilização da tecnologia para a colação de 

manuscrito, destaca-se a criação de um espaço de trabalho colaborativo e o upgrade para o software 

collateX. O espaço colaborativo criado para a produção de colação e transcrição de manuscritos é 

uma ferramenta online que possibilita a facilitação do processo. Adaptado à linguagem moderna dos 

sistemas operacionais, a ferramenta de espaço colaborativo é o local onde as transcrições são 

realizadas diretamente em unicode e salvos no formato XML. Dessa forma, o texto pode ser 

publicado assim que finalizado, além de ser atualizado ou adaptado facilmente quando 

necessário.318 Outrossim, o espaço colaborativo conta com a adoção de codificação comum a todos 

os usuários319, uniformizando o processo. Essa ferramenta também foi disponibilizada online para 

voluntários e colaboradores.320 Assim, a fim de se garantir a qualidade das transcrições, a ECM 

utiliza um processo de verificação dupla, no qual, duas transcrições são realizadas distintamente 

utilizando a plataforma de trabalho colaborativo e, então, ambas são revisadas por um editor que se 

utiliza do documento original. Após aprovada, a transcrição é publicada, arquivada nos arquivos da 

Universidade de Birmingham e licenciada como Creative Commons.321 Em um processo digital 

qualquer problema de transcrição é resolvido com maior facilidade. 

Os resultados das transcrições individuais geram leituras das testemunhas e das correções 

realizadas. Isso tudo é alinhavado com o software CollateX. O software supracitado foi criado a 

partir do diálogo entre estudiosos e equipe técnica. Nesse caso, “a equipe técnica precisa fazer o 

esforço de entender a atividade acadêmica em questão a fim de escrever com acurácia os 

requerimentos do usuário”.322 A relação entre estudiosos e equipe técnica é um novo desafio trazido 

pela tecnologia. A primeira forma de contribuição dos editores é em relação a regularização de uma 

colação inicial por meio da remoção de variantes com erros óbvios e erros ortográficos. Dessa 

forma, a interface permite que cada leitura seja atribuída a uma categoria e que casos de 

diferenciação entre uma leitura significante ou insignificante, seja interpretado por um estudioso.323 

 
317  CLIVAZ, 2016, p. 116. 
318  CLIVAZ, 2016, p. 117. 
319  TEI P5 GUIDELINES. Disponível em: http://epapers.bham.ac.uk/1676/. Acesso em: 13 jul. 2021. 
320  ONLINE TRANSCRIPTION EDITOR (OTE). Disponível em: https://sourceforge.net/projects/wfce-ote/. Acesso 

em: 13 jul. 2021. 
321  CLIVAZ, 2016, p. 118. 
322  CLIVAZ, 2016, p. 119. Technical staff need to make the effort to understand the academic task at hand in order to 

be able to write accurate user requirements (tradução nossa). 
323  CLIVAZ, 2016, p. 120. 
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A base de dados gerada pelo programa é encaminhada para a aplicação do MGBC e para o 

estabelecimento do aparato crítico. O artigo de Houghton & Smith nos ajuda a compreender o 

processo de pano de fundo e da aplicação do Método Genealógico Baseado na Coerência. 

3.3.4 - O ano de 2014: críticas ao MGBC 

3.3.4.1 A recepção por Alexandersson Bengt 

Alexandersson Bengt publicou uma extensa crítica ao MGBC324 discordando praticamente 

de todos os elementos do método. No decorrer do texto, o autor discorre sobre diversos tópicos 

arguindo contrariamente. É difícil seguir a linha crítica do autor já que essa alterna entre críticas 

fundamentadas em opiniões e outras em dados objetivos. O texto é dividido em quatro principais 

capítulos, nos quais, os dois últimos são dedicados a uma discussão do método e revisão geral da 

Editio Critica Maior.325 

Fica claro no texto que o autor não coaduna com os conceitos, aplicação e resultados do 

método. Para o autor, o MGBC é de pouco ou nenhum valor,326 pois considera várias falácias acerca 

do método. Embora cite apenas três na primeira parte do seu trabalho – talvez aquelas que considera 

de maior peso – o autor enumera catorze críticas ao método que merecem aqui ser citadas: 1. As 

passagens construídas a partir de uma comparação estatística não tem valor; 2. Todas as variantes 

possuem no método o mesmo valor; 3. Não há diferença clara entre coerência e relacionamento 

entre as testemunhas; 4. Os estemas locais são construídos em fundamentos fracos ou falsos; 5. 

Apesar de o método pressupor um fluxo textual, as leituras individuais apontam para várias 

direções; 6. Diferenças minúsculas entre potenciais ancestrais e descendentes influenciam o 

direcionamento do texto; 7. As semelhanças entre potenciais ancestrais impactam as decisões 

referentes às passagens individuais; 8. O ambiente, fator desconhecido, tem um impacto na 

construção dos estemas; 9. Leituras arbitrárias contribuem para a formação de leituras tardias; 10. A 

contaminação entre os textos é subestimada; 11. Emergência coincidente é superestimada; 12. A lei 

da parcimônia tida como guia não é aplicável; 13. O papel de escribas e leitores é subestimado e 14. 

 
324  ALEXANDERSSON, Bengt. Problems in the New Testament: old manuscripts and papyri, the New Genealogical 

Method (MGBC) and the Editio Critica Maior (ECM). Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 
2014. 

325  ALEXANDERSSON, 2014, p. 3. 
326  ALEXANDERSSON, 2014, p. 8. 
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Por fim, várias perguntas sobre conectividade e relação entre as testemunhas não são 

respondidas.327 As críticas supracitadas fazem jus ao pensamento do autor sobre o método. O tom 

das 146 páginas é extremamente hostil ao método. Apesar de toda crítica, o autor concorda com boa 

parte dos resultados do método, isso porque o método continua trazendo um método eclético em sua 

aplicação e acredita que o método MGBC possa ser resgatado.328 

Impreterivelmente algumas dessas críticas supracitadas poderão emergir no decorrer desse 

trabalho ainda que a maioria dessas críticas tenha sida rejeitada pelo Instituto (INTF) e contra-

argumentada por estudiosos como Peter Gurry329 e Tommy Wasserman.330 Para esses, o grande 

problema do autor é não compreender os pressupostos e conceitos do método levando a uma 

interpretação errônea. Gurry ressalta, no entanto, a validade da crítica do autor em relação à vários 

quesitos como a formulação das estatísticas do método, a contagem e a valoração equânime dado às 

variantes.331 

3.3.4.2 A recepção de Dirk Jongkind 

Entre as críticas mais substanciais realizadas ao MGBC encontram-se as apresentações de 

Dirk Jongkind nos encontros anuais da SBL dos anos de 2013332 e 2014.333 Infelizmente nenhuma 

das apresentações estão disponíveis e só é possível acessar os resumos de ambas. No entanto, a 

partir de discussões trazidas por Gurry334 e Edmonson335 é possível resgatar os principais 

argumentos contrários ao método. 

 
327  ALEXANDERSON, 2014, p. 116. 
328  ALEXANDERSON, 2014, p. 141. 
329  GURRY, 2017, p. 29-30. 
330  WASSERMAN, Tommy. Review of Bengt Alexandersson: Problems in the New Testament: Old Manuscripts and 

Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior (ECM). Kungl. Vetenskaps- och 
Vitterhets-Samhället i Göteborg 2014. Svensk Teologisk Kvartalstidskrift. vol. 92. 2016. 

331  GURRY, 2017, p. 30. 
332  JONGKIND, Dirk. On the Weighing and Counting of Variants: The Coherence Based Genealogical Method, 

Potential Ancestor, and Statistical Significance. SBL Annual Meeting. 25 de Novembro de 2013. 
333  JONGKIND, Dirk. On the Nature and Limitations of the Coherence Based Genealogical Method. SBL Annual 

Meeting. Apresentação realizada em 22 de Novembro de 2014  
334  GURRY, 2017, p. 27-29. 
335  EDMONSON, 2018, p. 55-59. 
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Ambos os autores apresentam duas críticas fundamentais: Primeiro, “a natureza dos dados 

do MGBC é inadequada para o tipo de tentativa de análise”336 e segundo “o MGBC irá representar 

erroneamente importantes cenários históricos”.337 

No primeiro caso, utilizando testes de distribuição binomiais, Jongkind procurou mostrar 

que em testes randômicos, resultados similares àqueles do MGBC poderiam ser produzidos. Dessa 

forma, o autor argumenta que os dados gerados pelo método não eram confiáveis.338 Nessa mesma 

apresentação, ao comparar as testemunhas 33 e 2344 em 1 Pedro e fazer decisões diferentes quanto 

a divisão de unidades de variantes, o resultado obtido foi diferente, produzindo um fluxo textual 

inverso ao proposto pelo MGBC. Nesse sentido, o autor questiona a sensibilidade das decisões 

acerca das divisões das unidades de variantes.339 Além disso, o autor também demonstra através de 

outro cenário hipotético, no qual, um texto sofre influência de múltiplas camadas, o resultado 

diverge do previsto pelo método MGBC. O exemplo trazido compõe os manuscritos A-1-2-3 e R, 

onde, R é cópia de A e influência as leituras de 1, 2 e 3 sistematicamente. Nesse caso, o MGBC 

conclui a seguinte linha genealógica A-1-2-3-R, e Jongkind conclui que tal sequência não 

representa corretamente a história dos manuscritos.340 Após tal apresentação, Jongkind foi 

convidado pelo Instituto (INTF) para uma reunião em Münster em janeiro de 2014, o objetivo era 

um esclarecimento acerca das críticas tecidas pelo autor. Em resposta, Mink esclarece que: 

(1) testes de significância estatística como a distribuição binomial não são válidos para 
avaliar os dados MGBC; (2) os usuários do método devem saber que não devem basear 
"conclusões de longo alcance ... em pequenas diferenças" a partir dos dados; e (3) o 
MGBC, "como qualquer outro método", não pode detectar relacionamentos que não 
deixaram vestígios.341 

Nesse último caso, Mink ressalta que nenhum método pode responder historicamente por 

dados inexistentes. Em conversa por vídeo-conferência entre Dirk Jongkind342 e Wellington 

Casagrande discutiu-se o tema do Método Genealógico Baseado na Coerência. Nesse diálogo, 

 
336  GURRY, 2017, p. 28 . The nature of the CBGM’s data is inadequate to the detailed level of analysis attempted 

(tradução nossa). 
337  EDMONSON, 2017, p. 56. And the CBGM will misrepresent some important historical scenarios (tradução nossa). 
338  GURRY, 2017, p. 28. 
339  GURRY, 2017, p. 28. 
340  GURRY, 2017, p. 29. 
341  GURRY, 2017, p. 28. (1) statistical significance tests such as binomial distribution are not valid in assessing the 

MGBC data; (2) users of the method should know not to base “far-reaching conclusions … on small differences” in 
the data; and (3) the MGBC, “like any other method,” cannot detect relationships that left no trace (tradução nossa). 

342  A conversa aconteceu pela plataforma ZOOM no dia 07 de Abril de 2021 e teve a duração de 45 minutos. 
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Jongkind mostrou-se cético quanto ao método, ainda que tenha admitido algumas potencialidades e 

qualidades do método. 

Um dos temas discutidos por Jongkind é a noção de coerência que para o autor, no método 

MGBC, segue uma genealogia lógica baseada em prioridade e posterioridade, e não cronológica. 

Nesse sentido, o resultado do fluxo textual é uma construção artificial com base em proporção de 

leituras antecedentes e descendentes. Assim, o fluxo seria sempre de um texto anterior para um 

texto posterior, excluindo-se a possibilidade de uma melhora textual. Ao decorrer da conversa, 

Jongkind procurou demonstrar que historicamente isso não era possível afirmar, principalmente 

com base nos centros de cópias que produziam textos extremamente controlados. Outra crítica 

tecida pelo autor, é não conseguir mensurar a distância entre manuscritos onde o potencial ancestral 

pode muitas vezes ter uma pequena ou grande margem de diferença do descendente, e isso não traz 

qualquer impacto para o diagrama. Além disso, para Jongkind o método não consegue lidar com a 

ocorrência de recensões. O autor citou o caso dos manuscritos da família 35, criado em algum 

período entre o séc. XII e XIV. Apesar disso, por ser uma edição bem controlada, para Jongkind o 

texto aparece em uma posição acima do que deveria estar. Nesse sentido, muitos de seus ancestrais 

se tornaram descendentes. Além dessa família de manuscritos, Jongkind cita também o grupo de 

textos de Harklean que aparecem nas cartas católicas em uma posição posterior. Essa última análise 

é também realizada por Gurry no quinto capítulo de seu livro.343 Gurry conclui que a relação do 

grupo de texto Harklean em relação ao texto Bizantino posterior não é problemática para o MGBC. 

3.3.5 O ano de 2015: Encontros da SBL 

Entramos em um período de rica produção textual acerca do MGBC. No ano de 2015 foram 

publicados quatro artigos no TC: A Journal of Biblical Manuscript a respeito do MGBC com base 

no encontro anual da SBL em 2014. Além dos quatro artigos, o jornal conta com uma introdução 

escrita por Klaus Wachtel e comentários finais escritos por Stephen Carlson. 

Na introdução da edição do periódico centrado no tema do MGBC, Klaus Wachtel contribui 

para o entendimento do método em relação à sua historicidade. O autor deixa bem claro que o fluxo 

e as estruturas textuais criadas não devem ser confundidos com um esboço do processo histórico 

 
343  GURRY, 2017, p. 145-179. 
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dos manuscritos.344 Como afirma o próprio autor “o Método de Coerência de Münster não pretende 

mostrar o desenvolvimento histórico real, mas ajuda a encontrar estruturas genealógicas na tradição 

preservada, com base na comparação de todas as testemunhas relevantes e na avaliação filológica 

das passagens variantes”.345 Por fim, o texto também explicita a construção dos estemas locais, 

fluxo textual e estema global. No caso das cartas católicas não foi possível completar o estema 

global devido a questões técnicas de computação. No entanto, tal feito seria realizado para o livro 

de Atos. Por fim, o autor sugere como solução para o problema da contaminação textual “a 

construção de estemas ideais que geralmente recorrem a múltiplos antepassados potenciais para 

responder pelo texto de uma testemunha”.346 

No primeiro artigo, escrito em colaboração por vários editores da ECM de Atos347 fica 

esclarecido alguns termos e procedimentos iniciais na construção de um estema local bem como 

princípios oriundos dos pressupostos do método e da prática de construção de estemas locais. Na 

primeira parte do texto, demonstra-se que o processo de construção de estemas locais percorre duas 

fases iniciais: construção de estemas locais em passagens que podem ser definidas a partir de 

critérios externos e internos sem a necessidade do conhecimento da coerência das testemunhas e 

revisão das estruturas emergentes, especialmente, nas passagens tidas como mais complexas. Nesse 

processo editorial, tanto a Coerência Genealógica (CG) quanto à Probabilidade Transcricional (PT) 

importa. Na segunda parte do texto, são expostos nove princípios gerais348 fundamentados na 

prática da construção de estemas locais e nos pressupostos do método. Visto que tais pressupostos 

 
344  WACHTEL, Klaus. The Coherence Method and History. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism. vol. 20, 

2015. p. 1. 
345  WACHTEL, 2015, p. 3. The Münster Coherence Method does not claim to show the actual historical development 

but helps to find genealogical structures in the preserved tradition on the basis of comparison of all relevant 
witnesses and of philological assessment of the variant passages (tradução nossa). 

346  WACHTEL, 2015, p. 5. 
347  GÄBEL, Georg. et al. The CBGM Applied to Variants from Acts: Methodological Background. TC: A Journal of 

Biblical Textual Criticism. vol. 20, 2015. 
348  Segue a lista de princípios citados pelos autores: 1) leituras singulares de grupos pequenos que diferem do fluxo 

principal são secundários - exceções a essa regra requerem um suporte forte de critério interno; 2) uma atestação 
com falta de coerência é sinal de emergência múltipla, a emergência múltipla enfraquece a força do critério interno; 
3) uma coerência forte é sinal de uma transmissão sólida. Um bom argumento para prioridade de uma variante; 4) 
um argumento forte para avaliação de um texto como inicial é provido pela atestação que combina coerência e uma 
larga gama de testemunhas relacionadas com A (Ausganstext); 5) A prioridade do texto majoritário é indicado se 
linguisticamente a leitura for mais difícil ou contextualmente menos adequada, ou seja, atípico do texto majoritário; 
6) A fonte da variante é provavelmente igual a variante descendente; 7) A fonte da variante é questionável se: GC 
(coerência genealógica) e TP (probabilidade transcricional) apontam para diferentes fontes potenciais e não podem 
ser conciliadas; se não é possível a decisão qual de duas ou mais variantes é anterior pois nem GC e nem TP provém 
argumentos convincentes; 8) Variantes introduzidas editorialmente são exceções; 9) se as testemunhas de uma 
variante precisa ser assinalada para diferentes fontes, a atestação deverá ser difusa. (GÄBEL et al, 2015, p. 3) 
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devem ser entendidos como “mais prováveis” e não “fatos”, os princípios devem ser 

consequentemente compreendidos de igual forma. 

A segunda apresentação realizada por Klaus Wachtel349 tem por finalidade apresentar 

dezoito exemplos do livro de Atos acerca da construção de estemas locais com base nos resultados 

alcançados até aquele momento. 

A apresentação divide-se em duas partes: na primeira, apresenta-se sete casos com maior 

clareza na construção do estema local, já na segunda parte apresenta-se onze casos de decisões 

complexas. Em cada decisão é exposto por Wachtel argumentos de Coerência Genealógica (CG) e 

Probabilidade Transcricional (PT). Observa-se, principalmente, nos casos mais complexos que o 

método não é uma ciência exata e que muitos outros fatores são inclusos no processo de decisão da 

construção de um estema. As decisões tomadas acerca dos primeiros casos são facilmente 

compreendidas por alguém que possua conhecimento básico acerca do método. Já nos casos mais 

complexos, a dificuldade se intensifica nem sempre ficando tão claras ou convincentes as decisões 

tomadas pelo comitê. Tais escolhas são realizadas com base nos vários princípios citados na 

primeira apresentação. 

A terceira apresentação realizada por Annette Hüffmeier350 tem como objetivo demonstrar 

exemplos da construção de estemas locais tanto na primeira quanto na segunda fase do método 

relativos ao livro de Atos. Já explicitado acima, a primeira fase tem seu foco na construção de 

estemas a partir de critérios externos e internos tradicionais sem o apoio da análise de coerência. Na 

segunda fase, ao utilizar o auxílio da análise de coerência ratifica-se os resultados obtidos na 

primeira fase e analisam-se os casos mais complexos. Nessa apresentação, a autora demonstra por 

meio de exemplificação em cada fase como se dá a aplicação do método. Os textos analisados 

foram Atos 13:14/33 e Atos 18:7/6. O artigo se destaca por sua clareza na exposição e pelo diálogo 

da autora tanto com critérios internos quanto com comentaristas textuais. No caso do último texto, 

bons argumentos, sustentados por duas variantes, levaram ao comitê a suspeição de uma escolha. 

Em outra apresentação, Tommy Wasserman351 tem como finalidade a aplicação do MGBC, 

utilizando princípios da crítica textual para análise do texto de Marcos 1:1, em específico a presença 

dos termos υἱοῦ θεοῦ no início do evangelho. O autor já clarifica que foi adotada a partir do método 
 

349  WACHTEL, Klaus. Constructing Local Stemmata for the ECM of Acts: Examples. TC: A Journal of Biblical 
Textual Criticism. vol. 20. 2015, 

350  HÜFFMEIER, Annette. The CBGM applied to Variants from Acts. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism. 
vol. 20. 2015, 

351  WASSERMAN, Tommy. Historical and Philological Correlations and the CBGM as applied to Mark 1:1. TC: 
A Journal of Biblical Textual Criticism. vol. 20. 2015, 
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a escolha da leitura mais longa, ou seja, a inclusão da expressão. No decorrer da argumentação, 

Wasserman utilizou-se dos dados da edição do livro Text und Textwert para realizar a análise de 

coerência pré-genealógica. Assim, o autor verifica tal coerência nas testemunhas que ratificam a 

leitura menor (א* Θ 28c 1555). As demais testemunhas foram excluídas do processo por fazerem 

parte de textos da tradição bizantina posterior. Todas as testemunhas apontavam para potenciais 

ancestrais com uma leitura maior. Nesse caso, presume-se uma coerência imperfeita e emergências 

múltiplas. Ademais, boa parte delas apresenta uma correção posterior. No entanto, o autor destaca a 

incapacidade de reprodução de análise de coerência genealógica devido ao fato de que o software 

(genealogical queries) não estava ainda disponível para aplicação. Assim, o autor utilizou-se de 

critérios referenciais na avaliação genealógica. O autor argumenta a falta de referência e 

transparência dos editores do método nesse quesito: 

Além disso, é necessário avaliar qual o papel que os critérios externos tradicionais 
desempenham na fase do procedimento, não apenas na exclusão prévia de um grande 
número de MSS aplicando a análise quantitativa (Teststellen), mas também quando os 
estemas locais do MSS selecionado são elaborados à luz de "provas pré-genealógicas". 
Considerando que o cálculo inicial do texto acordos entre testemunhas é incontroverso, os 
estudiosos podem ter opiniões diferentes sobre a avaliação do carácter das testemunhas 
textuais nas fases iniciais.352 

Nesse sentido, o autor faz uso da descrição de Klaus Wachtel353 na ECM do livro de Atos: 

concordância como texto inicial de acordo com UBSGNT 3-5 e NA 26-28, concordância com o 

texto majoritário e concordância com as testemunhas ocidentais. Em outro texto, Wachtel orienta 

para uma atestação ampla com base em manuscritos antigos, papiro e representatividade entre as 

testemunhas bizantinas e ocidentais. Ou seja, o texto precisa ter uma ampla gama de diversificação 

concomitantemente com atestações a tradições antigas. O método, de certa forma, em especial nos 

primeiros passos e na decisão do comitê, utiliza-se dos critérios da crítica textual tradicional para 

orientar as decisões. A aplicação desses princípios orienta Wasserman a ratificar sua escolha para o 

texto mais longo como inicial. 

 
352  EHRMAN, Bart D.; HOLMES, Michael W. (Org.). The Text of the New Testament in Contemporary Research. 

Leiden: Brill, 2012. p. 606. Disponível em: https://brill.com/view/title/22127. Acesso em: 29 set. 2021. Further, 
there is a need to evaluate which role the traditional external criteria play in the initial stage of the procedure, not 
only in the prior exclusion of a large number of MSS applying the quantitative analysis (Teststellen method), but 
also when local stemmata of the selected MSS are drawn up in light of “pre-genealogical evidence”. Whereas the 
initial calculation of textual agreements among witnesses is uncontroversial, scholars may have different opinions 
about the assessment of the character of the textual witnesses in the initial stage (tradução nossa). 

353  WASSERMAN, 2015, p. 9. 



106 
 

Ademais, Tommy Wasserman publicou no ano de 2015 uma versão revisada de sua 

apresentação realizada no programa do encontro anual da SBL em Chicago 2012. Esse artigo 

discute as vantagens do Método Genealógico Baseado na Coerência (MGBC) não apenas como 

uma ferramenta de reconstrução do texto do Novo Testamento, mas também para abordar a história 

das leituras e explicação das mudanças textuais. O autor realiza uma análise a partir do método em 

dois textos reconhecidamente com alto teor de corrupção ortodoxa. Nesse sentido, o método visou 

sugerir sobre hábitos dos escribas. Os resultados foram contrários a ideia de alteração deliberada 

refletindo comportamento por parte do escriba na história da transmissão textual. 

3.3.6 O ano de 2016: Conferência DiXiT 3/ ESTS 2016 

A apresentação de Klaus Wachtel na pré-conferência da DiXiT 3/ ESTS 2016 organizada 

pela DiXiT e realizada no Center for Manuscript Genetics na Universidade de Antwerp, por slides, 

apesar de sintética, auxilia-nos a compreender o passo a passo no desenvolvimento do método. Na 

ocasião, o autor menciona dez passos: 1. Transcrição do estado textual como preservado nos 

manuscritos; 2. Produção de um aparato de variantes livrando a entrada de erros ortográficos e de 

escribas; 3. Tabulação de coerência pré-genealógica; 4. Edição de estema local; 5. Tabulação de 

coerência genealógica; 6. Revisão de estema local; 7. Alimentação de avaliações textuais revisadas 

na tabulação de coerência genealógica; 8 Repetição dos passos 6 e 7 quantas vezes necessárias; 9. 

Definição de um estema ideal para cada testemunha; 10. Integração a um estema global. (slide 21 de 

24). A disposição dos slides não esclarece sobre um passo a passo destas etapas. No entanto, a partir 

de um gráfico disposto no último slide vê-se a utilização de um texto-base, primeiro, estabelecido a 

partir de critérios externos, internos, coerência genealógica e conhecimento prévio. Nesse quesito, 

tal decisão não negligencia os avanços já obtidos no campo da crítica textual até o momento. 

3.3.7 O ano de 2017: A tese de Gurry e publicação de ECM de Atos 

3.3.7.1 Peter Gurry: um exame crítico do MGBC 

Como resultado de sua tese doutoral na Universidade de Cambridge, Peter Gurry publica no 

ano de 2017, o livro A critical examination of the Coherence-Based Genealogical Method in New 

Testament Textual Criticism. O texto publicado por Gurry é sem dúvidas uma excelente explicação 

acerca do método em voga. Em suma, o texto divide-se em três partes, e dessas, as duas últimas 
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trazem colaboração inédita quanto a uma avaliação crítica acerca do MGBC. Na primeira parte, o 

autor traça um arcabouço histórico discorrendo sobre a história do método em três períodos 

distintos, a recepção do método tanto por apoiadores quanto críticos. Com base nas críticas 

esboçadas por autores como Eldon Epp, Dirk Jongkind e Beng Alexanderson, Gurry desenvolve 

todo o restante de sua pesquisa esclarecendo sobre possíveis desentendimentos e mal-uso acerca do 

método e avaliando o método em referência às suas críticas. Assim, ainda na primeira parte, o autor 

define os princípios básicos e procedimentos do método. 

No momento oportuno, traremos os estudos, análises e dados necessários para essa pesquisa. 

No entanto, faz-se necessário compreender quais críticas o autor procurou responder em sua análise. 

Na segunda parte, Gurry inicia sua análise mais crítica do método. Em primeira instância, a 

contribuição do autor foi trazer uma discussão sobre a necessidade de ter uma definição àquilo que 

o método denomina como MGBC e que tal clareza nem sempre é característica do método. Nesse 

sentido, o autor procura distinguir entre o que o termo Ausgangstext significa e o que ele se refere. 

Para Gurry354, o termo significa o texto do qual toda a tradição subsequente existente descende e 

refere-se a qualquer representatividade histórica, seja o texto original, arquétipo de uma tradição, 

texto de algum editor ou qualquer outro. Dessa forma, ainda que haja discordância sobre a qual 

texto A se refere, pode-se concordar sobre sua escolha.  

Outra discussão elaborada pelo autor é se o método descrito por Mink como meta-método é 

cabível de ser utilizado por adotantes de outras metodologias que não utilizada pelo círculo de 

Münster no projeto (reasoned ecleticismo). Dessa forma, aplicando o método a partir dos 

pressupostos tanto do ecleticismo exaustivo (throughgoing) e do método da prioridade bizantina, 

concluiu-se que no primeiro caso355 a aplicação do método é contrária aos pressupostos básicos da 

metodologia e no segundo caso356, embora possível, o método não trará resultados significativos aos 

defensores do método. A segunda seção desta parte traz um estudo sobre as tendências dos escribas 

a partir da aplicação do MGBC ao livro de Tiago. O autor no capítulo compara sua análise ao 

resultado que se obteria utilizando os estudos de James Royse, proponente pesquisador na área. O 

autor utilizou-se da base de dados e software disponibilizado pelo instituto de Münster. Apesar das 

múltiplas análises utilizando-se de diferentes categorias de variantes, conectividade e outros 

 
354  GURRY, 2017, p. 100. 
355  GURRY, 2017, p. 102-105. 
356  GURRY, 2017, p. 105-107. 
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critérios perceberam-se resultados consistentes entre as análises, ratificando a potencialidade dessa 

ferramenta no estudo dos hábitos dos escribas. Nas palavras do próprio autor: 

O uso do MGBC oferece a possibilidade de detectar leituras que surgiram várias vezes na 
tradição existente e são, portanto, criadas por escribas. Em nosso estudo de Tiago, 
descobrimos que, independentemente de quanta mudança textual tenha ocorrido (usando a 
conectividade), a mudança textual mais comum é a substituição e a mais incomum é a 
transposição. Com relação às omissões e adições, descobrimos que as omissões superam o 
número de adições.357 

Muito ainda pode ser realizado com a replicação deste estudo em outros corpora bíblicos. 

Na última parte do seu livro, os dois primeiros capítulos respondem a críticas acerca da falta 

de historicidade do fluxo textual a partir da utilização do método e sobre as variantes utilizadas na 

determinação genealógica das estruturas textuais. No primeiro caso, após argumentar sobre 

possíveis definições de historicidade, o método é colocado à prova a partir da análise do grupo de 

textos harqleano e o texto bizantino. Concluiu-se que o método não inverte as relações textuais, mas 

sugere que ambos os textos estão vinculados a uma tradição textual mais remota. Na análise 

realizada pelo MGBC deve-se utilizar os dados de um estema global para maior acuidade. O 

segundo capítulo dessa seção enfocou-se em leituras que não foram incluídas na análise do corpus 

das Epístolas Católicas para a análise do MGBC: leituras singulares, ortográfica, leituras sem 

sentido e correções textuais. Embora essas sejam listadas na Editio Critica Maior, não são utilizadas 

para análise do método, majoritariamente, por não contribuírem para a construção genealógica das 

estruturas do texto. No entanto, após a análise caso a caso, o autor sugere a inclusão opcional desses 

dados na análise do MGBC. Assim, o estudioso teria em sua mão a escolha de incluir ou não tais 

dados em consoância com seu propósito de análise. Por fim, no último capítulo, Gurry sugere 

limites e melhoras acerca do MGBC. No primeiro caso se trata de problemas aparentemente sem 

solução e no segundo de aprimoramentos que podem ser incluídos em futuras edições do método. 

No fim daquele ano, Klaus Wachtel realizou uma apresentação acerca da ECM III com o 

seguinte título Reconstructing the Initial Text of Acts: Principle and Criteria que se encontra 

atualmente apenas no formato de slides. O autor utiliza-se de resultados da aplicação do MGBC no 

livro de Atos a fim de instituir critérios e princípios consequentes. A primeira ressalva realizada 

pelo autor é o regresso de muitas variantes ao texto bizantino. Cita-se, por exemplo, que 37 das 52 
 

357  GURRY, 2017, p. 140. The use of the MGBC offers the possibility of detecting readings that have emerged multiple 
times in the extant tradition and are thus scribally created. In our study of James, we found that regardless of how 
much textual change is assumed to have taken place (using connectivity), the most common textual change is 
substitution and the lowest is transposition. With regard to omissions and additions we found that omissions 
outnumber additions (tradução nossa). 
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alterações foram realizadas em favor do texto bizantino e somente duas alterações foram contrárias. 

Além disso, das 155 passagens deixadas em aberto, o texto bizantino tornou-se opção em 105 

passagens. Com o resultado da aplicação do método, o texto bizantino deixa de ser escantilhado 

simplesmente por sua data posterior e passa a ser considerado por sua qualidade textual.358 Um dos 

exemplos citados pelo autor da mudança para o texto bizantino é Atos 3:13 onde se lê: 

 

ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ⸋[ὁ θεὸς]⸌ Ἰσαὰκ καὶ ⸋[ὁ θεὸς]⸌ Ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 

A repetição do termo ὁ θεὸς é retirada do texto primário. A falta de conformidade da leitura 

bizantina mais curta com os textos de Êxodo 3:5,6 e a versão LXX de Atos 7:32, acrescido ao fato 

de ter apoio de alguns manuscritos mais antigos, fez com que a leitura bizantina perdesse espaço. 

Para Wachtel isso se dá devido a certo viés cognitivo contrário ao texto bizantino.359 No entanto, 

com a aplicação do método e verificação de excelente coerência entre as testemunhas e apoio de 

proeminentes manuscritos como Vaticanus, 08, 33 e 1739, decidiu-se em favor do texto bizantino. 

O artigo também utilizou o exemplo de Atos 15:29/8-12 para demonstrar um caso em que a decisão 

ficou em aberto. Desse modo, o autor elabora cinco princípios decorrentes da aplicação do MGBC 

em Atos360: 1) A teoria de tipo textual não é adequada para a complexidade da tradição textual e 

deve-se, assim, utilizar-se da relação entre textos individuais; 2) A atestação majoritária é 

argumento a favor e não contrário à variante; 3) A coerência é um fator decisivo para a prioridade 

de uma variante em relação a outra, mas não o único; 4) A falta de atestação é sinal de múltipla 

emergência de uma testemunha e 5) A fonte de uma variante é questionável se não for possível 

decidir-se pela anterioridade de uma variante baseado em coerência genealógica ou probabilidade 

transcricional. 

3.3.8 O ano de 2018: O desenvolvimento do MGBC (Klaus Wachtel) 

No ano seguinte, Klaus Wachtel publica o artigo “O desenvolvimento do MGBC, seu lugar 

na pesquisa textual e edição digital”361 cujo propósito foi traçar a posição atual do método 

 
358  WACHTEL, Klaus. Reconstructing the Initial Text of Acts: Principle and Criteria. 2017.slides 1-3. 
359  WACHTEL, 2017, slide 10. 
360  WACHTEL, 2017, slide 25. 
361  WACHTEL, K. The Development of the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM), its place in Textual 

Scholarship, and Digital Editing, Academia, 2018. 



110 
 

comparando com outros métodos estemáticos. Após trazer breve histórico do método, o autor 

distingue o MGBC daquele utilizado por Paul Trovato em seu livro “Tudo que você sempre quis 

saber sobre o método de Lachmann”.362 Embora haja similaridades entre ambos – busca pelo texto 

mais antigo possível e eliminação de alguns manuscritos representados em outras cópias –, as 

principais dissimilaridades são que o MGBC busca a relação entre textos, utiliza-se do fator 

coerência para análise e busca lidar com a contaminação à medida que métodos tradicionais, 

apoiam-se na compreensão de Paul Maas sobre estemas363. Esses lidam com os manuscritos 

utilizando-se dos erros comuns nas cópias, no entanto, não conseguem resolver o problema da 

contaminação.364 Sobre isso, diz Wachtel que “a contribuição que o MGBC afirma fazer na 

pesquisa estematológica textual é a cura contra a contaminação ou, pelo menos, uma forma de fazer 

análise estematológica em uma tradição de contaminação”.365 Por fim, o autor reconhece que o 

método ainda se encontra incompleto, pois ainda se faz necessário o estabelecimento de um estema 

ideal para todas as testemunhas e, por consequência, a criação de um estema global.366 Não 

obstante, depois de concluído o projeto, toda base de dados derivados do método deixará de ser 

apenas um módulo online de análise e passará a ser parte integrante de uma edição aberta digital do 

Novo Testamento. 

3.3.9 O ano de 2019: A comparação filogenética de Edmonson 

A produção textual entre os anos de 2019 e 2021 é riquíssima, por isso, apenas aquilo que 

for considerado relevante e elucidativo para essa obra será exposto neste restante de capítulo. 

Em 2019, Andrew Charles Edmondson publicou sua tese doutoral, em que, analisou o 

MGBC utilizando o método biológico da filogenética. A tese foi estruturada em três partes com 

onze capítulos e 452 páginas. Na primeira parte, em três capítulos, o autor esboçou uma introdução 

ao método e exposição das principais publicações, a recepção do método na academia por 

estudiosos da área da crítica textual e alguns exemplos práticos utilizando-se das ferramentas e 

módulos do método. A segunda parte, em outros três capítulos, o autor desenvolve o método 

filogenético oriundo da biologia. Por fim, na última parte, o autor utiliza-se dos conceitos de 

 
362  TROVATO, Paolo; REEVE, Michael D. Everything You Always Wanted to Know about Lachmann’s Method. 

Prima edizione ed. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014. 
363  WACHTEL, 2018, p. 440. 
364  WACHTEL, 2018, p. 436-440. 
365  WACHTEL, 2018, p. 439. 
366  WACHTEL, 2018, p. 446. 
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conectividade, fluxo textual, para analisar o MGBC com base no método filogenético e estabelecer 

críticas para o avanço do MGBC. 

No capítulo três, Edmondson aplica o MGBC ao texto de João 6:21-24. Nesse capítulo, o 

autor traz um passo a passo: desde a escolha das testemunhas, colação dos manuscritos, escolha de 

um texto-base367, identificação das variantes, seleção das unidades de variação, tabulação das 

variantes, análise pré-genealógica, criação de estemas locais, criação de fluxo textual, análise de 

resultados, estabelecimento de estemas ideais e de um estema global. No entanto, como ressalta o 

próprio autor, cada dado necessita ser analisado com muita cautela, pois qualquer erro pode 

prejudicar toda a pesquisa e fazer com que o pesquisador regresse horas e horas em seu trabalho.368 

No fim do capítulo, o autor compara seu resultado com dois softwares de análise filogenética: 

Median-Joining Network e a árvore filogenética. Os resultados apresentaram-se, no geral, 

semelhantes. Um aspecto positivo dos métodos filogenéticos é que auxiliam na compreensão não só 

dos estemas, mas também do distanciamento entre as testemunhas. 

Na segunda parte de sua tese, o autor discorre, primeiramente, sobre a utilização de métodos 

filogenéticos desde a década de 1970 em estudos de manuscritos: Buneman369, Platnick e 

Cameron370, Lee371, Van Reenen e Van Mulken372, Perrin373 e mais recentemente uma sessão 

temática no Studia Stemmatologica do Digital Scholarship in Humanities.374 Em seguida, 

Edmondson aplica a ferramenta MrBayes ao evangelho de João e sugere que tal aplicação auxilia na 

identificação de grupos de manuscritos semelhantes e que poderia auxiliar na escolha das 

testemunhas iniciais na ECM. No entanto, a linguagem e utilização dessas ferramentas requer um 

conhecimento da linguagem de computação além de requerer um computador potente capaz de 

 
367  O autor escolheu o textus receptus como base primária. 
368  EDMONDSON, 2019, p. 162. 
369  BUNEMAN, Peter. “The Recovery of Trees from Measures of Dissimilarity”, 1971. Disponível em 

https://homepages.inf.ed.ac.uk/opb/homepagefiles/phylogeny-scans/manuscripts.pdf. Acesso em: 25 set. 2021. 
370  PLATNICK, Norman I.; CAMERON, H. Don. Cladistic Methods in Textual, Linguistic, and Phylogenetic 

Analysis. Systematic Zoology, v. 26, n. 4, p. 380–385, 1977. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2412794. 
Acesso em: 25 set. 2021. 

371  LEE. Arthur, R. Numerical Taxonomy Revisited: John Griffith, Cladistic Analysis ans St. Augustine's Quaestiones 
in Heptateuchum, 1989. p. 24-32. 

372  VAN REENEN, Pieter; VAN MULKEN, Margot. Studies in Stemmatology. Text. Disponível em: 
https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027273970. Acesso em: 25 set. 2021. 
VAN REENEN, Pieter; DEN HOLLANDER, August; VAN MULKEN, Margot. Studies in Stemmatology II. 
Text. Disponível em: https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027295156. Acesso em: 25 set. 2021. 

373  PERRIN, Jac. D. Family 13 in St. John’s Gospel: a computer assisted phylogenetic analysis. New Testament 
tools, studies, and documents, vol. 58. Leiden ; Boston: Brill, 2018. 

374  HEIKKILÄ, Tuomas; ROOS, Teemu. Thematic Section on Studia Stemmatologica. Digital Scholarship in the 
Humanities, v. 31, n. 3, p. 520–522, 1 set, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1093/llc/fqw038. Acesso em: 25 
set. 2021. 
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fazer tais análises. O próprio autor precisou atualizar as configurações do software a fim de realizar 

a pesquisa em computador próprio. Outrossim, também obteve acesso a um computador 

especializado na Universidade de Birmingham. 

A última parte da tese foi direcionada para a análise do MGBC e as sugestões de 

aprimoramento. Essas são sintetizadas pelo próprio autor em sua tese.375 Primeiro, ele acredita que 

o gráfico de fluxo textual deve incluir mais informações para o crítico. Algumas possibilidades 

seriam a inclusão no gráfico do percentual de concordância na relação entre ancestral-descendente, 

a identificação de grupos textuais por meio de cores distintas, a utilização de linhas diferenciadas 

dependendo do grau de confiabilidade da relação de ancestralidade, a indicação da posição do 

ancestral perante o descendente, entre outras. Dessa forma, o estudioso teria uma melhor 

visualização da situação no gráfico em relação à determinada unidade de variação. Além disso, é 

sugerida também a opção de ter um filtro para modificar as configurações da pesquisa. Um exemplo 

seria ter a opção de ligar/desligar a visualização do percentual de coerência e da posição de 

ancestralidade. Outra opção seria a inclusão/exclusão de ligações fracas ou sem direção na análise 

genealógica, assim poderia-se excluir, por exemplo, qualquer ancestral que tivesse um número 

baixo de variantes anteriores em relação a outro. Essas permitiriam que a análise pelo pesquisador 

fosse realizada não apenas quantitativamente, mas também qualitativo. Um terceiro aprimoramento 

para Edmondson é a utilização da fórmula de Levenshtein na forma de medição pré-genealógica, 

assim ao invés de uma medição com base nas unidades de variações, utilizaria-se o número de 

palavras em determinada unidade de variação. Tal indicação, para o autor, faz dos dados pré-

genealógicos mais objetivos. Por fim, Edmonson conclui que embora a inclusão de corretores 

posteriores não auxilie na compreensão do texto inicial, esse assiste no entendimento da história do 

texto por isso, deve ser incluído ou posto como filtro opcional para o pesquisador e não escolhido a 

priori pelo comitê. 

3.3.10 - O ano de 2020: um ano rico em discussões 

No ano de 2020 foram publicados vários artigos acerca do MGBC além das apresentações 

realizadas no encontro anual da SBL. Dessa forma, serão expostos apenas conforme a contribuição 

para melhor entendimento do método e seu progresso. Cerca de metade dessas publicações 

encontram-se na revista Early Christianity no volume 11 dedicada exclusivamente ao status 
 

375  EDMONDSON, 2019, p. 337-338. 
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quaestionis da pesquisa da crítica textual do Novo Testamento. Inclusos nessa edição estão os 

artigos: New Testament Textual Criticism in 2020 (Michael Holmes)376, Recent Printed Edition of 

the Editio Critica Maior and Textual Criticism (J.K Elliot)377, ECM Acts and the New Testament 

Exegete (Carl R. Holladay)378, Direct Copies as a Test Case for the Coherence-Based Genealogical 

Method (CBGM) (Holger Strutwolf)379 e Editio Critica Maior of the Greek New Testament 

(Houghton; Parker; Robinson; Wachtel).380 

No primeiro desses artigos, Holmes menciona diversos temas em voga no campo da crítica 

textual. Dentre os temas trazidos, quatro são de maior importância para este trabalho: o 

renascimento da discussão sobre a importância do texto bizantino381, a discussão acerca do texto 

ocidental em Atos382 e da utilização do MGBC383 e, por fim, o debate acerca da abrangência e dos 

objetivos da crítica textual nos dias atuais.384 Holmes escreve sobre o MGBC com um tom positivo 

e entende que embora ainda haja certa ambivalência acerca do método, “o MGBC é uma ferramenta 

que auxilia o crítico textual a fazer um uso mais eficiente das implicações cumulativas de escolhas 

realizadas onde a decisão é mais clara a fim de realizar escolhas em locais onde a decisão é menos 

clara”.385 Todos esses temas foram introduzidos ao longo desta obra e serão debatidos à medida do 

necessário. 

No segundo artigo, J. K Elliot, um conhecido defensor do método eclético rigoroso, articula, 

ceticamente, criticando o MGBC aplicado aos tomos das cartas católicas e ao livro de Atos. Para o 

autor, o método ainda tem que provar seu funcionamento. Um primeiro elemento criticado por 

Elliot é falta de transparência de um método adotado por uma pequena cúpula em Münster ou como 

diz o autor o “MGBC é visto como uma caixa-preta, indecifrável e inescrutável para aqueles fora do 

 
376  HOLMES, Michael W. New Testament Textual Criticism in 2020. Early Christianity, v. 11, n. 1, p. 3, 2020. 

Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0003. Acesso em: 27 abr. 2021. 
377  ELLIOTT, J.K.; ELLIOTT, J. K. Recent Printed Editions of the Editio Critica Maior and Textual Criticism. 

Early Christianity (EC), v. 11, n. 1, p. 21–31, 2020. 
378  HOLLADAY, Carl R. ECM Acts and the New Testament Exegete. Early Christianity (EC), v. 11, n. 1, p. 32–42, 

2020. 
379  STRUTWOLF, Holger. Direct Copies as Test Case for the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM)? 

Early Christianity (EC), v. 11, n. 1, p. 43–59, 2020. 
380  HOUGHTON, H. A. G. The Editio Critica Maior of the Greek New Testament. Early Christianity (EC), v. 11, n. 

1, p. 97–117, 2020. 
381  HOLMES, 2020, p. 5-7. 
382  HOLMES, 2020, p. 7-8. 
383  HOLMES, 2020, p. 8-11. 
384  HOLMES, 2020, p. 11-16. 
385  HOLMES, 2020, p. 10. The CBGM is a tool that helps a textual critic make more effective use of the cumulative 

implications of choices made in cases where the decision is relatively certain to make choices in cases where a 
decision is less clear (tradução nossa). 
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círculo esotérico e fechado de especialistas”.386 De igual forma, também critica a decisão tomada 

por um pequeno grupo de especialistas, onde a utilização dos termos maioria/minoria perde o 

sentido diante do pequeno número de críticos.387 E nesse tom crítico, o autor levanta uma série de 

questionamentos menores acerca do comentário textual elaborado por Klaus Wachtel na ECM de 

Atos. Em geral, o texto parece ser um protesto de uma “minoria”388- termo utilizado pelo autor-, 

contra certos elementos do MGBC, expondo um tom cético em relação aos resultados até então 

apresentados. 

No terceiro artigo, Carl R. Holladay elabora acerca do MGBC e seu uso para exegetas. O 

autor desenvolve seu argumento a partir da aplicação do método ao livro de Atos. Embora adote um 

tom otimista em relação ao método, Holladay pontua dificuldades no âmbito exegético. Primeiro, a 

expressão "texto majoritário" possui um sentido ambíguo na ECM. Seria o símbolo 𝔐 representante 

da maioria dos textos selecionados pela ECM ou de todas as testemunhas? Nesse sentido, essa 

crítica seria resolvida com uma definição clara da adoção e utilização do termo. Outra crítica do 

autor é a relação da edição com a ideia de tipos-textuais. Sabe-se que a edição deixou de utilizar 

essa ideia, no entanto, ainda faz referência ao texto bizantino como uma espécie de tradição textual. 

Nesse sentido, a utilização de tipo-textual não foi abandonada por completo. Outrossim, no texto de 

Atos, a trajetória do texto de Bezae – referência ao texto ocidental encontrado no códice de Bezae 

(O5) em Atos – é certamente distinta do restante das testemunhas no livro. Utilizando-se o exemplo 

de Atos 3:17/17 onde ocorre a adição do termo πονηρόν em 05* e 05C1 e em outras testemunhas 

latinas, Holladay389 questiona se tal adição não deveria questionar sobre “tendências teológicas” em 

uma certa tradição textual? Por fim, através de vários conselhos práticos, é sugerido do exegeta uma 

melhor compreensão do material da ECM para utilização como auxílio exegético. 

No quarto artigo, a argumentação de Strutwolf inicia pela contradição dos denominados 

axiomas e critérios da crítica textual, como lectio brevior est potior. Para isso, recupera um 

significativo estudo elaborado no livro de James Royse sobre os hábitos dos escribas, o qual faz 

com que Royse e outros formulem a seguinte regra: lectio longior est potior. O contraste entre os 

critérios aponta para uma suspensão de critérios a priori. Nesse sentido, os axiomas ou critérios não 

devem ser aplicados rigidamente sem conhecimento das testemunhas. Como afirma a célebre frase 

 
386  ELLIOT, 2020, p. 25. CBGM is seen as a black-box, indecipherable and inscrutable to those outside a closed and 

esoteric circle of cognoscenti…(tradução nossa). 
387  ELLIOT, 2020, p. 28. 
388  ELLIOT, 2020, p. 30. 
389  HOLLADAY, 2020, p. 39-40. 
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de Hort, “o primeiro passo para obter um fundamento seguro é a aplicação consistente do princípio 

de que o conhecimento do documento deve preceder o julgamento final sobre as leituras”.390 Na 

primeira parte do texto, Strutwolf estabelece a conexão entre as testemunhas utilizando-se dos 

critérios estabelecidos por Alan Taylor Farnes em seu livro Simply come Copying: Direct Copies as 

Test Cases in the Quest for Historical Habits:391 1. A similaridade entre os manuscritos analisados; 

2. A concordância dual e/ou a descoberta de leituras encontradas apenas nos manuscritos em 

comparação; 3. A anterioridade de um manuscrito em relação ao outro; 4. Evidências estéticas de 

que um manuscrito é cópia de um vorlage; 5. A relação entre manuscritos através das correções 

posteriores e 6. A similaridade de formatação textual. Em cada um desses pontos, Strutwolf cita 

vários exemplos que demonstram a relação entre as testemunhas. Isso, no entanto, não prova que 08 

está diretamente relacionado com 1884, pois tais características poderiam, segundo o autor, ser 

herdadas de testemunhas intermediárias. Em sequência, na segunda parte do texto, o autor recorre 

ao MGBC, a fim de analisar as leituras singulares das testemunhas e locais onde o estema local 

parece contradizer o fato de 1884 ser cópia direta de 08. Após essas análises, o autor sugere que 

tanto a investigação tradicional quanto o MGBC estabelecem uma relação próxima, se não direta, 

entre 08 e 1884 e que o MGBC é uma ferramenta promissora na verificação de hipóteses sobre a 

relação histórica da tradição textual.392 

Na primeira parte do último artigo, os autores (Houghton; Parker; Robinson; Wachtel) 

introduzem o campo das edições críticas desde o séc. XIX. Após as grandes publicações de 

estudiosos como Tischendorf (1869-1872) não houve uma edição magna do texto crítico. As 

edições populares são consideradas editiones minores que trazem uma seleção das variantes sem a 

possibilidade de uma expansão. No entanto, o séc. XX propiciou a descoberta de muitas 

testemunhas e principalmente a possibilidade de transcrição e colação digital dessas. Tudo isso 

atrelado a capacidade tecnológica subsidiou o arcabouço necessário para o surgimento da ECM 

atrelado ao MGBC. 

O restante do texto relata acerca de importantes pontos da ECM. Primeiro, o autor discorre 

sobre os principais parceiros na colaboração do projeto393 (INTF e IGNTP). Depois, escreve um 

 
390  WESTCOTT, B. F; HORT, F. J. A. Introduction to the New Testament in the Original Greek. New York: 

Harper and Brothers, 1882. p. 31. The first step towards obtaining a sure foundation is a consistent application of the 
principle that knowledge of documents should precede final judgement upon readings (tradução nossa). 

391  FARNES, Alan Taylor. Simply come copying. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. 
Reihe, 481. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019. 

392  STRUTWOLF, 2020, p. 59. 
393  Institüt Für Neutestamentliche Textforschung (INTF); The International Greek New Testament Project (IGNTP) 
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breve resumo histórico dos últimos 20 anos. A princípio esse período foi marcado por avanço da 

digitalização e colação dos manuscritos e subsequente avanço do MGBC. Desde ano 2005 toda a 

base de dados, transcrições e colações são inteiramente digitais.394 Atualmente, após a última 

publicação da ECM do evangelho de Marcos (julho, 2021), o INTF tem trabalhado para a 

finalização dos evangelhos sinóticos. Nesse interim, o evangelho de João tem sido trabalhado há 

anos sob a direção de David Parker, ainda sem perspectiva de publicação. Além disso, o IGNTP 

ficou também responsável pelas cartas paulinas. Por fim, o livro de Apocalipse, desde 2011, tem 

sido elaborado pelo Institut für Septuaginta und Biblische Textforschung (ISBTF) na Kirchliche 

Hochschule Bethel-Wuppertal aos cuidados de Martin Karrer.395 Em seguida, num quarto momento, 

o autor elabora sobre a prática (modus operandi) do método. Em suma, a escolha de manuscritos 

está em grande parte dependente da obra Text und Textwert, escolhendo cerca de 200 testemunhas 

com concordância com o texto majoritário por volta de 90%. Esses números são diferentes para a 

aplicação no livro de João que teve a concordância reduzida para 85% e escolhidos cerca de 300 

testemunhas. São realizadas inicialmente duas transcrições – no INTF utilizam-se alunos treinados 

da graduação e no IGNTP voluntários e alunos de pós-doutorado – que é depois comparado por um 

especialista. Anotações sobre formatação, leiaute, abreviações, pontuação e outros elementos 

textuais são também incluídos na transcrição. No caso do INTF utiliza-se o texto NA como base, já 

o IGNTP utiliza o textus receptus – tal escolha não parece modificar o resultado.396 O processo de 

transcrição bem como o software CollateX utilizado para análise dos bancos de dados, já foram 

explicados anteriormente e não serão pormenorizados. 

Dois outros artigos foram publicados no ano de 2020 em outros periódicos. O primeiro 

desses artigos, escrito por Stephen Carlson397, aponta para um enviesamento MGBC em relação a 

sua teoria de “potencial ancestral” aplicado no texto de 1João 1:7. No artigo, o autor levantou três 

situações hipotéticas para averiguar por meio da coerência genealógica se a relação de 

ancestralidade seria verídica. Em dois dos casos, segundo Carlson, o MGBC se mostrou falho. No 

primeiro desses, o resultado produziu falsos negativos ou falsos positivos (caso a conectividade 

fosse colocada em absoluto), já no outro caso o método se mostrou enviesado em favor de 

testemunhas que tiveram uma cópia mais controlada em detrimento de testemunhas que tiveram 
 

394  HOUGHTON, 2020, p. 104. 
395  HOUGHTON, 2020, p. 105. 
396  HOUGHTON, 2020, p. 107. 
397  CARLSON, Stephen C. A Bias at the Heart of the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM). Journal of 

Biblical Literature. v. 139, n. 2, p. 319–340, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.15699/jbl.1392.2020.5. Acesso 
em: 29 set. 2021. 
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uma cópia mais livre.398 Assim, o autor sugere que o MGBC deve ser utilizado com cautela até que 

tais problemas sejam solucionados.399 Ainda em 2020, Klaus Wachtel400 escreve, favoravelmente, 

acerca da necessidade do abandono da teoria de tipos textuais à luz dos resultados obtidos pelo 

MGBC. Para Wachtel, a teoria dos tipos textuais é incapaz de perdurar diante dos avanços 

proporcionados pelo MGBC. Uma das conquistas do método é a predileção a um olhar mais 

positivo em relação ao texto bizantino rechaçado durante os últimos séculos. Além disso, o método 

se apresenta, para o autor, como uma resolução para o problema da contaminação. 

Finalizamos este capítulo trazendo à baila as discussões acerca do MGBC e da ECM no 

encontro anual da SBL em 2020401 e a mais recente publicação da ECM do Evangelho de Marcos. 

Infelizmente só é possível ter acesso aos abstracts das apresentações, com exceções daquelas 

publicadas em texto pelos autores, e por isso, relataremos brevemente sobre as publicações.402 

A primeira apresentação publicada também em forma textual foi realizada por Joey 

McCollum por meio do qual apresentou um recurso online e livre para a execução do MGBC. O 

recurso foi criado pelo próprio autor e disponibilizado online. O software elaborado por McColum 

foi desenvolvido pensando em aprimoramentos na aplicação do método. Como relata o autor, o 

software foi “projetado tendo em mente a personalização e o desempenho em colações de grande 

escala”.403 O foco principal do autor foi a aplicação do método a partir do software em trechos de 3 

João, a possibilidade de modificação de dados pelo usuário e criação rápida de estema global. Nesse 

intuito, Gregory S. Paulson apresentou em outra palestra a versão offline do software utilizado para 

análise do MGBC.404 Nesta versão é possível utilizar o software para análise, edição e manuseio do 

método colocando as configurações e hipóteses do usuário em teste. Assim, o software aberto 

permite ao usuário testar as próprias teorias sobre a transmissão do texto por meio de estemas locais 

e coerência genealógica. Atualmente estão disponíveis para download as versões offline referentes 

 
398  O exemplo do autor foi do favorecimento da testemunha 1739 em detrimento do códice Sinaiticus e Alexandrinus. 
399  CARLSON, 2020, p. 340. 
400  WACHTEL, Klaus. Die kohärenzbasierte Methode und ihre Ergebnisse für neutestamentlich Textgechichte. Herder: 

Freiburg. Biblische Notizen. v. 184. 2020. p. 43-72. 
401  O evento aconteceu online entre 29/11 e 11/12. 
402  Disponível em: https://github.com/jjmccollum/open-cbgm. Acesso em: 29 set. 2021. 
403  MCCOLUM, Joey. The open-cbgm Library: Design and Demonstration. SBL Annual Meeting, 2020. Disponível 

em: https://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. Acesso em: 29 set. 2021. 
...designed with customizability and performance on large-scale collations in mind (tradução nossa) 

404  PAULSON, Gregory S. Cracking Open the “Black Box”: How to Download and Edit Your Own CBGM (and 
Why This Might Be Fun). SBL Annual Meeting, 2020. Disponível em: https://www.sbl-
site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. Acesso em: 29 set. 2021. 
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ao livro de Atos e ao evangelho de Marcos.405 O restante das apresentações foi destinado à Edição 

Crítica Maior do evangelho de Marcos, nas quais, os autores expuseram acerca da tradição Copta406, 

sobre o processo de escrita do comentário textual do fascículo407 e comentários sobre as mudanças 

textuais efetuadas.408 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Espera-se que esse capítulo tenha auxiliado na instrução quanto ao surgimento e 

desenvolvimento do MGBC durante as últimas décadas. O Método Genealógico Baseado na 

Coerência surge como consequência das constantes descobertas de novos manuscritos e avanços 

tecnológicos que proporcionaram a digitalização destes manuscritos bem como suas transcrições e 

capacidade de análise outrora impossível de ser realizada manualmente. Tais avanços 

oportunizaram a realização de uma obra magna (ECM) ainda em andamento. A ideia embrionária 

de Lachmannn não poderia ser colocada em prática sem as ferramentas que possuímos. São 

indubitáveis as contribuições desta obra no nível informativo, no entanto, discute-se sua 

contribuição para o estabelecimento do texto inicial e combate à contaminação textual. Até aqui 

apresentamos algumas críticas tecidas ao método bem como enaltecimentos feitos por alguns 

autores. Há 30 anos desde a primeira menção àquilo que seria o início de uma volumosa 

produção.409 

À frente resta-nos o desafio de trazer de forma prática a aplicação do método. Para isso 

utilizar-se-á algumas das alterações realizadas ao texto de Atos, escolhidas por amostragem, para 

exemplificação dos principais conceitos e procedimentos. Somente após tal prática será possível 

uma análise das contribuições e fragilidades do método. 

 
405  Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/. Acesso em: 29 set. 2021. 
406  SCHRÖDER, Katharina. The Coptic Tradition in the ECM: Developments, Achievements, Prospect. SBL 

Annual Meeting, 2020. Disponível em: https://www.sbl-
site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. Acesso em: 29 set. 2021. 

407  STRUTWOLF, Holger. Writing the Textual Commentary for the ECM of Mark. SBL Annual Meeting, 2020. 
Disponível em: https://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. Acesso em: 29 set. 
2021. 

408  SHIVELY, Elizabeth. A Response to the Proposed Textual Changes in the ECM of Mark. SBL Annual 
Meeting, 2020. Disponível em: https://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. 
Acesso em: 29 set. 2021. 
STRUTWOLF, Holger. Textual Decisions in the ECM of Mark. SBL Annual Meeting, 2020. Disponível em: 
https://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=37. Acesso em: 29 set. 2021. 

409  MINK, Gerd. In: Bericht der Hermann Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung 
für die Jahre 1979-1981. Münster: 1982. 
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4 REPLICAÇÃO DO MÉTODO GENEALÓGICO BASEADO NA 

COERÊNCIA 

A aplicação do Método Genealógica Baseado na Coerência (MGBC) ao livro de Atos 

produziu mudança em 52 locais. Tal número não é tão expressivo considerando a divisão de 7,446 

unidades de variação. Nesse sentido, o texto foi alterado em cerca de 0,7% dos lugares analisados. 

Já a porcentagem de indecisão é de cerca de 2,1% visto que o texto foi deixado em aberto em 155 

passagens. 

Neste capítulo realizar-se-á a replicação do MGBC nas alterações escolhidas com a 

finalidade da compreensão do funcionamento do método, apreensão dos principais termos e 

conceitos, além do entendimento das mudanças realizadas no texto de Atos dos Apóstolos. Dessas 

alterações, foram selecionadas para análise sete passagens a partir de critérios de amostragem: 

alteração de tempo verbal, adição e omissão de artigo, transposição de termos, mudança para uma 

conjectura textual e regresso de uma conjectura para um texto existente. As passagens analisadas 

serão: Atos 5:33/12; Atos 9:12/20; Atos 13:33/16; Atos 16:12/12-16; Atos 16:13/26-28; Atos 

16:28/4-14 e Atos 20:21/34. 

4.1 REPLICAÇÃO DO MÉTODO GENEALÓGICO BASEADO NA COERÊNCIA  

4.1.1 Atos 5:33/12  

ECM Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ εβουλευοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 

Tradução 
Livre 

Eles, porém, ouvindo isso, enfureceram e deliberaram matá-los. 

NA28 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ⸀ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς 410 

NAA Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. 411 

 

A primeira alteração escolhida trata-se da modificação do termo εβουλοντο pelo termo 

εβουλευοντο. O primeiro passo antes de estabelecer anterioridade e posterioridade no estema desse 

 
410  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

5:33. Disponível em Logos Bible Software 
411  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 5.33. Disponível em Logos Bible Software. 
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termo é fazer um levantamento das atestações de cada leitura. Em primeira instância, esse passo é 

realizado pela colação e transcrição de cada testemunha existente do texto supracitado.  

Após tal levantamento e transcrição, as leituras são colocadas em comparação através de um 

aparato crítico. Segue as atestações do aparato crítico412 para esse texto: 

 

a εβουλευοντο 01. 05. 5. 61. 180. 181. 307. 429. 436. 453. 467. 522. 610. 619. 623. 629. 630. 636. 

945. 1162. 1270. 1490. 1505. 1595. 1642. 1678. 1704. 1739. 1751. 1831S. 1875. 1891. 2147. 2200. 

2298. 2344. 2495. 2652. 2818*. L1188. Byz. [424(*f)] 

 

b εβουλοντο P74. 02. 03. 08. 044. 049. 6. 94. 104. 228. 254. 319. 378. 383. 431. 459. 614. 617. 665. 

876. 996. 1292. 1297. 1448. 1501. 1609. 1611. 1838. 1884. 2138. 2412. 2718. 2818C. Chrys. 

K:SBM 

 

c εβουλευσαντο 88. 621. 915. 1175. 1241. 1409. 1842 

 

↔ a/b/c 33 

 

↔ a/c L:V. 5. 50. 51. 54. 55V. 58. 189. S:H 

 

— P8. P45. P57. 04. 014S. 0140. 0189. 1729. 1837. 1874S. 1890. 1890S1. 2805. L23. L60. L156S. 

L587. L809. L1188S. L1825 

 

Ainda que a disposição do aparato seja autoexplicativa, é necessário o acesso à ECM para 

decifrar siglas e nomenclaturas desconhecidas. No caso desse texto, a representação de cada leitura 

é exposta por uma letra (a, b, c) seguido pelo termo/expressão atestada em grego e por suas 

respectivas testemunhas. O símbolo ↔ indica que não é possível averiguar qual das leituras a 

testemunha atesta. Neste caso, não é possível decifrar a leitura da testemunha 33. Já o símbolo — 

indica que não é possível relacionar tais testemunhas a qualquer leitura devido à ilegibilidade, 

lacuna ou por qualquer outro motivo. 

 
412  APARATO CRÍTICO. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/ecm. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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O primeiro passo, antes de estabelecer um estema local para qualquer leitura, é escolher um 

texto primário – no caso da ECM de Atos, foi selecionado o texto crítico da Nestle Aland 26 – onde 

se estabelece uma relação entre as testemunhas em todos os casos considerados mais fáceis. Esse 

procedimento estabelece a relação entre as testemunhas e o texto inicial. A relação de coerência pré-

genealógica define-se pela porcentagem de concordância entre duas testemunhas. O grau de relação 

estabelece a proximidade entre as testemunhas dando primazia assim às testemunhas que sejam 

mais próximas do texto inicial. A lista gerada pelo INTF enumera em porcentagem decrescente de 

125 testemunhas gregas relacionadas ao texto inicial – tal lista foi gerada ainda na primeira fase de 

aplicação método. Segue uma lista das 20 testemunhas mais próximas do texto inicial seguido pelo 

número de passagens semelhantes em referência a todo o livro de Atos:413 1) 03 - 96.5% 

(7525/7796); 2) P74 - 95.1% (6613/6953); 3) 01 - 94.7% (7368/7782); 4) 81 - 94.7% (5072/5354); 

5) 02 - 94.5% (7352/7779); 6) 04 - 92.6% (4532/4896); 7) 1175 - 92.4% (7199/7792); 8) 1739 - 

92.0% (6978/7585); 9) 33 - 91.5% (6529/7134); 10) 307 - 91.1% (7098/7792); 11) 2200 - 91.1% 

(6944/7621); 12) 1891 - 91.0% (7080/7782); 13) 610 - 90.9% (6538/7195); 14) 453 - 90.8% 

(7067/7785); 15) 181 - 90.5% (7039/7782); 16) 2818 - 90.4% (6974/7716); 17) 945 - 90.3% 

(7043/7802); 18) 2298 - 90.2% (7032/7794); 19) 630 - 90.1% (6890/7645); 20) 1678 - 90.1% 

(7007/7773). 

As porcentagens acima demonstram apenas que há proximidade entre essas testemunhas e o 

texto inicial sem, no entanto, mostrar qualquer direcionamento genealógico entre elas. Assim, um 

próximo passo para análise das variantes de Atos 5:33/12 é averiguar a coerência genealógica entre 

as testemunhas. Por definição, a coerência genealógica aponta o direcionamento entre as 

testemunhas com base no número de leituras antecedentes e descendentes. Uma vez estabelecida a 

coerência entre as testemunhas e o texto inicial e resolvida a genealogia textual nos casos mais 

fáceis é então estabelecido a ancestralidade e descendência com base nas leituras divergentes. Só é 

possível fazer a comparação entre testemunhas do texto grego e por isso versões estrangeiras e 

citações patrísticas são excluídas desta análise. 

O gráfico da ECM sugere que a variante b (εβουλοντο) e a variante c (εβουλευσαντο) são 

descendentes da variante a (εβουλευοντο)414: 

 
 

413  ECM ACTS: MANUSCRIPTS CLUSTERS (PHASE 1). Disponível em: http://intf.uni-
muenster.de/PreCo/PreCoActs/Acts_Clusters.php. Acesso em: 15 jan. 2021. 

414 ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50533012. Acesso em: 15 jan. 
2021. 
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Figura 13 – Estema Local Atos 5:33/12 

No entanto, tal gráfico é apenas o produto da decisão do comitê responsável pela análise 

entre as testemunhas. Faz-se necessário compreender o motivo por trás da decisão. O primeiro 

passo é analisar a coerência genealógica de todas as leituras. Começaremos com a leitura c e depois 

iremos para a e b. Isso pode ser feito no módulo find relatives415 disponibilizado online. O módulo 

permite a inclusão de vários filtros: busca apenas por potenciais ancestrais, descendentes ou ambos; 

comparação entre 10, 20 ou todas as testemunhas; filtro por capítulo ou por todo o livro; inclusão do 

texto inicial, texto majoritário e famílias textuais e inclusão de fragmentos. Por padrão o filtro busca 

por todas as relações nas dez testemunhas mais próximas comparando todos os capítulos e não 

incluindo nenhum outro texto na análise. 

 

Figura 14 – coerência genealógica da testemunha 1175 

 
415  MÓDULO FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives. Acesso em: 20 

jan, 2021. 
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A tabela acima mostra a relação da testemunha 1175 (W1) em relação às dez testemunhas 

mais próximas. Verifica-se que o ancestral mais próximo (81) não possui uma leitura clara nesse 

texto. Assim os três próximos ancestrais leem b (03, P74, 02). Em todos os três casos há um número 

considerável de diferença de ancestralidade. A testemunha 03, por exemplo, possui 427 leituras 

anteriores enquanto 1175 possui apenas 196. A existência de leituras anteriores em ambas às 

testemunhas ocorre por conta do processo de contaminação textual onde é possível que uma 

testemunha tenha influência de outro texto anterior perdido no processo de transmissão. O primeiro 

potencial ancestral que lê a variante a tem é 1739 com a conectividade em 5. A diferença entre a 

primeira e a quinta testemunha é, no entanto, de menos de 1% de coerência. Sabendo que uma das 

premissas do método é que o escriba utilizou o menor número possível de testemunhas para sua 

cópia. Será que a testemunha 1739 é necessária para explicar a testemunha 1175? Ao clicar no 

estema ideal simbolizado por uma pequena figura de árvore genealógica ao lado da testemunha é 

possível incluir todas as testemunhas mais próximas de 1175 até 1739.416 Nesse caso se incluem as 

seguintes testemunhas no cálculo: 81 03 04 P74 02 307 1739. A escolha das testemunhas deve 

seguir os seguintes princípios: menor número de testemunhas envolvidas, maior número de 

passagens explicadas, menor número de passagens desconhecidas e sem explicação. Nesse caso, a 

melhor escolha parece ser a inclusão de seis testemunhas (03, 04, P74, 02, 307, 1739) onde um total 

de 7137 passagens seriam explicadas não deixando nenhuma leitura em aberto e apenas 24 leituras 

sem relação com essas testemunhas além de 247 casos que seriam explicados por testemunhas 

posteriores. O melhor cenário sem a inclusão de 1739 explicaria 7118 passagens não deixando 

nenhuma passagem em aberto, mas com 34 leituras sem relação alguma e 256 explicadas por 

testemunhas posteriores. No último caso também seriam necessárias seis testemunhas (81 03 04 P74 

02 307). Assim, justifica-se a inclusão de 1739 explicando um maior número de passagens sem 

deixar qualquer variante em aberto. Igualmente interessante é que 307, considerada uma testemunha 

descendente de 1175, é inclusa no estema ideal por ser necessária uma vez que sua exclusão 

representaria a impossibilidade de explicar todas as passagens. Assim, 1175 é vinculado a 03 que 

atesta a leitura b, possui também ligação com a testemunha 1739 que atesta a. 

 

 
416  ESTEMA IDEAL. Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/opt_stemma#ms=1175&selection=81%2003%2004%20P74%2002%20307. Acesso em: 20 
jan. 2021. 
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Figura 15 – coerência genealógica da testemunha 1241 

 

As quatro testemunhas mais próximas de 1241 leem a variante a e somente o quinto 

potencial ancestral possui a leitura b. Novamente é necessário averiguar, a partir da análise do 

estema ideal, se 319 é necessário para explicar 1241. A melhor hipótese sem a presença de 319 é o 

estema formado por 025, 1, 607 e 049, o qual, explica 7176 e deixa duas passagens sem explicação, 

além de possuir relação desconhecida com 31 passagens e ser explicada em 109 casos por 

testemunhas posteriores. O acréscimo de 319 diminui para apenas uma passagem não explicada e 

aumenta para 7180 o número de passagens explicadas. Cabe questionar se tal explicação não pode 

ser também considerada coincidente fazendo-se desnecessária a presença de 319. Infelizmente o 

software não disponibiliza uma lista das leituras que permanecem sem explicação após junção das 

testemunhas. Todavia há outras três passagens que são explicadas por 319 justificando sua 

utilização. A adição de qualquer outra testemunha não faria com que houvesse menos casos em 

aberto. Dessa forma, o estema ideal seria composto pelas seguintes testemunhas: 025, 1, 607, 049 e 

319. Há assim uma correlação direta de 1241 com a leitura a tendo apenas o quinto ancestral 

potencial sendo influenciado pela leitura b.417 

 

 

 

 
417  ESTEMA IDEAL. Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/opt_stemma#ms=1175&selection=81%2003%2004%20P74%2002%20307. Acesso em: 20 
jan. 2021. 
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Figura 16 – coerência genealógica da testemunha 621 

 

No caso de 621 a testemunha tem como ancestral 1842 que atesta a leitura c sendo 

desnecessário averiguarmos se possui influência de outras variantes. Utilizaremos a concepção de 

que o escriba não quis alterar o manuscrito e copiou diretamente do manuscrito contendo a mesma 

leitura. A próxima testemunha contendo uma leitura diferente seria 35 com uma diferença de mais 

de 4% de diferença para 1842. 

 

Figura 17– coerência genealógica da testemunha 1409 
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Na figura 17 temos a coerência genealógica da testemunha 1409. Os primeiros quinze 

potenciais ancestrais leem a variante a. Nesse caso, fica fácil supor que 1409 derivou sua leitura de 

um ancestral com a variante a. 

Figura 18– coerência genealógica da testemunha 915 

 

A testemunha 915, conforme a figura 18 possui relação direta com a testemunha 88. Ambas 

leem a variante c sendo que a distância entre 88 e o segundo potencial ancestral é de 

aproximadamente 8%. Nesse caso se assume que 915 tenha copiado diretamente de 88, pois ambos 

possuem a mesma leitura e são diretamente relacionados. Já os nove primeiros ancestrais vinculados 

à testemunha 88 leem a variante a. 

Por fim, verifica-se que 4/6 potenciais ancestrais de 1842 leem a e que somente em sétimo 

local encontra-se uma relação com 665 que possui a leitura b. Seria tal conexão necessária? Em um 

estema ideal a combinação entre as testemunhas 621, 35 e 665 explicaria 7102 passagens deixando 

apenas uma “em aberto”. A inclusão da testemunha 93 acrescentaria explicação a outras quatro 

passagens somando um total de 7106. Claro que é questionável se deve-se incluir 665 nessa busca 

dado que esse é apenas o sétimo em grau de concordância. 
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Figura 19– coerência genealógica da testemunha 88 

 

Figura 20 – coerência genealógica da testemunha 1842 

 

Em suma, após a análise da relação das variantes que possuem a leitura c é possível extrair o 

seguinte gráfico:418 

 

 

 

 

 
418  COHERENCE IN ATESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50533012. 

Acesso em: 09 out. 2021. 
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Figura 21- coerência de atestação da variante c 

 

Percebe-se que todas as testemunhas no topo (1175, 88, 1241, 1409, 1842) possuem 

vinculação com alguma testemunha que possui a variante a. Somente duas, no entanto, estão 

vinculadas à variante b. Em termos de probabilidade genética é justo julgar que c tenha sua 

emergência em a. 

Esse procedimento deve ser realizado com as testemunhas que leem a e com as testemunhas 

que leem b a fim de averiguar o fluxo textual mais provável geneticamente. Ao criar um gráfico de 

atestação de estemas da variante b e a ressalta a coerência perfeita encontrada em a.419 

 
Figura 22 – coerência de atestação da variante b 

 

O gráfico de atestação de estemas da variante b mostra a existência de múltiplas 

emergências. Em quase todas as situações com exceção de 03 as testemunhas que leem b e estão no 

topo do gráfico estão relacionadas com testemunhas que leem a. Dessa forma, a probabilidade 

genética é que b tenha emergido de a.420  

 
419  COHERENCE IN ATESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50533012. 

Acesso em 09 out. 2021. 
420  COHERENCE IN ATESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50533012. 

Acesso em 09 out. 2021. 
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Figura 23 – coerência de atestação da variante a 

 

Concernente à figura 23, há apenas um caso em que 03 é um possível ancestral de 01. O 

gráfico de estemas da variante a possui uma coerência perfeita. Nesse caso, é justificável pensar no 

estema local como a sendo antecessor de b e c. Quais os próximos passos para compreender a 

decisão da variante a ser compreendida como o texto inicial? 

Primeiro deve-se verificar o fluxo geral do texto e analisar se a variante possui atestação de 

testemunhas próximas ao texto inicial (Ausgangstext) o que provavelmente é o caso, visto que a 

coerência de atestação já mostrou que tal variante é inicial. O gráfico abaixo mostra que a variante a 

possui forte atestação inicial. 

 

Figura 24 - fluxo textual do livro de Atos (Atos 5:33/12) 
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Após isso, deve-se arguir sobre a possibilidade de transcrição. Neste quesito, utilizaremos o 

auxílio de critérios internos da crítica textual para averiguar a melhor hipótese textual. Ao olharmos 

para os critérios internos, observaremos questões com o autor do texto e copista posterior, tais 

como: qual termo é mais provável que o autor tenha utilizado, há alguma possível explicação 

possível a partir dos erros conscientes e inconscientes realizados pelos escribas e copistas? Uma 

breve pausa merece ser feita para explicar como se dá o surgimento de variantes textuais a fim de 

prosseguirmos na análise de probabilidade transcricional. 

Ao comparar dois manuscritos, diferenças e semelhanças emergem ao leitor que, por si, 

questiona-se sobre a origem de tais diferenças. Nesse sentido, dois fatores cruciais no surgimento da 

crítica textual foram o surgimento da impressa por meio de Johannes Gutenberg e o renascimento 

como movimento cultural de despertamento da cultura clássica.421 Destarte, os escribas ao copiarem 

os manuscritos, por mais cuidadosos que fossem, cometiam tanto erros inconscientes quanto 

variantes conscientes. Questiona-se, nesse sentido, quais tipos de variantes eram produzidos por 

esses escribas. A princípio, ressalta-se que cada tradição textual e escriba tinham suas 

peculiaridades, de modo que produziam diferentes categorias de variantes. As reconstruções dos 

manuscritos produzidos possibilitam-nos a conhecer os tipos de variantes surgidas e, desse modo, 

regressar a um texto próximo do autor. Geralmente, divide-se as variantes em dois tipos: 

inconscientes e conscientes. 

No primeiro grupo, as alterações inconscientes – acidentais – originavam-se, naturalmente, 

devido à falibilidade dos copistas. Esses se submetiam a longas jornadas de trabalho em condições, 

por vezes inadequadas e com pouquíssimas horas de sono. Isso possibilitava que erros ligados ao 

cansaço e fadiga se intensificassem, por mais profissionais que os copistas fossem. Nessa categoria 

são incluídos erros422 de equívoco visual, auditivo, de memória e de julgamento. Os equívocos 

visuais ocorriam por meio da confusão/não identificação de letras ou sinais, trocados por outros 

semelhantes. Um escriba poderia se equivocar pela similaridade de letras no início (homoioarchton) 

ou no fim (homoioteleuton) de uma palavra.423 Assim, os copistas também omitiam letras e frases 

devido a semelhanças existentes no texto (parablepse). Por assim dizer, um escriba poderia, ao ler 

um texto, visualizar a palavra theos na linha 6, e pular para a linha 8, onde havia uma palavra igual. 

No exemplo supracitado, gerar-se-ia uma variante de omissão de uma linha completa (linha 7). 

 
421  PAROSCHI, 2012, p. 119. 
422  PAROSCHI, 2012, p. 126-129. 
423  OMANSON; METZGER, 2006, p. xvi. 
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Nesse aspecto, um copista cometia erros ao copiar letras, palavras e frases repetidamente 

(ditografia), o caso oposto da omissão de uma palavra denomina-se haplografia. Dessa forma, é 

comum encontrar o termo duas vezes em sequência. Outro tipo de erro associado ao equívoco visual 

é a metátese, que se constitui pela transposição de letras em uma mesma palavra, por exemplo, seria 

algo como copiar “Roma” ao invés de “Amor”. Isso acontece em Marcos 14:65 quando o escriba 

trocou o verbo Elabon por Ebalon.424 

Outra categoria de variante é aquela elaborada por equívocos auditivos. As cópias eram, por 

vezes, produzidas por leitura em voz alta. Isso se deu, principalmente, após o surgimento da 

scriptoria e a necessidade de produção de manuscritos em massa, dessa forma, uma pessoa poderia 

ler para muitos escribas. Os erros auditivos são geralmente atrelados a troca de vogais (longa e 

curta). 

Outrossim, os escribas também erravam tanto por questões de memória quanto de 

julgamento errado. Por memória, os erros tendiam a concentrar-se na alteração não-deliberada de 

sinônimos, inversão de palavras ou influências de passagens paralelas. Já o julgamento errado, 

inclui-se uma anotação marginal ou comentário, feita pelo escriba anterior, no manuscrito 

vigente.425 

As variantes textuais também surgiram por alterações intencionais. Embora o nome pareça 

sugerir alterações que mudam a própria teologia do texto, poucas têm relação direta com variantes 

heréticas. Esse grupo de alterações inclui harmonizações textuais e litúrgicas; correções 

ortográficas, gramaticais e estilísticas; correções históricas e geográficas; correções exegéticas e 

doutrinárias; interpolações de notas marginais, complementos naturais e tradições.426 

As harmonizações textuais e litúrgicas aconteciam em textos paralelos que apresentassem 

uma narrativa diferente. Em especial, os evangelhos sinóticos receberam atenção dos escribas, dado 

que as narrativas foram alteradas para dar maior unicidade aos textos. Outrossim, as passagens de 

citações vetero-testamentárias também eram adaptadas, uma vez que, muitas dessas aconteciam 

livremente e sem rigidez. Assim, o escriba sentia-se impelido a adaptar a cópia à tradução da LXX. 

Além disso, adiciona-se também as harmonizações litúrgicas como é o caso da expressão “pois teu 

 
424  PAROSCHI, 2012, p. 110. 
425  PAROSCHI, 2012, p. 111. 
426  PAROSCHI, 2012, p. 111-118. 
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é o reino, o poder e a glória” que, inicialmente, referia-se a resposta litúrgica ao pai-nosso, mas que 

em algum momento fora inserido no texto.427 

Também faziam parte das alterações intencionais as correções ortográficas, gramaticais e 

estilísticas. O texto bíblico escrito pelo autor e copiado livremente pelos primeiros copistas 

transmitiu-se de forma que muitas palavras apresentavam uma ortografia distinta. Assim, as 

correções surgiram para unificar termos iguais soletrados diferentemente, bem como corrigir erros 

gramaticais ou até substituir termos em desuso por termos mais conhecidos.428 

Da mesma forma, as correções geográficas, históricas, doutrinárias e exegéticas visavam 

consertar algum erro/variante nos âmbitos supracitados, tanto do autor ou de um escriba posterior. 

Por fim, ressaltam-se também as interpolações de notas marginais e complementares de tradições, 

erros ligados a cópia de uma nota marginal como se fosse parte do texto original, assim como a 

adição de expressão comum oriunda da tradição oral ou até complemento a fim de elucidar alguma 

passagem “obscura”. O caso mais conhecido é a denominada Comma Johanneum incorporada ao 

texto de 1Jo 5:7-8 a partir de uma nota marginal.429 

De volta à unidade de variação em análise, a aplicação da pesquisa de critérios internos 

auxilia na decisão acerca da variante inicial. Nesse caso, tanto o termo εβουλοντο quanto 

εβουλευοντο são utilizados na forma flexionada apenas uma outra vez em todo o Novo Testamento. 

O primeiro aparece em Atos 28:18 enquanto o segundo em Atos 27:39.  A verbo βούλομαι possui 

outras 13 menções no livro de Atos, fato confirmado pelas pesquisas nos softwares Accordance e 

Logos Bible Software. A diferença entre ambas está na raiz do verbo. O termo εβουλοντο430 está 

ligado ao termo βούλομαι definido pelo desejo ou vontade ao passo que ἐβουλεύοντο431 vinculado a 

raiz βουλεύω vincula-se ao verbo aconselhar. Assim, Metzger conclui que dificilmente os membros 

do Sahendrin enfurecidos se aconselhariam acerca desse assunto. C. H. Barret432, no entanto, traduz 

o primeiro verbo como “eles desejaram” e o segundo como “eles planejaram”. Desta maneira, faria 

sentido a mudança de “planejaram” para “desejaram” uma vez que o ato não foi executado e ficou 
 

427  PAROSCHI, 2012, p. 113. 
428  PAROSCHI, 2012, p. 113-115. 
429  PAROSCHI, 2012, p. 115. 
430  ACADEMIC DICTIONARY AND ENCYCLOPEDIAS. Disponível em: https://morphological_el.en-

academic.com/687982/%E1%BC%90%CE%B2%CE%BF%E1%BD%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84
%CE%BF. Acesso em: 02 fev. 2021. 

431  ACADEMIC DICTIONARY AND ENCYCLOPEDIAS . Disponível em: https://morphologia_gr_en.en-
academic.com/463859/%25E1%25BC%2590%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%
25B5%25E1%25BD%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF. Acesso em: 02 fev. 2021. 

432  BARRET. C. K. A critical and exegetical commentary on the acts of the Apostles. International Critical 
Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 2004. p. 292. 
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apenas no campo da volição. Comfort433 sugere que o contexto pede uma decisão rápida e não uma 

decisão racional tomada por um conselho – no entanto, o contexto sugere que Gamaliel indaga 

acerca da “decisão”. A UBS coloca como B o fator de decisão indicando como “quase certo”.434 O 

Texto Majoritário (TM) e o Texto Receptus (TR) leem εβουλευοντο enquanto o Novo Testamento 

da Society of Biblical Literature (SBLGNT) lê εβουλοντο.435 Klaus Wachtel em seu comentário 

sobre o texto diz que εβουλευοντο tem primazia por ser a leitura mais difícil. Outrossim, também 

rebate a explicação de Metzger, o qual, sugere que o termo εβουλευοντο tenha sido um erro do 

escriba.436 Para Wachtel não há como explicar a inclusão de -ευ- contextualmente ou 

graficamente.437 

Diante de tudo isso fica claro que as evidências apontam para uma primazia do termo 

ἐβουλεύοντο sobre ἐβούλοντο. Em termos de probabilidade genética ἐβουλεύοντο tem uma 

coerência perfeita de transmissão e possui várias testemunhas diretamente ligadas ao texto inicial, 

enquanto ἐβούλοντο possui uma coerência difusa com múltiplas emergências normalmente 

vinculadas a primeira variante. Em termos de probabilidade de transcrição não há argumentos 

conclusivos em nenhuma dos dois polos, no entanto, o termo ἐβουλεύοντο parece ser a leitura mais 

difícil e mais provável. Assim, a alteração realizada pelo comitê parece se justificar promovendo 

um fortalecimento com base em dados objetivos da transmissão textual. 

 

 

 

 

 

 

 
433  COMFORT, Philip W. New Testament Text and Translation Commentary. Wheaton: Tyndale House Publishers, 

2008. p. 350. 
434  ALAND, Barbara et al (eds.). The Greek New Testament, 5th Rev. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2014. p. 

74. 
435  HOLMES, Michael W. The Greek New Testament: SBL Edition. Lexham Press: Society of Biblical Literature, 

2011–2013. Atos 5.33. 
436  METZGER, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. New York: United Bible Societies, 

1994. p. 291. 
437  WACTHEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160389. 

Acesso em 14 out. 2021. 
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4.1.2 Atos 9:12/6-10  

ECM και ειδεν ανδρα ανανιαν ονοματι εισελθοντα και επιθεντα αυτω χειρας οπως αναβλεψη 

TL  e, viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que 
recuperasse a vista 

NA28 καὶ εἶδεν ⸂ἄνδρα [ἐν ὁράματι]⸃ Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ ⸄[τὰς] 
χεῖρας⸅ ὅπως ἀναβλέψῃ438 

NAA e, numa visão, viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que 
recuperasse a vista. 439 

 
A unidade de variação de Atos 9:12/6-10 lida com a inclusão e disposição dos termos ανδρα 

[εν οραματι] ανανιαν ονοματι. O texto-base das versões NA26 e UBS3 incluem os termos εν 

οραματι em colchetes o que denota insegurança na escolha da variante. A variante aparece com uma 

avaliação C no aparato crítico da UBS5. A unidade de variação conta com pelo menos 12 diferentes 

variações, isso devido a inclusão dos termos supracitados e das variadas transposições entre os 

termos. A alteração ocorrida na ECM foi a exclusão de εν οραματι. Em suma, os termos explicam 

como Paulo teria visto o homem chamado Ananias, em uma visão. 

Com exceção das variantes a e b todas as outras possuem a expressão εν οραματι ainda que 

em diferentes locais no texto. De início, podem-se excluir as variantes que possuem atestações 

longes de A (Ausgangstext). As sete testemunhas mais próximas de A440 (03, P74, 01, 81, 02, 04, 

1175) leem a variante a ou c. A partir daí, as testemunhas leem majoritariamente as variantes f ou e, 

encabeçadas pelas testemunhas 1739 e 33 respectivamente. Todas as demais testemunhas devem ser 

excluídas por falta de proximidade de A ou por falta de atestação. Resta-nos a análise das variantes 

a, c, e, f. Segue o aparato crítico do texto em análise:441 

 

a ανδρα ανανιαν ονοματιP74. 01. 02. 81. 1874. L:V. 54. 57. 72. 189 

c ανδρα εν οραματι ανανιαν ονοματι 03. 04f. 1175 

 
438  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

9:12. Disponível em Logos Bible Software. 
439  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 9:12. Disponível em Logos Bible Software. 
440  ECM ACTS: MANUSCRIPTS CLUSTERS (PHASE 1). Disponível em: http://intf.uni-

muenster.de/PreCo/PreCoActs/Acts_Clusters.php. Acesso em: 14 out. 2021. 
441  NTVMR. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/ecm. Acesso em: 14 out. 2021. 
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e εν οραματι ανδρα ονοματι ανανιαν 
014f. 020. 025. 049. 0142. 1. 5. 33. 43. 61. 88C. 93. 103. 104. 181. 218. 228. 254. 
319. 321. 323. 326. 330. 365. 378. 398. 424. 436. 459. 467. 607. 614. 617. 619. 62
3. 642. 665. 808. 876. 996. 1003. 1127. 1162. 1241. 1243. 1251. 1270. 1292. 1297
. 1359. 1409. 1448. 1501. 1505. 1563. 1595. 1609. 1611. 1718. 1729. 1735. 1827. 
1832. 1837. 1875. 1890. 2138. 2147. 2243. 2344. 2374. 2412. 2495. 2718. 2774. 
L23. L156C. L587. L809. L1178. L1188. L1825. S:H. G. Sl:ChSiSt 

f εν οραματι ανδρα ανανιαν ονοματι 
08. 6. 18. 35. 69. 94. 180. 206S. 307. 383. 429. 453. 468. 522. 610. 630. 636. 945. 
1490. 1642. 1678. 1704. 1739. 1751. 1831. 1842. 1884. 1891. 2200. 2298. 2652. 2
818. L2010. A 

A divisão realizada pela ECM traz uma escolha diferente de unidade de variação quando 

comparado as edições críticas de Nestle-Aland (NA 28), United Bible Society (UBS5) e Center for 

New Testament Textual Studies (CNTTS). Todas essas dividem o texto em duas unidades.  

A primeira unidade analisada está presente em todos os aparatos enquanto a segunda está 

presente apenas no aparato da CNTTS. Fundamentalmente, a primeira divisão trata da inclusão do 

termo εν οραματι e da ordem das palavras ανδρα εν οραματι. A segunda divisão trata da ordem dos 

termos ανανιαν ονοματι. Dessa forma, ao invés de doze variações, teríamos seis variações na 

primeira unidade e duas na segunda unidade. No caso da segunda unidade, alguns aparatos nem 

sequer mencionam tal variação, pois todos os mais antigos manuscritos adotam a ordem ανανιαν 

ονοματι e apenas leituras posteriores adotam a ordem reversa. A partir do aparato acima as 

variantes a, c, f adotam a leitura ανανιαν ονοματι. A grande dúvida no texto não é, desta forma, a 

ordem das palavras, já que há forte atestação das testemunhas mais antigas para a ordem ανδρα 

ανανιαν ονοματι, mas a inclusão ou não de εν οραματι. 

A primeira análise a ser realizada é a atestação pré-genealógica das testemunhas. Nesse 

sentido, extraindo apenas as sete primeiras testemunhas em proximidade com A temos o seguinte 

resultado:442 

 

1) 03 (96.7%) variante c 

2) P74 (95.8%) variante a 

3) 81 (95.6%) variante a 

 
442  STRUTWOLF, Holger et al. (org.). Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior/Band III: Die 

Apostelgeschichte Gesamtband Teil 1-3. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2017. p. 30. 
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4) 02 (95.2%) variante a 

5) 01 (94.8%) variante a 

6) 1739 (94%) variante f 

7) 04 (93.5%) variante c 

8) 1175 (93.3%) variante c 

 

Verifica-se a proximidade de A com quatro testemunhas que leem a e de três testemunhas 

que leem c. Com exceção de 03 parece que a variante a está mais próxima do texto inicial. 

Iniciaremos nossa análise pelas testemunhas que leem c e posteriormente pelas testemunhas que 

leem a. 

Existem três testemunhas que leem c (03. 04f. 1175). A primeira testemunha (03) é a mais 

próxima do texto inicial e não possui qualquer ancestral em sua genealogia. A segunda testemunha 

04 possui ligação com 03 e, por isso, estima-se que seja descendente de 03. Novamente, baseia-se 

no princípio de que um escriba não tem a intenção de alterar o texto e, por essa razão, não é 

necessária uma investigação complementar. Resta-nos apenas 1175 que possui como potenciais 

ancestrais as seguintes testemunhas:443 

Figura 25– coerência genealógica da testemunha 1175 

 

No caso acima, a diferença entre 81 e 03 é de 0,20%, o que torna difícil, apenas com base 

nesse fato, concluir que 1175 esteja, nesse texto, diretamente relacionado à 81 e consequentemente 

 
443  FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=2160&labez=c. 

Acesso em: 14 out. 2021. 
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a variante a. Assim, não seria difícil ter todas as três testemunhas ligadas em um estema 

genealógico nos seguintes moldes:444 

 

Figura 26– coerência de atestação para variante c (Atos 9:12/6-10) 

 
Não há argumentos contrários à pequena genealogia dos textos que atestam a essa variante. 

Apesar de serem poucos, os textos estão de alguma forma ligados ao texto inicial e possuem ligação 

entre eles. Assim, faz-se necessário verificar se tal assertiva é também verdadeira acerca das 

testemunhas que atestam a. 

Iniciamos, em ordem decrescente de coerência pré-genealógica. A primeira testemunha mais 

próxima à Ausgangstext é P74. O papiro possui apenas um ancestral (03). Conjectura-se ligação 

com esse ou com algum texto perdido. O próximo texto é 01 que também possui 03 como primeiro 

potencial ancestral com 92.07% seguido por P74 (91.85%), 02 (91.02%) e 81 (90.94%). A diferença 

entre a coerência de 01 com 03 e P74 é de 0.22%. Assim, é possível conjecturar que 01 esteja 

conectado com alguma testemunha que ateste a. Em seguida verifica-se a ancestralidade 02. A 

testemunha possui como ancestral o texto P74, o qual possui a mesma leitura. A quarta testemunha 

a ser analisa é 81 que possui apenas dois ancestrais 03 e P74. A diferença de atestação entre elas é 

de 0.36%. Nesse caso, embora P74 possa servir como potencial ancestral, o número de atestações 

anteriores é quase igual tornando tal vinculação mais frágil.445 

 
Figura 27 – coerência genealógica da testemunha 81 

 
444  COHERENCE IN ATTESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50912006-10. 

Acesso em: 16 out. 2021. 
445  FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=2160&labez=a. 

Acesso em: 17 out. 2021. 
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Enquanto 03 possui 197 passagens anteriores contra apenas 151 posteriores, esse número é 

quase equivalente comparando P74 (159) e 81 (155). Isso quer dizer que se em três lugares o texto 

modificar dando primazia a 81, esse se torna um potencial ancestral de P74. 

Nesse sentido, deve-se ter cuidado de não construir um castelo sobre a areia. Por fim, a 

última testemunha e talvez menos relevante para a análise seja 1874. A testemunha tem nove de 

seus dez primeiros ancestrais que atestam a variante e. Na lista de comparação pré-genealógica 

entre 1874 e A, o texto encontra na posição 88 com apenas 87%. O site disponibiliza o seguinte 

gráfico de atestação para as testemunhas que leem a. 

 

Figura 28– coerência de atestação para variante a (Atos 9:12/6-10) 

 

No geral, quatro testemunhas que atestam a são próximas ao texto inicial. A análise de fluxo 

textual demonstra que as testemunhas mais próximas do texto inicial atestam a ou c.446 

 
Figura 29– fluxo textual de Atos 9:12/6-10 

 

 
446  GENERAL TEXTUAL FLOW. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/50912006-10. 

Acesso em: 18 out. 2021. 
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O gráfico acima é gerado levando em conta não apenas a passagem em questão, mas todo o 

livro de Atos. No entanto, ao assumir que todo texto é influenciado por mais de um texto – se não 

seria igual ao seu antecessor – o fluxo textual não é a melhor representação da relação entre as 

testemunhas. Faz-se necessário salientar que a probabilidade genética com base no MGBC não é 

suficiente para decidir em relação ao texto inicial de Atos 9.12/6-10. Ambos os textos possuem 

poucas e significantes testemunhas próximas do texto inicial. 

Assim, justifica-se verificarmos outros critérios para complementar nossa análise. No 

julgamento de Metzger, o fato do termo ἐν ὁράματι aparecer em posições distintas sinaliza que foi, 

possivelmente, uma adição feita de uma nota de margem. No entanto, ele entende que o fato da 

expressão ser utilizada no verso 10 indica que algum escriba tenha omitido por redundância ou 

confusão entre os termos ὁράματι e ονοματι por suas semelhanças de grafia.447 

No entanto, tal explicação só seria razoável na variante d nos locais onde ambas as palavras 

ocorrem em sequência. Desse modo, a não ser por um erro – o que parece improvável no caso da 

variante c – não há motivo de um escriba omitir o termo ἐν ὁράματι. Para Comfort:448 

a primeira variante é a leitura mais curta das três, tornando-a mais provavelmente original, 
uma vez que os escribas tinham o hábito de acrescentar palavras para maior clareza. Neste 
caso, as palavras εν οραματι (“em uma visão”) parecem ser uma inserção de escriba 
destinada a ajudar o leitor a entender que Saul viu Ananias apenas “em uma visão” – e não 
“em pessoa”. 

O critério da lectio brevior tem, no entanto, sido questionado por muitos estudiosos. Para 

Roger Omanson, tanto a inclusão do complemento “em uma visão” poderia ter sido realizada por 

um escriba posterior para esclarecimento da frase “ele viu” quanto a omissão para evitar 

redundância.449 Conzelman é de opinião que a inserção do termo “em uma visão” é preferível por 

ser a leitura mais difícil (lectio difficilior).450 No entanto, nada explica sobre o motivo de ser a 

leitura mais difícil. Ao contrário disso, Wachtel451 crê que o contexto peça o complemento e que a 

omissão seria muito mais improvável do que a inclusão da expressão fazendo dessa a leitura mais 

difícil. Assim, o autor acredita que as explicações não são convincentes, e apenas na variante d os 

 
447  METZGER, 1994, p. 319. 
448  COMFORT, 2008, p. 366. 
449  OMANSON, Roger L; METZGER, Bruce M. A Textual Guide to the Greek New Testament: an adaptation of 

Bruce M. Metzger’s Textual commentary for the needs of translators. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. p. 
237. 

450  CONZELMANN, Hans. Acts of the Apostles: A Commentary on the Acts of the Apostles, Hermeneia 65C. 
Minneapolis: Fortress Press, 1987. p. 72. 

451  WACTHEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160389. 
Acesso em 14 out. 2021. 
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termos aparecem em sequência – no entanto, tal leitura é atestada apenas por uma leitura singular 

em um lecionário (L60). Barret452 e Rope parecem concordar com a omissão da expressão.453 

Um breve resumo das edições gregas e suas atestações. As edições gregas da SBLGNT454, 

Elzevir455, Stephen456, Texto Majoritário de Pierpoint e Robinson457 atestam a variante c sem a 

inclusão em parênteses. As edições NA28458, UBS5459, Westcott e Hort460 e Scrivener461 incluem a 

expressão ἐν ὁράματι com parênteses. Já as edições da ECM, Tischendorf 462, o texto grego da 

Bíblia NET463 e o Novo Testamento grego da Cambridge464 optam pela exclusão da expressão. 

Assim, de igual forma, não há entre os textos críticos uma decisão unânime acerca desse texto. 

Em suma, as pesquisas genealógicas não mostraram evidências claras de uma superioridade 

da variante a em relação à c. Ambas possuem atestações próximas do texto inicial com fortes 

evidências. Com respeito aos critérios de probabilidade transcricional há uma ligeira vantagem de a 

em relação a c. No entanto, não há argumentos conclusivos acerca do assunto. Deste modo, seria 

razoável a mudança no texto primário para variante a mantendo, no entanto, uma suspeição quanto 

a decisão. 

 

 

 
452  BARRETT, 2004, p. 454. 
453  WACTHEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160389. 

Acesso em 14 out. 2021. 
454  HOLMES, Michael W. The Greek New Testament: SBL Edition. Lexham Press; Society of Biblical Literature, 

2011–2013. Atos 9.12. 
455  ROBINSON, Maurice A. Elzevir Textus Receptus (1624): with morphology. Bellingham, WA: Logos Bible 

Software, 2002.Atos 9.12. 
456  Stephen’s 1550 Textus Receptus: with morphology. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2002. Atos 9.12. 
457  PIERPOINT, William G; ROBINSON, Maurice A. The New Testament in the original Greek: According to the 

Byzantine/Majority textform. Roswell, GA: The Original Word Publishers, 1995. Atos 9.12. 
458  ALAND, Kurt et al., Novum Testamentum Graece: 28th Edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 

Atos 9.12. 
459  ALAND, Barbara Aland et al. (Orgs.), The Greek New Testament: Fifth Revised Edition. Stuttgart, Germany: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2014. Atos 9.12. 
460  Westcott and Hort Greek New Testament (1881): with morphology. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2002. 

Atos 9.12. 
461  SCRIVENER F. H. A. The New Testament in Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 1881. Atos 9.12. 
462  VON TISCHENDORF; GREGORY, Caspar R.; ABBOT, Ezra (Orgs.). Novum Testamentum graece. Lipsiae: 

Giesecke & Devrient, 1869–1894. Atos 9.12. 
463  The NET Bible: Greek Text. Dallas, TX: Biblical Studies Press, 2017. Atos 9.12. 
464  Cambridge Greek Testament: Greek Text. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.Atos 9.12. 
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4.1.3 Atos 13:33/16  

 
ECM οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις ημιν αναστησας ιησουν  

ως και εν τω ψαλμω γεγραπται τω δευτερω υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε 
 

TL como Deus a cumpriu plenamente a nós, filhos, ressuscitando Jesus, como também 
está escrito no Salmo número dois: “Você é meu Filho; hoje eu gerei você 

NA28 ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ⸂[αὐτῶν] ἡμῖν⸃ ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς 
καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ·  υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 
σε465 

NAA como Deus a cumpriu plenamente a nós, (seus) filhos, ressuscitando Jesus, como 
também está escrito no Salmo número dois: “Você é meu Filho; hoje eu gerei 
você.”466 

 
Identificamos, até o momento, mudanças no texto da ECM que concernem a alteração de um 

tempo verbal, adição de uma expressão e a adição de prefixo. Em todos esses casos, existiam textos 

e testemunhas que apoiassem tais mudanças. A alteração de Atos 13:33/16 trata-se, no entanto, de 

uma conjectura – uma hipótese – criada para suprir supostas lacunas existentes na transmissão 

textual. O texto da NA28 e da UBS5 leem τοῖς τέκνοις [αὐτῶν] ἡμῖν colocando o pronome pessoal 

αὐτῶν entre colchetes e utilizando o pronome ἡμῖν. 

Assim, nossa análise irá, primeiramente, verificar o aspecto de probabilidade genealógica 

das variantes existentes. Após isso, discutir-se-ão questões relativas à probabilidade transcricional. 

O aparato crítico da ECM lê:467 

 

b ημων P74. 01. 02. 03. 04*. 05. 1409. CosmIn. L:V. 5. 56. 58. 73. Ä 

c υμων 044. L1188. L:54. 189 

d υμων ημιν L60L2 

e αυτων ημιν  04C3. 08. 5. 33. 61. 81. 88. 94. 180. 181. 206. 307. 429. 431. 436. 441. 453. 467. 

522. 610. 614. 619. 621. 623. 630. 636. 915. 945. 996. 1162. 1270. 1292. 1297. 1490. 1501. 1505. 

1595. 1611. 1642. 1678. 1704. 1729. 1739. 1751. 1827. 1831S. 1838. 1842. 1875. 1884. 1890. 

 
465  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

13:33. Disponível em Logos Bible Software. 
466  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 13:33. Disponível em Logos Bible Software. 
467  APARATO CRÍTICO DA ECM. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/ecm. Acesso em: 25 nov. 2021. 
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1891. 2138. 2200. 2298. 2344. 2412. 2495. 2652. 2718. 2805. 2818. L60L1V. L2010. Byz. 

[049(*f)]. AnastS. AstS. Chrys. L:50. K:S>. S:P>H>. A. G. Sl:SiSt 

fαυτων υμιν254. 1251 

g αυτων629. 1175. 2147. L:51. K:B>. Sl:V 

↔a/bK:M> 

–P45. 014S. 077. 097. 206S. 1831. L1825 
 

No aparato acima a variante a não é citada por se tratar de uma conjectura não encontrada 

em nenhum manuscrito existente. Nas variantes existentes há dois elementos que as diferenciam. 

Primeiro, a utilização dos pronomes ημων (nosso), ημιν (nos/a nós) ou υμων (vós) Além da 

existência de variantes que incluem o pronome αὐτῶν (deles/delas) e outras que omitem. 

Num primeiro momento investigaremos a atestação pré-genealógica das testemunhas mais 

próximas de A. Em ordem decrescente temos as seguintes atestações: 03 (b), P74 (b), 81 (e), 02 (b), 

01 (b), 1739 (e) 04 (b).468 Os dados parecem sugerir um surgimento antigo de ambas as variantes, 

em especial de b. O estema local disponibilizado no website destaca a seguinte genealogia:469 

 
Figura 30– estema local de Atos 13:33/16 

 

A hipótese gráfica é que o texto A seja representado pela variante a, a qual, deu surgimento a 

variante b e assim em sequência. O estema local encabeçado por um ponto de interrogação (?) 

sinaliza o desconhecimento da origem destas variantes. Deve-se, assim, compreender a inexistência 

de uma ligação com outras testemunhas. Outra questão necessária é a divisão da variante g em dois 

grupos: O primeiro (g2) provém da variante e enquanto noutro grupo (g) desconhece-se a origem. 

 
468  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/3334. Acesso em: 21 out. 2021. 
469  LOCAL STEMMA. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/3334. Acesso em: 21 out. 2021. 
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Nesse instante, faz-se necessário a análise genealógica dos textos que leem a variante b para 

exemplificação de sua ligação direta com o texto inicial. O intermédio da variante a no estema local 

se dá pela hipótese de conjectura que será explicitada posteriormente. Outrossim, também é 

razoável que entendamos o motivo da variante g ser dividida em dois grupos. 

As testemunhas que atestam b são P74. 01. 02. 03. 04. 05. 1409. Desses pelo menos cinco 

estão entre os textos mais próximos a A. Seguem os gráficos de potenciais ancestrais das 

testemunhas acima:470 

Figura 31– potenciais ancestrais de P74 

 

Figura 32– potenciais ancestrais de 01 

 

Figura 33– potenciais ancestrais de 02 

 

 

 
470  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=3334&labez=b. 

Acesso em: 22 out. 2021. 
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Figura 34– potenciais ancestrais de 04 

 

Figura 35– potenciais ancestrais de 05 
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Figura 36– potenciais ancestrais de 1409 

 

Nas tabelas acima fica clara a relação entre as testemunhas P74, 01, 02, 04. A tabela de 03 

não foi apresentada por não possuir texto considerado potencial ancestral, sendo esse o texto mais 

próximo ao texto inicial. Já a testemunha 05 (códice de Bezae) possui uma lacuna muito grande 

com relação a outras testemunhas concordando apenas em 68.8% com o texto mais próximo (P74). 

Tal diferença se dá devido à diferença de conteúdo do denominado texto ocidental. E por fim, 1409 

é um manuscrito bizantino tardio do séc. XIV d.C. que tem como potenciais ancestrais apenas 

testemunhas que leem a variante e. Nesse último caso é difícil compreender como essa testemunha 

preservou essa leitura. Uma emergência coincidente é improvável pela natureza da variação (αυτων 

ημιν > ημων), assim deve-se imaginar a existência de alguma testemunha perdida na história da 

transmissão que tenha influenciado 1409. Outrossim, a variante b também é atestada pelas versões 

etíopes (Ä) e pelas versões da vulgata latina (V:L 5. 56. 58. 73.). Ou seja, em geral, o texto conta 

com testemunhas fortes com proximidade ao texto inicial. 

No caso da variante c, ambas as testemunhas (044, L1188) possuem como potenciais 

ancestrais textos que atestam a variante e. Em uma análise subjetiva, a variante seria descendente de 

e. A complicação se dá pela natureza da alteração. Supõe-se que em dois casos distintos haja uma 

mudança de pronome (ημιν > υμων) bem como a adição do termo αυτων. Assim, embora 

objetivamente seria justificável colocar c como descendente de e, tal estema não é razoável. 
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Figura 37– Coerência de atestação da variante c 
 

 
Por isso, a figura 37 demonstra que o comitê decidiu colocar a variante sem um parentesco 

conhecido em seu estema local e com linhas tracejadas na figura de atestação de coerência, 

demonstrando uma ligação frágil entre as testemunhas. 

Já no caso da variante g há uma divisão entre a genealogia das testemunhas. No caso, o site 

elucida que g se refere a testemunha 1175 e g2 as testemunhas 629 e 2147. Essas últimas possuem 

potenciais ancestrais vinculados à variante e. Já a testemunha 1175 possui como potenciais 

ancestrais as seguintes testemunhas em ordem de grau de coerência: 81 (e), 03 (b), P74 (b), 02 (b), 

1739 (e). Dado que nenhum de seus ancestrais possui texto igual, questiona-se qual é a variante que 

melhor explica o surgimento da variante g. Nesse sentido, ambas as alterações são possíveis. No 

primeiro caso, é necessário que o pronome ημιν seja omisso. O sentido da frase permaneceria igual 

“Como Deus a cumpriu plenamente a seus filhos” excluindo os termos “a nós” já subentendidos 

no complemento “seus filhos”. No segundo caso, o pronome ημων seria modificado para αυτων. 

Nesse, a mudança se daria da expressão “Como Deus a cumpriu plenamente aos nossos filhos” 

para “seus filhos”. Assim, tanto a análise genética quanto a análise de critérios internos não 

elucidam a explicação da variante. Por isso, decidiu-se deixar a testemunha 1175 sem um potencial 

ancestral em seu estema local. No entanto, no gráfico de atestação da variante vinculou-se a 

testemunha a 81 (e) e 03 (b) com ligações tracejadas e indicação de ligação de segundo grau como 

indica a figura abaixo:471 

 
Figura 38 – Coerência de atestação da variante g 

 

 

 
471  COHERENCE IN ATTESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/3334. Acesso 

em: 23 out. 2021. 
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Em suma, a unidade de variação de Atos 13:33/16 tem as seguintes características. A 

variante b é geneticamente mais próxima ao texto inicial com quase todas as suas testemunhas 

tendo relação com ele. Segundo Wachtel, o texto de 05 propiciou que muito cedo essa variante 

fosse adotada por manuscritos do Vetus Latim, versões da Vulgata Latina, versões Etíopes e outras 

citações primitivas.472 A variante e, até aqui não mencionada, possui maior número de atestação 

principalmente ligado ao período posterior bizantino, mas sem indícios de ligação com o texto 

inicial tendo uma coerência relativamente fraca. É, no entanto, o texto adotado pela maior parte das 

edições críticas. 

Cabe-nos, então, compreender: as razões da variante b não ser aceite como texto inicial uma 

vez que possui melhor atestação genealógica, os motivos da variante e ser rejeitada como texto 

inicial pela ECM e por fim a razão para a conjectura da hipótese “ἡμῖν”. 

Embora a atestação de b tenha forte coerência e proximidade ao texto inicial, a expressão 

ημων, não se encaixa no contexto473: Visto que a promessa foi realizada aos “pais” como poderia 

Deus cumprir a promessa nos “nossos” filhos?474 Para Barret475, Paulo dificilmente diria que a 

promessa por Jesus teria afetado apenas a geração posterior e não a geração da promessa. Para 

Metzger o texto deveria ler para “seus filhos”.476 Fitzmyer477 e Omason478 caracterizam a variante b 

como a leitura “mais improvável”, Conzelmann como “impossível”.479 A variante é geralmente 

associada a uma corrupção primitiva ou um erro acidental seja do autor ou escriba posterior.480 

Assim, ainda que o peso dos manuscritos e coerência genealógica estejam a favor da variante b é 

difícil explicar a lógica de tal variante no texto a não ser pela suposição de um erro do autor/escriba. 

Além disso, parece haver concordância desde Hort481 entre estudiosos acerca da impossibilidade da 

primazia dessa variante nesse texto. 

 
472  WACHTEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1174823. 

Acesso em: 23 out. 2021. 
473  KISTENMAKER. Simon. Atos. Comentário do Novo Testamento. São Paulo, SP: Editora Cultura Cristã, 2016. p. 

620. 
474  COMFORT, 2008. p. 382. 
475  BARRET, 2004, p. 645. 
476  METZGER, 1994, p. 362. 
477  FIZTMYER, Joseph A. The Acts of the Apostles, The Anchor Yale Bible. New Haven: Yale University Press, 

1974. p. 516. 
478  OMANSON; METZGER, 2006, p. 251. 
479  CONZELMANN, 1987, p. 105. 
480  BARRET, 2004, p. 645. 
481  WACHTEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1174823. 

Acesso em: 04 dez. 2021. 
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Afora a conjectura atestada pela ECM as edições críticas mais modernas geralmente adotam 

a leitura da variante e colocando o termo αὐτῶν entre colchetes. A UBS5 adota o fator C indicando 

certa incerteza acerca dessa variante. O texto mais próximo de A é 81 datado do ano 1044 d.C.482 

Em geral, o texto é apoiado pela maioria dos manuscritos posteriores incluindo os manuscritos 

bizantinos. Apesar disso, a variante não possui forte coerência com o texto inicial. Para Metzger, a 

leitura é tão apropriada que se tivesse sido a leitura original dificilmente se explicaria o surgimento 

das demais variantes.483 Assim, pela atestação de diversos manuscritos e crença de que αὐτῶν ἡμῖν 

fosse um desenvolvimento de uma leitura anterior ligado à ἡμῖν, o comitê da UBS5 e NA28 decidiu 

a impressão da leitura [αὐτῶν] ἡμῖν. Desta forma, embora haja aceitação de ἡμῖν como mais 

próxima do autor, as edições preferiram não adotar uma conjectura e ao invés apenas colocaram o 

termo αὐτῶν entre colchetes. 

É interessante o fato da edição ECM adotar conjectura de textos não existente em qualquer 

manuscrito como o texto primário. Nesse caso, conforme Comfort, os primeiros autores a 

conjecturarem a variante a foram Westcott e Hort.484 Para Barret, a leitura τοῖς τέκνοις ἡμῖν é a 

melhor sugestão do que parece ter sido o texto original (ou pelo menos a intenção) e que muito cedo 

um erro realizado tenha introduzido a leitura τοῖς τέκνοις ἡμῶν.485 Nesse sentido, além de fazer 

sentido contextualmente a leitura ἡμῖν explica bem o surgimento das demais variantes. Roderic 

Lynn Mullen conjectura no site da NTVMR a possibilidade da falta de um pronome que teria sido 

posteriormente adicionado por escribas. Nessa acepção, o texto leria “como Deus a cumpriu 

plenamente, ressuscitando Jesus”. No entanto, tal conjectura também dificilmente explicaria o 

surgimento das demais variantes.486 

 

 

 
482  NEW TESTAMENT VIRTUAL MANUSCRIPT ROOM. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-

workspace?a=1&docID=30081&pageID=640&fullPage=true. Acesso em: 04 dez. 2021. 
483  METZGER, 1994, p. 362. 
484  COMFORT, 2008, p. 382. 
485  BARRET, 2004, p. 645. 
486  WACHTEL, K. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1174823. Acesso 

em: 06 dez. 2021. 
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4.1.4 Atos 16:12/12-16  

ECM κακειθεν εις φιλιππους ητις εστιν πρωτη της μεριδος μακεδονιας 
 πολις κολωνια ημεν δε εν ταυτη τη πολει διατριβοντες ημερας τινας 
 

TL Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, uma cidade proeminente do distrito e 
colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. 

NA28 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν ⸂πρώτης μερίδος τῆς⸃ Μακεδονίας πόλις, 
κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.487 

NAA Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. 
Nesta cidade, permanecemos alguns dias.488 

 
Se na última variante a modificação aconteceu da mudança de um texto existente para uma 

conjectura que melhor explica o surgimento das demais variantes, em Atos 16:12/12-16 ocorreu o 

inverso. O texto que contava com uma conjectura πρώτη[ς] μερίδος τῆς regressa à leitura 

πρωτη της μεριδος atestada por várias testemunhas próximas ao texto inicial. 

Nesse sentido, primeiramente, será exposto a replicação do MGBC para analisar questões 

relacionadas à coerência genealógica. Depois, discutir-se-á tanto a conjectura adotada em NA28 e 

UBS5 e, posteriormente a razão do regresso para a variante a. Segue a apresentação do aparato 

crítico do texto em questão: 

 

a πρωτη της μεριδοςP74. 01. 02. 04. 044. 6. 33. 69. 81. 88. 94. 180. 181. 206. 218. 228. 307. 

326. 429. 431. 441. 453. 522. 610. 621. 630. 636. 915. 945. 996. 1175. 1359. 1490. 1501. 1509. 

1642. 1678. 1704. 1718. 1751. 1831. 1837. 1842. 1875. 1891. 2200. 2344. 2374. 2774. 2818. L1188 

b πρωτη της μεριδος της 014. 020. 025. 049. 0142. 1. 5. 18. 43. 61. 93. 103. 104. 254. 319. 

321. 323. 330. 365. 378. 383. 398. 424. 436. 459. 467. 468. 607. 617. 623. 629. 642. 665. 808. 

1003. 1243. 1251. 1270. 1297. 1448. 1563. 1595. 1609. 1729. 1735. 1827. 1832. 1838. 1852. 1874. 

2147. 2243*. 2652. 2718. 2805. L1178 

c πρωτης της μεριδος της876. Sl 

d πρωτη μεριδος της03. 35Cf 

e κεφαλη της05. L:5 

f πρωτη μερις08. 1884. L:54/2V. A. G 

 
487  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

16:12. Disponível em Logos Bible Software. 
488  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 16:12. Disponível em Logos Bible Software. 
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g  πρωτη της35*. 614. 619. 1127. 1162. 1241. 1292. 1409. 1505. 1611. 1739. 1890. 2138. 

2243C. 2298. 2412. 2495. Chrys. K:Bms>. S:H. Ä 

 

Com exceção da variante e que é claramente uma substituição do termo πρωτης por κεφαλη, 

ao qual, provavelmente surgiu devido a uma tradução reversa do latim para o grego, todas as demais 

se diferenciam pela presença do artigo της em diferentes disposições e a exclusão do termo μεριδος 

(variante g). A diferença de sentido se dá na qualificação da região geográfica da Macedônia, ou 

seja, a relação entre a cidade de Filipos e a região da Macedônia. 

Inicia-se a investigação por meio da atestação pré-genealógica das testemunhas mais 

próximas do texto inicial: 03 (d), P74 (a), 81 (a), 02 (a), 01 (a), 1739 (g) 04 (a).489 Ainda que a 

maioria das testemunhas atestem a, os dados sugerem um surgimento antigo das variantes d e g. 

Iniciamos com d que possui apenas a atestação de 03. Embora seja o texto mais próximo de A, não 

possui qualquer outra atestação. 

No caso de g, o primeiro texto a ler tal variante é 1739. Depois disso várias outras 

testemunhas leem a variante g. Vejamos um pouco da coerência genealógica dessa variante. As 

testemunhas que leem essa variante são: 35. 614. 619. 1127. 1162. 1241. 1292. 1409. 1505. 1611. 

1739. 1890. 2138. 2243C. 2298. 2412. 2495. Dessas 16 testemunhas, nove possuem atestação com 

um potencial ancestral que atesta a variante g: 614 (2412), 1611 (1292), 1890 (2138), 1162 (619), 

1611 (2138), 2298 (1739), 2412 (1292), 1409 (35), 2495 (1505).490 Desses, apenas 2298, 1162 e 

1409 possuem certa proximidade com o texto inicial através de seus potenciais ancestrais 1739, 619 

e 35. Ainda sim, somente 1739 está entre os mais próximos do texto inicial. Segue a lista de 

coerência genealógica das testemunhas supracitadas: 

 
Figura 39 – Coerência genealógica de 1739 

 

 
489  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/3334. Acesso em: 10 dez. 2021. 
490  FIND RELATIVES.Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4051&labez=g. 

Acesso em: 10 dez. 2021. 
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Figura 40– Coerência genealógica de 619 

 

Figura 41– Coerência genealógica de 35 
 



152 
 

Verifica-se que 1739 e 35 estão relacionados a testemunhas que leem a e 619 a testemunhas 

que leem b. Assim, a atestação genealógica de g mostra a emergência múltipla a partir das variantes 

a e b conforme gráfico disponibilizado pela ECM.491 

 
Figura 42– Atestação de coerência da variante g 

 
Observando o texto acima, esse apresenta uma coerência genealógica fraca com múltiplas 

emergências e um texto tardio. Assim resta-nos analisar a coerência genealógica da variante a. Em 

termos de estema local, a ECM propõe a seguinte hipótese:492 

 

Figura 43– Estema local da variante de Atos 16:12/12-16 

 
O gráfico 43 sugere duas ramificações da variante. A primeira (a) ligada ao texto inicial e a 

segunda (a2) a um texto desconhecido. É bem fácil reconhecer tais atributos ao verificar o gráfico 

de atestação da variante a.493 

 

 
491  COHERENCE IN ATTESTATION (VARIANT g). Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/coherence/4051. Acesso em: 10 jan. 2022. 
492  LOCAL STEMMA. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/4051. Acesso em: 10 jan. 2022. 
493  COHERENCE IN ATTESTATION (VARIANT a). Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/acts/ph4/coherence/4051. Acesso em: 10 jan. 2022. 



153 
 

Figura 44 – Coerência de atestação da variante a 

 
De acordo com a figura 44, a variante a é dividida em dois grupos, sendo que o primeiro 

está ligado a variante d e é encabeçado pela testemunha 03. Esse grupo encontra-se próximo ao 

texto inicial. Além desse, é possível verificar a emergência de múltiplas variantes oriundas da 

variante b. Todas essas estão vinculadas a textos mais tardios. Embora destaquemos que não há uma 

coerência perfeita entre as variantes que leem a, encontramos, ao menos, cinco testemunhas (P74, 

81, 02, 01, 04) extremamente próximas ao texto inicial, as quais atestam a.  

Deve-se então questionar qual a razão da criação de uma conjectura para substituir a variante 

a e qual o motivo do regresso à variante em questão. 

A discussão em torno dessa variante gira em torno das palavras πρωτη της μεριδος em 

referência à cidade de Filipos. A questão é qual o significado do termo πρωτη ao referir-se à Filipos. 

Barret explica a diferença entre as variantes da seguinte forma: 

Quando Μακεδονίας é precedido por τῆς, o significado é provavelmente partitivo - aquele 
distrito (parte) da Macedônia. Quando não é, Μακεδονίας provavelmente está na posição de 
distrito (ou seja, província) da Macedônia. τῆς antes de μερίδος é demonstrativo daquela 
parte de Macedônia. πρῶτος é usado em cidades líderes ou capitais, mas se Lucas tivesse à 
intenção de descrever Filipos como a capital da Macedônia ele deveria ter escrito ἡ πρώτη 
... πόλις (com o artigo). 494 

 
494  BARRET, 2004, p. 778-79. When Μακεδονίας is preceded by τῆς the meaning is probably partitive—that district 

(part) of Macedonia. When it is not, Μακεδονίας is probably in apposition—of the district (i.e. province) 
Macedonia. τῆς before μερίδος is demonstrative—of that part of M. (see Moule, IB 111). πρῶτος is used of leading 
or capital cities, but if Luke had intended to describe Philippi as the capital of Macedonia he should have written ἡ 
πρώτη … πόλις (with the article) (tradução nossa). 
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Metzger enumera 495 as seguintes possibilidades: Primeiro, não é possível assumir a tradução 

de Filipos como cidade chefe dado que Tessalônica é a principal cidade da Macedônia e Amfípolis 

da região de Filipos; Segundo, não é possível sugerir a hipótese de que Filipos tenha sido a primeira 

cidade na Macedônia que Paulo tenha pisado – primeiro Paulo visita à cidade de Neapolis; Terceiro, 

outra sugestão é entender como uma primeira cidade do distrito da Macedônia. A região da 

Macedônia estava dividida em quatro distritos.496 No último caso somente cidade que pertenciam ao 

κοινόν recebiam esse título, o que não era o caso de Filipos. Essa não era nem uma capital 

provincial, nem uma capital distrital.497 Assim, a grande disputa com a variante se dá pela questão 

de incoerência geográfica em relação ao termo πρωτη. O comitê decidiu, então, acatar a conjectura 

de Johannes Clericus (1714)498, apoiada posteriormente por Friedrich Blass (1896)499 e Cuthbert 

Hamilton Turner (1900)500 e outros autores, a qual lê πρώτης ao invés de πρώτη τῆς sugerindo uma 

duplicação das letras τη ou uma correção. A leitura é mencionada nas edições NA11 - NA27 e fora 

adotada nos textos da NA26-28. Historicamente a primeira menção pode ser atribuída a Sebastian 

Castellio501 que em 1551 escreveu em latim “inde Philippos, quae urbs est primae partis 

Macedoniae colonia” fazendo menção a Filipos como primeira parte da colônia da Macedônia. 

Nesse sentido, a leitura adotada leria “uma cidade no primeiro distrito da Macedônia”. A leitura 

ganhou, no entanto, uma categorização “D” indicando que o comitê teve grande dificuldade 

chegando a tal solução. Elliot sugere, assim, que ao invés da adoção de uma conjetura é preferível 

crer na falta de acurácia do relato do autor original.502 Já Metzger acredita ser problemático 

abandonar o testemunho de manuscritos antigos em prol de uma conjectura inexistente ainda mais 

que para ele a tradução uma cidade proeminente faria total sentido dentro da variante a. Nesse 

sentido, Craig Keener503 ressalta que Dião Crisóstomo utiliza o termo πρωτη para referir-se a uma 

cidade proeminente e que tal uso seria justificável se Paulo quisesse enfatizar o orgulho cívico de 
 

495  METZGER, 1994, p. 393-394. 
496  FITZMYER, 1974, p. 584. 
497  CONZELMANN, 1987, p. 130. 
498  HAMMONS, Henry; CLERC, Jean Le. Novum Testamentum Domini Nostri seu Christi Ex Versione Vulgata. 

Fraco Fritsch, 1714. p. 559. 
499  BLASS, Friedrich. Acta apostolorum sive Lucae ad Theophilum liber alter secundum formam quae videtur 

Romanam. Leipzig: Teubner, 1896. 
500  TURNER, Cuthbert Hamilton. “Philippi” In: HASTINGS, James; SELBIE, John A. A Dictionary of the Bible 

Dealing with Its Language, Literature, and Contents Including the Biblical Theology. Volume III. Kir–
Pleiades. New York, NY: Scribner, 1900. p. 837–840. 

501  CASTELLIO, Sebastian. Biblia interprete … Una cum eiusdem Annotationibus. Basel: Oporinus, 1551. 
502  ELLIOT, J. Keith; MOIR, Ian. Manuscripts and the Text of the New Testament. An Introduction for English 

Readers. Edinburgh: T&T Clark, 1995. p. 96. 
503  KEENER, Craig S. Acts: An Exegetical Commentary. Vol. 3; Accordance electronic ed. 4 vols. Grand Rapids: 

Baker Academic, 2014. p. 2383. 
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uma colônia onde ficou por vários anos e que possuía um afeto especial principalmente pela 

gratidão por suas contribuiçõ (Fp 1:5; 4:18).504 Enfim, são inúmeros aqueles que se posicionam a 

favor e igualmente contrários à conjectura em questão. 

Dentre as traduções da Bíblia em português observamos as seguintes concordâncias: a Bíblia 

Nova Tradução da Linguagem de Hoje (NTLH) concorda com a conjectura lendo “que é uma 

cidade do primeiro distrito”, já as Bíblias, Nova Almeida Atualizada (ARA), Almeida Revista e 

Atualizada (ARA), Tradução Brasileira, Tradução Ecumênica (TEB) leem “a primeira cidade do 

distrito” concordando com a variante a bem como a Nova Versão Internacional (NVI), Nova 

Versão Transformadora (NVT) e Bíblia Pastoral que leem “principal/importante cidade do distrito”. 

Majoritariamente, as traduções em português concordam com o texto adotado até a NA25. 

Assim, embora não haja unanimidade na decisão a respeito desse texto, não parece haver 

motivos suficientes para a adoção de uma conjectura no texto em se tratando da soma de 

argumentos. A favor da conjectura está o aparato histórico que confirma que Filipos não era 

considerada capital distrital ou regional. No entanto, contra tal argumento está a possibilidade de 

tradução da passagem como “uma cidade proeminente” no distrito da Macedônia. Além disso, o 

MGBC mostrou que a variante a conta com forte apoio de textos próximos ao texto inicial e uma 

forte coerência entre os manuscritos. Por isso, deve-se concluir que a regressão ao texto adotado por 

testemunhas antigas é razoável. 

4.1.5 Atos 16:13/26-28  

ECM τη τε ημερα των σαββατων εξηλθομεν εξω της πυλης παρα ποταμον ου ενομιζετο 
προσευχη ειναι και καθισαντες ελαλουμεν ταις συνελθουσαις γυναιξιν. 

TL No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde costumava haver um local de 
oração; e, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. 

NA28 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ  ποταμὸν οὗ 
⸂ἐνομίζομεν προσευχὴν⸃ εἶναι, καὶ καθίσαντες ⸄ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις⸅ 
γυναιξίν.505 

NAA No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar 
de oração; e, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali.506 

 
 

504  BOCK, Darrell L. Acts. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 
2007. p. 546. 

505  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 
16:13. Disponível em Logos Bible Software. 

506  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 2017. At 16:13. Disponível em Logos Bible Software. 
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O texto de Atos 16.13/26-28 acontece no contexto da chegada de Paulo a cidade de Filipos. 

A divergência se dá na combinação de dois termos que se encontram em tempo e voz distintos. 

Tanto a NA28 quanto a UBS5 leem ἐνομίζομεν προσευχὴν, colocando o verbo na voz ativa da 

primeira pessoa do plural, sendo traduzido por “parecia haver um lugar de oração (NAA)”. Já o 

texto escolhido pela ECM lê ενομιζετο προσευχη, no qual o verbo encontra-se na voz passiva e 

conjugado na terceira pessoa do singular e é traduzido por “onde costumava haver um local de 

oração”. Verifica-se que haja oito diferentes combinações de ambos os termos, os quais, são 

listados no aparato crítico. A fim de prosseguir com a análise de coerência genealógica e 

probabilidade transcricional faz-se necessário delimitar as variantes a serem analisadas. Para isso, 

há de se verificar as variantes mais próximas ao texto inicial: 03 (d), P74 (b), 81 (c), 02 (a), 01 (b), 

1739 (a) 04 (c). No caso acima, apenas a verificação das testemunhas mais próximas ao texto inicial 

não será suficiente, pois, a atestação dos textos mais próximos ao Ausgangstext é bem difusa e 

requer uma análise mais profunda. O gráfico de hipótese de estema local para essa passagem sugere 

que c, e, f tenham surgidos de a, já b, d, g possuem ascendências desconhecidas.507 

 
 

Figura 45 – Estema Local de Atos 16.13/26-28 

 

Destarte, realizar-se-á a investigação, de forma crescente, começando com as testemunhas 

de menor número de atestação até as testemunhas com maior atestação próximas ao texto inicial. 

A variante d conta com apenas duas atestações (03, 181), sendo que 03 é conhecida por ser a 

mais próxima do texto inicial e não possuir qualquer ancestral e 181 é um manuscrito do séc. X d.C. 

Esse último possui 91.42% de coerência com o texto inicial. Com relação a ancestralidade, os 

quatro ancestrais potenciais mais próximos (81, 1175, 33, 1739) leem as variantes c ou a. Além 

disso, a atestação de coerência dessa variante é muito fraca para ser analisada possuindo apenas 

 
507  LOCAL STEMMA. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/4062. Acesso em: 10 jan. 2022. 
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duas testemunhas. Nesse sentido, a variante parece ter surgido através de um erro como sugere 

Wachtel508 oriundo da cópia da variante c que diferencia apenas pela inclusão da letra ν (nu).  

Assim como a variante d, a variante b atestada pelas testemunhas 01 e P74, é considerada 

também pelo aparato crítico da ECM como um erro escribal. No caso das testemunhas acima, 

ambas utilizam o termo ενομιζεν, a forma ativa na terceira pessoa do singular, uma mescla entre as 

opções a e c. Apesar de concordarem no uso do termo ενομιζεν, as testemunhas supracitadas 

divergem na utilização do segundo termo, sendo que 01 lê προσευχην e P74 lê προσευχη̣. 

Novamente, em nível genealógico a dificuldade é a fraca atestação dessa variante. Sobre a 

ascendência, ambos os textos possuem 03 (d) como primeiro potencial ancestral. No caso de 01, 

esse também possui P74 como segundo potencial ancestral. Wachtel é de opinião que b tenha 

surgido também da variante c509, o que penso ser de difícil explicação com base genealógica, mas 

que faz sentido em termos de probabilidade transcricional já que a alteração de ενομιζομεν para 

ενομιζεν poderia ser realizada tanto por um equívoco visual510 como intencionalmente. 

A variante c é a leitura adotada pelo texto de NA28 e UBS5 e possui a atestação 

de: 02C. 04f. 044. 33. 81. 630V. 1875. 2344. L1188. Nesse caso, 02 parece ter sido uma correção 

posterior – a leitura original adota a variante a – sendo que a correção é indicada pela letra C após o 

manuscrito e, no caso de 04, um erro é indicado pela letra f (fehler). A letra V indica uma leitura 

aparente (videtur) no manuscrito 630. 

Uma breve análise da coerência genealógica das testemunhas que atestam c demonstra um 

gráfico difuso e sem qualquer ancestralidade comum com testemunhas ligadas as variantes a, b, d, 

e. Assim, o gráfico511 gerado na atestação de coerência da variante c demonstra uma atestação 

pequena e sem coerência.512 

 

 

 

 

 
508  WACHTEL, Klaus. Disponível em: https://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160645. 

Acesso em: 10 jan. 2022. 
509  WACHTEL, Klaus. Diposnível em: https://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160645. 

Acesso em: 10 jan. 2022. 
510  BARRET, 2004, p. 780. 
511  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/51613026-28. Acesso em: 10 jan. 

2022. 
512  As tabelas de atestação de coerência genealógica para as testemunhas da variante c estão disponíveis em: 

https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4062&labez=c. Acesso em: 12 jan. 2022. 
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Figura 46 – Coerência de atestação da variante c 

 

Por isso, não é possível se chegar a um denominador comum acerca do surgimento da 

variante c olhando apenas para os dados genealógicos. A leitura parece ter surgido múltiplas vezes 

sem, no entanto, perdurar nos manuscritos subsequentes. 

Enfim, chega-se à variante a. Em uma perspectiva genealógica, a variante consta com pelo 

menos três testemunhas próximas ao texto inicial (02*, 1175 e 1739) e com todo o apoio do Texto 

Majoritário (TM). 

A alteração em Atos 16:13/26-28 é um dos 33 locais onde o comitê da ECM optou pelo 

regresso ao texto bizantino – “tipo textual” rejeitado por alguns por ser um texto posterior e inferior. 

No entanto, como já ressaltamos, a análise do MGBC tem, em muitos casos, favorecido o regresso a 

leituras bizantinas, dado que deverá ser posteriormente analisado. 

Com respeito ao gráfico de atestação de coerência da variante a, esse mostra uma 

ramificação coerente e contínua, o que contribui para a compreensão de um texto antigo e 

transmitido a partir de um ancestral comum. No entanto, um fato negativo acerca do gráfico de 

atestação de a é seu fraco relacionamento com textos mais próximos ao texto inicial. 

Assim sendo, olhando apenas para a análise genealógica, percebe-se uma difusão textual 

grande com o surgimento de variações da mesma leitura. Várias leituras possuem, desse modo, 

certa proximidade ao texto inicial, entretanto, a variante a possui ligeiramente uma vantagem. Além 

de possuir textos relativamente próximos ao texto inicial, possui também uma forte coerência entre 

os textos posteriores. De igual forma, falta-lhe a presença de múltiplas emergências textuais como é 

o caso de c. 
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Figura 47 – Coerência de atestação da variante a  

 

A UBS5 classifica a variante com grau C indicando incerteza quanto a decisão. Ainda sim, 

para Metzger embora todas as leituras sejam frágeis de atestação, a variante ἐνομίζομεν προσευχὴν 

é ainda a melhor opção ou, no mínimo, “menos insatisfatória”.513 Para ele, a atestação da variante 

ἐνόμιζεν por testemunhas antigas é a prova da existência antiga de ἐνομίζομεν, posto que atribui o 

surgimento de ἐνόμιζεν a um erro visual.514 Nessa direção, Kirsopp sugere contaminação textual 

entre as variantes preferindo, de igual forma, a leitura da variante c.515 Alternativamente, Ropes 

deixa a decisão entre a variante c e a em aberto.516 Já Darrel Bock aponta para o fato de o texto 

possuir dois verbos na primeira pessoa do plural e ressalta a estranheza do surgimento de múltiplas 

variantes e que o comum seria esperar outro verbo na mesma conjugação.517 

Além disso, outro problema textual, é o aparecimento do termo προσευχή no nominativo, ao 

invés do acusativo, como afirma Meztger: “O nominativo como sujeito de um verbo impessoal, 

embora não impossível, não é certamente tão comum como o acusativo, especialmente seguindo 

εἶναι”. 518 Assim, dois são os problemas que colocam a variante c em questionamento: primeiro, o 

 
513  METZGER, 1994, p. 396. 
514  METZGER, 1994, p. 395. 
515  LAKE, Kirsopp; CADBURRY,Henry J. The Beginnings of Christianity, Part I: The Acts of the Apostles: 

Commentary. London: Macmillan and Co., Limited, 1933. p. 190–191. 
516  BARRET, 2004, p. 780-781. 
517  BOCK, 2007, p. 546. 
518  METZGER, 1994, p. 395. 
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surgimento de múltiplas variantes em tempo verbais distintos onde se é logicamente esperada a 

primeira pessoa do plural; segundo, o surgimento de προσευχή no nominativo onde se é esperado o 

acusativo. Por conseguinte, tais fatores, apesar de inconclusivos, juntos, argumentam contra a 

primazia da variante c. Desse modo, o comitê da ECM optou pela adoção da leitura considerada 

mais difícil atrelada a melhor coerência genealógica. Falta, no entanto, qualquer tipo de nota 

mostrando a fragilidade de tal decisão. Nesse caso, seria recomendado que a decisão fosse deixada 

em aberto entre as variantes a e c. 

4.1.6 Atos 16:28/4-14  

ECM εφωνησεν δε φωνη μεγαλη ο παυλος λεγων μηδεν πραξης σεαυτω  
κακον απαντες γαρ εσμεν ενθαδε 

TL 
Mas Paulo em alta voz disse: Não faça nenhum mal a si mesmo! Estamos todos 
aqui 

NA28 ἐφώνησεν δὲ ⸂μεγάλῃ φωνῇ [ὁ] Παῦλος⸃ λέγων· ⸄μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν⸅, 
ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.519 

NAA 
Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo! Estamos todos 
aqui.520 

 
A unidade de variação de Atos 16.28/4-14 foi dividida em dez variantes gregas e uma 

variação oriunda da tradução siríaca. Em suma, essas relacionam-se a transposição e ordenação da 

expressão φωνη μεγαλη ο παυλος λεγων. Em termos de tradução, o sentido do texto continua o 

mesmo, afetando apenas a ordem das palavras. Assim nos casos anteriores, em termos de análise 

serão utilizadas apenas as variantes que se aproximam do Ausgangstext: 03 (h), P74 (f), 81 (a), 02 

(b), 01 (g), 1739 (a) 04 (g). Com cinco diferentes variantes entre os sete textos mais próximos do 

texto inicial, pressupõe-se que muito cedo surgiram diversas variações. Dentre as variantes 

supracitadas, a foi adotada como texto primário e b é o texto-base para as edições da NA28 e UBS5. 

Entremente, o comitê da ECM sugere o seguinte estema local para Atos 16:28/4-14:521 

 

 

 
519  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

16:28. Disponível em Logos Bible Software. 
520  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3ª edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 16:28. Disponível em Logos Bible Software. 
521  LOCAL STEMMA. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/4182. Acesso em: 15 jan. 2022. 
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Figura 48– estema local de Atos 16:28/4-14 

 
Assim, averiguar-se-ão as atestações relativas às variantes h, f, g e posteriormente relativas 

às variantes b e a. 

De início, a variante h δε παυλος μεγαλη φωνη λεγων tem a atestação de um único 

manuscrito (03). Embora tal seja considerado o texto mais próximo ao texto inicial, a atestação de 

uma única testemunha – por si só – é demasiadamente fraca para dar ao texto o status de texto 

primário. A edição crítica de Westcott e Hort522 adota a variante h como texto primário. Em termos 

de diferença textual, a variante coloca o nome de Paulo, sem o artigo definido, logo após a 

conjunção enfatizando o sujeito da ação. Dentre as supracitadas, apenas h enfatiza o sujeito da ação. 

Em seguida, temos a variante f δε μεγαλη φωνη παυλος λεγων, a qual, se diferencia de b 

apenas pela omissão do artigo definido ὁ. Em termos de atestação, o texto conta com o apoio de P74 

e 044. O primeiro, se encontra entre os textos mais próximos de A, tendo como potencial ancestral 

apenas o texto de 03 que, como visto, adota a variante h. Nesse caso, não é possível realizar 

qualquer associação entre ambas. O manuscrito 044 data-se entre os sécs. IX e X d.C., e possui 

ancestrais cuja atestação remonta a variante a (35) e g (2805).523 Dos dez ancestrais mais próximos, 

nove leem a variante a. Dessa forma, a variante f possui duas atestações sendo apenas uma próxima 

ao texto inicial (P74). Ambos os textos possuem ancestrais com leituras distintas tornando difícil a 

decisão quanto à origem dessa. Assim, a variante f, com fraca coerência genealógica e múltiplas 

explicações de origem, não deve ser considerada como texto primário. Complementarmente, não foi 

encontrada nenhuma edição crítica, a qual adota tal variante como texto-base.  

Outra variante próxima ao texto inicial é g que lê δε φωνη μεγαλη παυλος λεγων. No caso 

de g, a similaridade da variante é relativa à variante a, a qual, ambas diferenciam-se apenas pela 

presença do artigo definido em a. Os textos que apoiam a variante g são: 

 
522  WESTCOTT, Brook F; HORT, John A. A Greek New Testament, 1881. 
523  FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4182&labez=f. 

Acesso em: 12 fev. 2022. 
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01. 04*. 33. 88. 619. 915. 1162. 2344. 2805. L587. O * em 04 indica que o texto original apoia tal 

variante. Dentre as testemunhas supracitadas, duas (01 e 04) são consideradas próximas ao texto 

inicial. No caso de 01, esse possui relação com manuscritos, os quais atestam diferentes leituras.524 

 

Figura 49– coerência genealógica de 01 

 

É possível vincular 03 a 01 com uma linha tracejada mostrando uma conexão frágil entre 

ambas. Isso acontece com 04, o qual, de igual forma possui entre os quatro primeiros ancestrais, 

quatro variantes distintas 03 (h), 81 (a), P74 (f) e 02 (b) tendo assim, uma ascendência difusa e 

frágil. Neste caso, no entanto, as demais testemunhas auxiliam a compreender a ascendência da 

variante. Das oito testemunhas restantes, quatro possuem conexão com uma ascendente que atesta a 

variante a e outras três conectam-se com variantes que atestam a mesma variante (g).525 A hipótese 

do comitê da ECM é que a seja antecessor à g. Em termos de probabilidade transcricional, é 

razoável conjecturar a exclusão do artigo definido ὁ para referenciar-se ao apóstolo Paulo uma vez 

que ele já era conhecido entre as igrejas. No caso de g, as múltiplas emergências (7) conectadas a 

diferentes variantes, torna implausível a possibilidade de ser considerada como texto primário. Isso 

verifica-se pelo gráfico abaixo de coerência de atestação.526 

 

 

 

 

 
524  FIND RELATIVES.Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4182&labez=g. 

Acesso em: 15 fev. 2022. 
525  FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4182&labez=g>. 

Acesso em 15 fev. 2022. 
526  COHERENCE OF ATTESTATION. Disponível em: https://ntg.uni-

muenster.de/api/acts/ph4/textflow.png/4182?labez=g&connectivity=5&rg_id=94&mode=sim&hyp_a=a&width=15
08&fontsize=14. Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Figura 50 – coerência de atestação da variante g com conectividade 5 

 

Falta-nos analisar a coerência genealógica das variantes b e a. A variante b lê-se δε μεγαλη 

φωνη ο παυλος λεγων e é atestada por 02, 1735 e 1875. A ênfase dada está na intensidade da voz de 

Paulo e é traduzido como “gritou bem alto” (NAA, NTLH), “bradou em alta voz” (TB2010), 

“clamou com grande voz” (RC95). Dentre os manuscritos que apoiam a variante, apenas 02 possui 

proximidade ao texto inicial. Esse possui relação de ancestralidade com P74 (93.66%), 03 (91.76%) 

e 81 (91.70%) que leem f, h, a respectivamente. Num aspecto textual diferencia-se de f apenas pela 

presença do artigo definido antes do nome do apóstolo Paulo, e inversão dos termos μεγαλη 

φωνη em relação à a. 1735 e 1875 possuem um texto considerado mais tardio e estão localizados 

mais abaixo no gráfico de estema global. Segue o gráfico dos principais ancestrais desses.527 

 

Figura 51– coerência genealógica de 1735 

 

 

 
527  FIND RELATIVES. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4182&labez=b. 

Acesso em: 20 jan. 2022. 
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Figura 52– coerência genealógica de 1875 

 

Ambos os casos são possíveis em termos de alteração. No primeiro caso (1735), para a 

mudança de b para a, justifica-se por uma simples inversão de φωνη μεγαλη com intuito de 

intensificar o volume da voz colocando o adjetivo antes do substantivo. No caso de 1875, o nome 

do apóstolo Paulo é transposto para depois de μεγαλη φωνη novamente intensificando a intensidade 

da voz. Assim, presume-se para b múltiplas emergências oriundas de diferentes variantes. A 

coerência genealógica da variante b é fraca, com múltiplas emergências e não há aparente razão 

para assumi-lo como texto primário. 

Por fim, chega-se à variante a, a qual, lê-se δε φωνη μεγαλη ο παυλος λεγων e é atestada 

pelas testemunhas: 04C3. 05. 08. 5. 61. 81. 206. 429. 436. 441. 453. 467. 522. 614. 623. 630. 636. 

945. 996. 1175. 1270. 1292. 1297. 1409. 1490. 1501. 1505. 1595. 1611. 1642. 1704. 1739. 1751. 

1827. 1831. 1838. 1842. 1884. 1890. 1891. 2138. 2147. 2200. 2298. 2412. 2495. 2652. 2718. 

L1188. L1825. L2010. 

Das atestações acima apenas 05 e 81 aproximam-se do texto inicial. O alto número de 

atestações impossibilita a demonstração gráfica de ancestralidade de cada testemunha.528 Em relação 

à 05, esse possui uma relação fraquíssima com todas as demais testemunhas do livro de Atos tendo 

uma concordância máxima de 68.88% com P74 e cerca de 69% com o texto majoritário, isso devido 

 
528  As tabelas estão disponíveis em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/find_relatives#pass_id=4182&labez=a. Acesso 

em: 15 fev. 2022. 
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a sua especificidade de possuir um texto relativamente maior que todos os outros manuscritos. A 

importância dessa testemunha e de outras denominadas como “texto ocidental” é tratada no volume 

de estudos complementares (III/3) da edição impressa e será devidamente abordada posteriormente. 

Assim, nos resta apenas 81, o qual, tem como ancestrais as testemunhas 03 (92.05%) e P74 

(91.69%) que leem h e f respectivamente. Das demais testemunhas, quase que a totalidade descende 

de uma testemunha com a mesma variante. Assim o gráfico de coerência de atestação de a mostra-

se com uma coerência genealógica razoavelmente fraca próxima ao texto inicial, mas forte no 

restante da tradição textual.529 

Figura 53 - Coerência de atestação da variante a (conectividade 5) 

No gráfico acima, identifica-se uma coerência genealógica sólida a partir da testemunha 

1739 que tem início em 81. Todas as atestações para Ausgangstext são fracas ainda que a coerência 

genealógica favoreça a. Assim, dentre as variantes analisadas, a variante a possui, em nível 

genealógico, vantagem em relação às demais. Não há evidência genealógica para dar suporte a 

alternativa de NA28 (b). 

Em relação a probabilidade transcricional, para Wachtel não há argumentos conclusivos nem 

quanto a ordem dos termos, nem quanto a adição/omissão do artigo definido antes do nome de 

Paulo.530 Uma breve pesquisa concernente a ordem substantivo/adjetivo no livro de Atos demonstra 

que por 197 vezes o adjetivo aparece precede o substantivo e em 234 lugares o substantivo precede 
 

529  COHERENCE IN ATTESTATION (VARIANT a). Disponível em: https://ntg.uni-
muenster.de/acts/ph4/coherence/4182. Acesso em: 20 jan. 2022. 

530  WACHTEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160684. 
Acesso em: 20 jan. 2022. 
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o adjetivo.531 No capítulo 16, seis vezes o adjetivo precede o substantivo – sem contar o texto em 

análise – e cinco vezes o substantivo precede o adjetivo. Os dados acima são inconclusivos e não 

possibilitam uma decisão com base na ordem de palavras. O mesmo ocorre com presença/ausência 

do artigo para o nome de Paulo. Em 42 casos Paulo é referenciado sem o artigo e em 37 com o 

artigo.532 Novamente, os dados não auxiliam na escolha da variante. Desta forma, os dados relativos 

aos critérios internos ao texto não auxiliam na escolha da variante mais provável de ser a original.533 

Quanto às testemunhas, a atestação das variantes próximas ao texto inicial é dividida, com leve 

vantagem à variante a. Além disso, em relação à atestação entre as variantes e coerência 

genealógica, a variante a também possui uma atestação mais forte e coesa sendo originária de 

diversas outras variantes (b,c,e,g,h) como prevê o estema local do texto.534 Nesse caso, o MGBC 

contribuiu fortalecendo a atestação de coerência genealógica da variante a, mostrando sua 

superioridade em relação as demais. 

4.1.7 Atos 20:21/34  

ECM διαμαρτυρομενος ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις θεον μετανοιαν και πιστιν εις τον 
κυριον ημων ιησουν χριστον 

NAA 
testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a 
fé em nosso Senhor Jesus Cristo535 

NA28 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς* ⸆ θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν 
⸂εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν⸃.536 

TL 
testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a 
fé em nosso Senhor Jesus.  

 
O texto de Atos 20.21/34 lida essencialmente com um caso de acréscimo/omissão do título 

“Cristo”. Uma vez que a Nova Almeida Atualizada inclui o termo “Cristo”, foi necessário inverter a 

tabela e utilizar da tradução livre para o texto da NA28. Nesse caso, o comitê da ECM optou por 

apoiar a versão mais longa do texto. Em si, a decisão pelo texto mais curto era sustentada pelo fato 
 

531  Pesquisa realizada com o Accordance Bible Software. 
532  Pesquisa realizada com o Accordance Bible Software. 
533  WACHTEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160684. 

Acesso em: 20 jan. 2022. 
534  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/51628004-14. Acesso em: 22 jan. 

2022. 
535  ALMEIDA, João F.  Nova Almeida Atualizada. Edição Revista e Atualizada, 3a edição. Barueri, SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017. At 20:21. Disponível em Logos Bible Software. 
536  ALAND, Kurt et al. Novum Testamentum Graece. 28ª edição. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. Atos 

20:21. Disponível em Logos Bible Software. 
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de que boa parte dos teóricos não enxergam o motivo da omissão do título Cristo por cópias 

posteriores (Metzger537, Omanson538, Bíblia NET539) e veem um acréscimo como algo mais 

provável. Sobre a probabilidade da inclusão do termo no livro de Atos, os termos “Senhor Jesus” 

sem a presença do termo “Cristo” aparecem duas vezes no livro de Atos (11.20; 16.31) excluindo o 

versículo em análise. Já a presença do termo “Cristo” aparece uma única vez em Atos 11.17. No 

texto de Atos 16.31 há, porém, uma variante alternativa com a inclusão do termo “Cristo” apoiada 

pelas principais testemunhas próximas ao texto inicial (C D E L Ψ 323. 614. 945. 1175. 1241. 1505. 

1739 𝔐 sy sa).540 Nesse último caso, embora a variante possua forte atestação, todos os textos mais 

próximos ao texto inicial – com exceção de 04 – favorecem a omissão do termo “Cristo”.541 Caso 

contrário ao texto em análise, no qual, a maioria dos textos próximos ao texto inicial e do texto 

Majoritário favorecem a inclusão do termo “Cristo”. Nesse caso específico Wachtel defende que, 

primeiro, o único texto (03) próximo ao texto original que defende a omissão do termo é conhecido 

pela tendência de omitir termos dispensáveis542, além disso, sugere que a omissão tenha acontecido 

devido a similaridade gráfica em lidando as nomina sacras envolvidas. 

O estudo da tendência dos escribas nos ajuda entender as principais inclinações nas cópias 

realizadas no mundo antigo. Phillip Comfort retoma toda a história do texto entre os sécs. I e IV 

d.C., assim, a primeira indagação é sobre o “tipo de alterações (que) foram feitas ao texto do Novo 

Testamento, décadas após serem escritos”,543 Nesse quesito, a primeira possibilidade é que o próprio 

autor ou um coautor autorizado tenha editado/redacionado o texto antes de uma revisão do próprio 

manuscrito. A exemplo disso, Comfort cita uma possível adição do autor de João (cap. 21) ao seu 

evangelho, duas edições escritas por Lucas de Atos, entre outras possibilidades. Todas essas seriam 

certamente autorizadas, visto que seria inviável e difícil uma cópia não-autorizada dado o número 

vasto de pessoas que testemunharam a vida, morte e ressurreição de Cristo (discípulos, 72 

discípulos- Lucas 10:1 e 500 testemunhas – 1 Cor 15:6) e que, possivelmente, estavam vivas 

durante as primeiras cópias desses escritos. Outrossim, é dito que o apóstolo João tenha vivido até a 

virada do século. Adiciona-se a isso que os próprios textos atestam sua normatividade. Em 2 Pe 

 
537  METZGER, 1994, p. 424. 
538  OMANSON; METZGER, 2006, p. 277. 
539  The NET Bible First Edition Notes, 2006. At 20.21. 
540  STRUTWOLF, 2012, p. 438. 
541  ACTS PHASE 4. Disponível em: https://ntg.uni-muenster.de/acts/ph4/coherence/51631017. Acesso em: 23 jan. 

2022. 
542  WACHTEL, Klaus. Disponível em: http://ntvmr.uni-muenster.de/forum/-/message_boards/message/1160765. 

Acesso em 23 jan. 2022. 
543  COMFORT, 2005, p. 255. 
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3:15-16, por exemplo, as cartas paulinas são reconhecidas junto com as demais Escrituras, além do 

mais, exorta-se para que não alterem aquilo que está escrito (Gal. 1:6-9; Ap.1:3; 22:8-19) 

emprestando uma atitude judaica em relação ao texto (Dt 4:2; Dt 12:32; Pv 30:5-6). Em Contra 

Apion, Flávio Joséfo descreve tal attitude judaica dizendo: 

[42] Demos provas práticas de nossa reverência por nossas próprias Escrituras. Pois, 
embora um longo tempo já tenha passado, ninguém se aventurou a adicionar, ou remover, 
ou alterar uma sílaba; e é um instinto de todo judeu, desde o dia de seu nascimento, 
considerá-los como decretos de Deus, obedecê-los e, se necessário, morrer alegremente por 
eles. Vez após vez, antes de agora ter sido visto prisioneiros sofrendo torturas e morte em 
todas as formas nos cinemas, [43] em vez de pronunciar uma única palavra contra as leis e 
os documentos aliados.544 

Nesse sentido, a herança judaica trouxe aos judeu-cristãos uma atitude de zelo pelas 

Escrituras. Em Rm 16:25-27, por exemplo, o apóstolo equivale seus escritos a literatura profética. 

Assim, Porter acredita ser improvável que os autores bíblicos soubessem do impacto e unicidade de 

seus escritos ainda que acredite que esses soubessem de sua autoridade e normatividade.545 

Nesse interim, torna-se extremamente problemático reconstruir a história do texto nos 

primeiros quatro séculos, isso se deve a escassez de manuscritos existentes e de pessoas letradas que 

conseguissem reproduzir tais textos, de forma que havia um número seleto de escribas cristãos com 

tal capacidade.546 

Vários estudos perquiriram os hábitos dos escribas em determinados manuscritos a fim de 

abordar tanto o comportamento particular quanto as premissas relativas a comportamentos comuns. 

Ernst Colwell547 em seu livro Method in Evaluating Scribal Habits: a study of P45, P66 e P75 

examina os hábitos peculiares registrado nesses manuscritos para delimitar tendências específicas 

dos copistas. Posteriormente, James Royse548, em seu volumoso livro Scribal Tendencies of the Text 

of the New Testament, aprofunda a análise de Colwell adicionando outros três manuscritos (P46, P47 

e P72). Nesse sentido, o principal desenvolvimento de Royse é demonstrar que os critérios gerais 
 

544  JOSEPHUS, F. THACKERAY, H. S. J.The Life, Against Apion. vol. I, The Loeb Classical Library. London; 
Cambridge, MA: William Heinemann Ltd; Harvard University Press, 1966. p. 179–181, (tradução nossa) “We have 
given practical proof of our reverence for our own Scriptures. For, although such long ages have now passed, no one 
has ventured either to add, or to remove, or to alter a syllable; and it is an instinct with every Jew, from the day of 
his birth, to regard them as the decrees of God, to abide by them, and, if need be, cheerfully to die for them. Time 
and again ere now the sight has been witnessed of prisoners enduring tortures and death in every form in the 
theatres, [43] rather than utter a single word against the laws and the allied documents. 

545  PORTER, S. E.; PITTS, A. W. Fundamentals of New Testament Textual Criticism. Grand Rapids, MI; 
Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2015. p. 10. 

546  EPP, 1993, p. 9. 
547  OLWELL, E. C. Studies in methodology in textual criticism of the New Testament. NTTS 9. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1969. 
548  ROYSE, J. R. Scribal habits in early Greek New Testament papyri. Leiden; Boston: Brill, 2008. 
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utilizados para atestar qual texto é o mais provável de ser o original, nem sempre são tão claros e 

fixos. No fim de cada capítulo, depois de uma análise profunda, o autor sumariza as principais 

tendências de cada manuscrito. A partir dessas conclusões, verifica-se que alguns escribas omitiam 

mais do que acrescentavam, o que indica a preferência de textos longos em detrimento de textos 

curtos (como mais antigos), ao contrário do que se diz lectio brevior potior (o mais curto é 

preferível). 

Verifica-se que estudos recentes questionam acerca da veracidade da expressão lectio 

brevior potior – a leitura mais breve deve ser preferível – cunhada por Griesbach em seu cânon de 

princípios para a crítica textual. De acordo com Jeff Miller549 o argumento para o texto menor é, 

geralmente, oriundo da presunção de que a propensão dos escribas é de explicar e acrescentar 

termos e não de omitir, não obstante, os manuscritos tendem a expandir ao longo do tempo.550 Em 

seu artigo, o autor enumera vários argumentos contra a lectio brevior alegando a descontinuidade de 

tal critério. O autor investiga casos de lectio brevior em diversos tipos de materiais, incluindo: A 

Textual Commentary on the Greek New Testament551; The Text of the New Testament in 

Contemporary Research: Essays on Status Quaestionis552; TC: A Journal of Biblical Textual 

Criticism553; e comentários exegéticos – the Zondervan Exegetical Commentary on the New 

Testament (ZECNT), the Baylor Handbook on the Greek New Testament (BHGNT), e Baker 

Exegetical Commentary on the New Testament (BECNT) –. Em sua investigação, apenas 15 casos 

foram encontrados, no qual, tal critério contribuiu, de fato, para uma decisão textual.554 Um dos 

principais críticos da lectio brevior, James R. Royse, argumenta que embora se espera que 

Griesbach tenha um conhecimento amplo dos documentos a fim de chegar a tal conclusão, não há 

qualquer menção ou citação dos fundamentos para tal máxima.555 Holger Strutwolf concorda que 

 
549  MILLER, Jeff. Breaking the Rules: Lectio Brevior Potior and New Testament Textual Criticism. The Bible 

Translator, [s. l.], v. 70, n. 1, p. 82–93, 2019. Disponível em: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2051677018823038. Acesso em: 19 jan. 2022. 

550  MILLER, Jeff. Breaking the Rules: Lectio Brevior Potior and New Testament Textual Criticism. The Bible 
Translator, [s. l.], v. 70, n. 1, p. 82–93, 2019. p. 82-83. Disponível em: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2051677018823038. Acesso em: 19 jan. 2022. 

551  METZGER, 1994. 
552  EHRMAN; HOLMES, 2013. 
553  Foram analisadas 250 publicações. Disponível em: http://jbtc.org/#page=home. Acesso em: 19 jan. 2022. 
554  MILLER, Jeff. Breaking the Rules: Lectio Brevior Potior and New Testament Textual Criticism. The Bible 

Translator, [s. l.], v. 70, n. 1, p. 82–93, 2019. p. 91. Disponível em: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2051677018823038. Acesso em: 19 jan. 2022. 

555  ROYSE, James R. Scribal Habits in Early Greek New Testament Papyri. NTTSD 36; Atlanta: Society of 
Biblical Literature, 2008. 
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exista falta de evidência satisfatória por parte de Griesbach.556 Farnes cita nomes de outros críticos 

que estão em dissonância com Griesbach: Emmanuel Tov, Michael W. Holmes, Peter M. Head, 

Juan Hernandez Jr., entre outros.557 

Royse558 em seu estudo sobre hábitos dos escribas sustenta que os escribas de seis papiros 

(𝔓45, 𝔓46, 𝔓47, 𝔓66, 𝔓72 e 𝔓75) omitiam muito mais do que acrescentavam, o que indica a 

preferência por textos longos e não textos curtos como mais antigos. Afirma Royse: 

Todos os três escribas tendiam a perder, ao invés de ganhar, palavras. A maioria 
dessas omissões foi sem dúvida acidental, mas quer fossem ou não acidental, o fato 
é que cada escriba omitiu mais vezes do que acrescentou. Um estudo subseqüente 
que realizei para os seis extensos papyri de antes do século IV confirmou a 
descoberta de Colwell sobre este ponto: todos os seis omitiram mais texto do que 
eles acrescentaram.559 

Tal estudo foi realizado em manuscritos anteriores ao séc. IV d.C., e não necessariamente se 

aplicam a toda a história da transmissão. Dirk Jongkind, ao analisar hábitos dos escribas no 

manuscrito Sinaiticus, chega à conclusão que a tendência de omitir também é vista nesse, o qual é 

claramente um exemplo de um texto mais longo preferível depois do ano 300.560 Eldon J. Epp 

parece chegar ao meio-termo ao sugerir que a preferência deverá depender do manuscrito em 

análise: 

a) Os escribas tendem a encurtar as leituras por omissão devido à parablesis, especialmente 
como resultado do homoeoteleuton, caso em que a leitura mais longa é preferível. Mas (b) 
os escribas também tendem a acrescentar material através da interpretação, harmonização e 
melhoria gramatical ou estilística, caso em que a leitura mais curta é preferível. Em todos 
os casos, ambas as leituras devem ser testadas também por outros critérios561 

No livro de Atos, em específico, o texto menor – em contraposição com o texto ocidental – é 

escolhido não pelo seu tamanho, mas por diversos outros motivos como: teologia, estilo, e atestação 

 
556  Scribal Practices and the Transmission of Biblical Texts: New Insights from the Coherence-Based Genealogical 

Method. In: KLOPPENBORG, John S; NEWMAN, Judith, H (Eds.). Editing the Bible: Assessing the Task Past 
and Present. RBS 69; Atlanta: SBL, 2012. p. 141. 

557  FARNES, Allan Taylor. Scribal Habits in selected New Testament Manuscript, including those with surving 
exemplar. University of Birmingham. Tese Doutoral. 2017. p. 21-23. 

558  ROYSE, 2008. p. 705–36. 
559  ROYSE, 2008, p. 246. All three scribes tended to lose, rather than gain, words. Most of these omissions were no 

doubt accidental, but whether they were accidental or not, the fact is that each scribe omitted more often than he 
added. A subsequent study that I undertook for the six extensive papyri from before the fourth century confirmed 
Colwell’s finding on this point: all six omitted more text than they added. (tradução nossa) 

560  FARNES, 2017, p. 24. 
561  EPP, Eldon Jay. The Papyrus Manuscripts of the New Testament. Em: EHRMAN, Bart D; HOLMES, Michael W. 

(Eds.). The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis. NTTSD 
42. Leiden: Brill, 2013. p. 34. 
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de testemunhas.562 No caso da variante b, parece que o argumento da lectio brevior, per si, não deve 

ser utilizado para defender sua primazia. Um estudo realizado por Greg Paulson em sua tese 

doutoral, no evangelho de Mateus, demonstra que o manuscrito 03 (Vaticanus) tende a ser um dos 

manuscritos com menos contaminação e reprodução acurada e com poucas leituras singulares.563 

Parece, assim, ser difícil supor uma omissão proposital, mas como sugere Wachtel tal omissão pode 

ter surgido devido a confusão entre as nomina sacra para Jesus (IN) e Cristo (KN). 

Ainda sobre a transmissão textual, o uso da nomina sacra era algo comum em textos mais 

antigos – como ocorre em Vaticanus.564 A terminologia refere-se à abreviação feita por escribas em 

alguns nomes considerados sagrados.565 Apesar de o uso também ser encontrado em material extra 

canônico, em geral, o termo parece ter ligação com manuscritos considerados sagrados.566 Até o séc. 

VI d.C. observou-se a progressão de quinze palavras que recebiam abreviação.567 As primeiras 

palavras a aparecerem nessa forma foram os termos: Deus, Jesus, Cristo e Senhor. Outras palavras 

que entraram para a lista com o tempo foram: Espírito, Homem, Cruz, Pai, Filho, Salvador, Mãe, 

Céu, Israel, Davi e Jerusalém. O nomina sacra era, geralmente, feito pela junção das primeiras e 

últimas letras variando entre 2-5 letras com uma barra superior horizontal para indicar contração. 

Conjectura-se certa influência oriunda da cultura judaica de reverência ao nome de Deus, a exemplo 

do tetragrama (YHWH) que era lido como Adonai. – Outro exemplo disso é a tradução da LXX, no 

qual, o tetragrama fora mantido com caracteres hebraicos.568 

 Apesar de acreditar que o tetragrama tenha de alguma maneira influenciado o surgimento 

do nomina sacra, os judeus copiavam o termo exatamente da forma correta, modificando apenas a 

leitura ou a pronúncia da palavra. Assim, é difícil saber como se deu o surgimento de tal palavra, se 

com escribas judeus ou cristãos. Roberts569 sugere que a abreviação tenha surgido no período 

apostólico criado pela comunidade cristã-judaica e sustentado pelos escribas por meio da teologia 

do nome de Deus. Tal criação teria surgido a partir da crença sobre a pessoa de Jesus e teria 

 
562  MILLER, 2019, p. 86. 
563  PAULSON, Gregory S. Scribal Habits in Codex Sinaticus, Vaticanus, Ephraemi, Bezae, and Washingtonianus 

in the gospel of Matthew. University of Edinburgh. Tese doutoral. 2013, p. 59. 
564  PAROSCHI, 2012, p. 26-37. 
565  PAROSCHI, 2012, p. 26. 
566  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 76. 
567  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 76. 
568  PAROSCHI, 2012, p. 27. 
569  ROBERTS, C. H. Manuscript, society, and belief in early Christian Egypt. London; New York: published for the 

British Academy by Oxford University Press, 1979. p. 26-48. 
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expandindo-se para outros credos da igreja primitiva.570 Schuyler Brown571 acredita que “quando os 

escribas cristãos que copiam manuscritos da versão grega das Escrituras judaicas encontraram o 

nome divino em hebraico, eles substituíram o equivalente grego, kyrios, mas mantiveram a função 

do termo hebraico para distinguir o nome sagrado do resto do texto”. Segundo G. Howard a 

contração em forma de nomina sacra surgiu como adaptação cristã de nomes sagrados bem como 

referências cristológicas.572 Apesar de não sabermos a origem do uso da nomina sacra, seu uso 

parece ter sido uma convenção entre cristãos. Paulson demonstra que o copista de 03 faz constante 

o uso de nomina sacra.573 E assim, facilmente a nomina sacra para Cristo (KN) poderia excluída 

(homoeteleuton) pela similaridade com o termo Jesus (IN). Resta-nos, assim, analisar as variantes 

de Atos 20.21/34 com base na probabilidade genealógica. 

O texto em análise possui apenas duas variantes: a inclusão e a omissão do termo χριστον 

após o nome de Jesus. Dentre as testemunhas mais próximas do texto inicial, a atestação está 

dividida da seguinte forma: 03 (b), P74 (a), 81 (zz), 02 (a), 01 (a), 1739 (a) 04 (a). Deste modo, 

apenas 03 atesta a variante b, todas as demais testemunhas apoiam a. Em análise genealógica, não é 

possível rastrear qualquer antecedente a testemunha 03 sendo essa a mais próxima do texto A. 

Verifica-se por meio da coerência de atestação conforme a figura 54, com conectividade em 5, que 

as demais variantes estão genealogicamente ligadas a testemunha 018 datado do XIV séc. d.C. Se 

estabelecermos uma conectividade com valor mínimo (1), o gráfico mostrará múltiplas emergências 

para a variante. No entanto, é impraticável a pressuposição de nenhuma contaminação no texto, 

assim o valor de 5 para conectividade parece razoável. 

Os dados genealógicos, assim, apontam para uma forte coerência genealógica de a com o 

texto inicial, além de uma forte atestação posterior com o texto bizantino. Enquanto isso, b se 

apresenta com uma fraca atestação próxima ao texto inicial e com uma transmissão posterior 

esparsa durante o período bizantino. Nesse sentido, é razoável creditar ao comitê a decisão da 

inclusão do termo χριστον uma vez a argumentação acerca do lectio brevior tem sido questionada. 

Além disso, é possível que a nomina sacra para Cristo (KN) tenha sido tirada pela semelhança com 

o termo Jesus (IN) – isso é ainda mais plausível sabendo a recorrência da utilização de nomina 

sacra por 03. Outrossim, a teologia do próprio autor de Atos mostrou-se inconclusiva acerca da 

 
570  HULL, R. F. The story of the New Testament text: movers, materials, motives, methods, and models. Atlanta: 

Society of Biblical Literature, 2010. p. 183. 
571  GAMBLE, 1995, p. 77. 
572  GAMBLE, 1995, p. 77. 
573  PAULSON, 2013, p. 59. 
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inclusão ou omissão do termo. Um fator contrário a decisão do comitê da ECM é caso se supõe uma 

alteração proposital, nesse caso não é possível compreender a razão da exclusão do termo. Nessa 

hipótese, de acordo com a lectio difficilior é preferível a variante b em detrimento da variante a. 

Contudo, conforme a premissa do MGBC o escriba deseja copiar fielmente a principal fonte 

(vorlage) pressupondo uma alteração não-intencional, mas acidental – hipótese factível nesse caso. 

 
 

Figura 54 – coerência de atestação da variante b com conectividade 5 

 

Figura 55– coerência de atestação da variante b com conectividade 1 
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4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Chega-se ao fim desse capítulo cumprindo a finalidade de compreensão do funcionamento 

do MGBC a partir da análise de algumas alterações realizada pelo ECM em sete unidades de 

variação: Atos 5:33/12, 9:12/6-10, 13:33/16, 16:12/12-16, 16:13/26-28, 16:28/4-14 e 20:21/34. A 

escolha das variantes foi realizada devido a natureza distinta de cada uma delas incluindo alteração 

de verbo, termos em colchetes, adoção de conjectura, exclusão de conjectura, mudança da voz do 

verbo e por fim um caso de adição/omissão de um termo.  

Por fim, a replicação do método trouxe consigo a elucidação sobre seu funcionamento em 

distintas situações explanando ao leitor acerca dos termos básicos do método, ensinando a decifrar o 

aparato crítico, identificando os principais passos desde a colação dos manuscritos até a elaboração 

de um estema global, além da explicação acerca da coerência pré-genealógica, coerência 

genealógica, fluxo textual, coerência de atestação, estema local e estema global. Desta forma, o 

leitor torna-se apto para interpretar os dados expostos no desenvolvimento do MGBC. No entanto, a 

replicação do método trouxe vários questionamentos, os quais, deverão ser abordados 

posteriormente nos capítulos subsequentes. 

Primeiro, para a aplicação do método é necessário de antemão escolher um texto-base – no 

caso de Atos escolheu-se o texto da edição de Nestle Aland 26, o qual, norteou a divisão das 

unidades de variação e a comparação de cada estema local. Em tese, a priori, escolhe-se a 

genealogia textual em cada unidade de variação e posteriormente, chega-se ao texto primário da 

ECM. Nesse caso, o texto escolhido influenciará no resultado do método. Desse modo, seria o 

método compatível com a escolha de outros textos críticos? 

Além disso, a adoção de 7,446 unidades de variações no texto de Atos é um número 

discutível. Deve-se questionar se uma classificação diferente da proposta pelo método resultaria em 

coerência genealógica distinta e por consequência em diferentes gradações e relações genealógicas 

afetando diretamente o resultado do método. 

Terceiro, o método estabelece relações genealógicas entre testemunhas a partir de uma série 

de critérios. Assim, utilizam-se linhas tracejadas para relações fragilizadas e linhas contínuas para 

relações mais fortes. Como padrão é estabelecido uma conectividade 5, procurando-se no algoritmo 

o estabelecimento de uma genealogia, na qual prioriza-se a continuidade da mesma variante até a 

quinta geração. No entanto, não fica clarividente o quão seguro é tal relação entre as testemunhas. 

Durante a aplicação do método vários fatores estabelecem tal segurança no relacionamento entre as 
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testemunhas: a coerência pré-genealógica entre as testemunhas, o número de leituras antecedentes 

comparado ao número de leituras posteriores, a diferença de coerência com outras testemunhas 

próximas e o número de leituras compartilhadas. Tais índices encontram-se, no entanto, tabulados 

separadamente deixando ao usuário a interpretação desses dados. Com exceção de poucos críticos 

textuais próximos ao método e à ferramenta virtual, faz-se necessário uma melhor explicação dos 

critérios utilizados para as decisões textuais além de maior clarificação de como e com quais pesos 

tais dados são interpretados. Dessa forma, faltam informações e critérios suficientes para que o 

usuário possa julgar o grau de fragilidade de uma relação textual. Outrossim, a própria certeza do 

comitê acerca do assunto não é sequer mencionada, no máximo, é possível acessar um breve 

comentário de Klaus Wachtel acerca das principais alterações. 

E claro que deve ser levado em consideração que o método ainda está “em andamento” 

sendo que muitas conclusões devem ser colocadas em suspeição até que o projeto final esteja pronto 

e somente então será possível obter uma análise mais holística. Nesse interim, veremos que no 

desenvolvimento do método durante seu curto período histórico, esse passou por modificações, o 

que não impede que novas adaptações ainda aconteçam. Ademais, o advento da tecnologia e 

possibilidade de digitalização do método, proporciona a democratização e larga divulgação do 

projeto, tendo qualquer pessoa acesso à plataforma digital e sua versão off-line. Não obstante, 

críticos textuais e estudiosos possuem a possibilidade de utilizar a ferramenta online para discussões 

promovendo maior diálogo e avanço no campo da crítica textual. 

À luz da replicação realizada, questionamentos prévios e indicação de potenciais benefícios 

do método analisar-se-á no próximo capítulo o desenvolvimento histórico do método desde seu 

primórdio trazendo as principais discussões desse, bem como a recepção por diversos críticos 

textuais. Tal entendimento acerca do método possibilitará uma melhor compreensão do método, 

suas fragilidades e potencialidades. Algumas perguntas surgiram a partir da análise histórica, no 

entanto, não é de interesse do autor respondê-las de imediato. A discussão acerca do método estará 

reservada para um capítulo final. 
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5 ANÁLISE DO MÉTODO GENEALÓGICO BASEADO NA COERÊNCIA 

Espera-se, que os capítulos até aqui escritos, tenham tido o efeito de conduzir o leitor para a 

compreensão do surgimento, desenvolvimento, recepção e replicação do Método Genealógico 

Baseado na Coerência. Para isso, foi necessário que, primeiro, apresentássemos a origem do texto 

do Novo Testamento discernindo como o texto foi produzido no primeiro século e transmitido nos 

séculos subsequentes. Após isso, foi apresentado algumas das principais características do estudo da 

crítica textual para assim compreender do que se trata o MGBC. Em seguida, esboçou-se, através de 

artigos desenvolvidos entre 1982 e 2021, o desenvolvimento do método até sua publicação mais 

recente com referência ao Evangelho de Marcos. 

Nesse sentido, intensificaram-se os estudos que tinham como foco principal o livro de Atos, 

replicando o método em sete unidades de variação que foram alteradas no tomo de Atos: Atos 

5:33/12, 9:12/6-10, 13:33/16, 16:12/12-16, 16:13/26-28, 16:28/4-14 e 20:21/34. 

Um passo anterior à própria escolha e análise das variantes supracitadas, foi a análise prévia 

de todas as alterações no livro de Atos. Em tabela anexa574 ao fim dessa tese encontra-se a lista 

dessas alterações. A seleção das variantes ocorreu de forma representativa por diferentes tipos de 

alterações. 

Em cada um dos casos analisados, foi necessário fazer dois tipos de testes para se chegar a 

uma decisão quanto a variante escolhida: probabilidade genealógica e probabilidade transcricional. 

A fim de sintetizar a discussão elaborada no último capítulo, foi criada a tabela de comparação das 

variantes com as seguintes informações: referência textual, alteração ocorrida, Probabilidade 

Genealógica (PG), Probabilidade Transcricional (PT) e Análise Pessoal (AP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1- resumo da análise das variantes 
 

 
574 A lista de alterações encontra-se no apêndice c. 
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Referência Alteração PG PT AP 
Atos 5:33/12 NA 28: 

εβουλοντο  
 
ECM: 
εβουλευοντο  
(Byz) 

A variante 
εβουλευοντο possui 
coerência perfeita, 
enquanto a variante  
εβουλοντο, uma 
coerência difusa. 
 
A variante a possui 
maior proximidade 
ao texto inicial. A 
variante εβουλοντο  
demonstra 
múltiplas 
emergências.  

Não há 
argumentos 
conclusivos.  

Alteração 
justificada pela 
força do 
argumento 
genealógico. 

Atos 9:12/6-10 NA 28: 
ανδρα [εν οραματι] 
ανανιαν ονοματι     
 
ECM: 
ανδρα [εν οραματι] 
ανανιαν ονοματι     

Não há argumentos 
conclusivos.  
 

Ligeira 
vantagem do 
texto da ECM. 

O texto deveria 
ficar em 
suspenso (split 
line).  

Atos 13:33/16 NA 28: 
αυτων ημιν    (Byz) 
 
ECM: 
Ημιν 

O texto bizantino 
possui atestação 
fraca e posterior.  
 
Ημων possui forte 
atestação. 

Ημων não se 
encaixa no 
contexto da 
passagem. 

A conjectura 
Ημιν explica o 
surgimento da 
demais 
variantes.  
 
A alteração é 
justificada pelo 
contexto e pela 
falta de força no 
argumento das 
demais 
variantes.  

Atos 16:12/12-
16 

NA 28: 
Πρωτη[τη]ς 
μεριδος της   
  
ECM: 
πρωτη της μεριδος 

A variante πρωτη 
της μεριδος possui 
forte apoio de 
testemunhas 
próximas ao texto 
inicial, além de 
forte coerência. 

Contra a 
adoção da 
conjectura está 
a possibilidade 
de tradução 
“uma cidade 
proeminente”. 
 
 

A alteração é 
justificada por 
PG e PT. 

Atos 16:13/26-
28 

NA 28: 
ενομιζομεν 

Não há argumentos 
conclusivos. 

Os argumentos 
são difusos. A 

Os argumentos 
são 
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προσευχην     
 
ECM:  
ενομιζετο 
προσευχη (Byz)    

leitura da ECM 
se mostra mais 
difícil e 
improvável, 
tornando-a 
lectio 
difficilior.  

inconclusivos e 
frágeis.  
 
Dever-se-ia 
optar pela 
suspensão da 
variante (split 
line). 

Atos 16:28/4-1 NA 28: 
δε μεγαλη τη φωνη 
[ο] παυλος 
λεγων     
 
ECM: 
δε φωνη μεγαλη ο 
παυλος 
λεγων    (Byz 
 

Melhor atestação 
genealógica com 
testemunhas mais 
próximas do texto 
inicial.  

Não há 
argumentos 
conclusivos.  

Os argumentos 
fortalecem a 
coerência 
genealógica 
fortalecendo o 
argumento pela 
alteração.  
 
Nesse caso, 
deve-se optar 
pela alteração. 

Atos 20:21/34 NA 28: 
-------- 
 
ECM: 
χριστον 

Forte atestação de a 
com proximidade 
ao texto inicial e 
continuação no 
texto bizantino. 

Não 
argumentos 
conclusivos 

A força do 
argumento 
genealógico 
ligado ao 
enfraquecimento 
da lectio brevior 
solidificam a 
possibilidade 
pela alteração. 
 
Deve-se optar 
pela alteração.  

  
O estudo acima propiciou um mais profundo olhar acerca do método, progressivamente, 

emergindo diversos questionamentos, sugestões e elogios. 

Assim, intui-se, neste capítulo, analisar as principais mudanças que o MGBC trouxe à crítica 

textual e indicar possíveis fragilidades e potencialidades, imaginando, assim, a trajetória futura do 

método. 

5.1 PRINCIPAIS DIFERENÇAS DO MÉTODO TRADICIONAL 

Nesta primeira parte, analisar-se-á alguns dos principais pontos de mudança entre a 

aplicação da crítica textual antes e depois do surgimento do MGBC. As diferenças examinadas 

serão: a distinção entre a busca pelo “texto original” e o texto inicial; a reconsideração acerca da 
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ideia de tipos textuais; a reconsideração acerca dos hábitos dos escribas; a busca pela história do 

texto e não do manuscrito; e a substituição dos critérios externos pela análise de coerência. 

5.1.1 Texto original e texto inicial 

Observou-se por meio desta pesquisa que o MGBC tem como principais objetivos realizar 

tanto a transmissão do texto no seu primeiro milênio, bem como definir um texto primário, 

denominado de Ausganstext/texto inicial. O método não possui ineditismo na rejeição do termo 

texto autoral/autógrafo ou original, vários outros autores já desde o séc. XX d.C575 defendem a ideia 

de um termo alternativo. Michael W. Holmes em seu artigo From “Original Text” to “Initial Text: 

The Tradicional goal of New Testament Textual Criticism in Contemporary Discussion576 discute 

como no séc. XIX-XX d.C. o termo “texto original” foi utilizado para definir a crítica textual por 

vários estudiosos: Westcott e Hort (1881); Lake (1903), Vaganay (1937), Metzger (1964), Alands 

(1982), Elliot e Moir (1995), Paul Maas (1927) e E.J Kenney (1974). Nesse artigo, o autor sugere 

que ao decorrer de decênios, a expressão não foi definida objetivamente, isso pelo fato de o termo 

ser assumido como claro e evidente, numa espécie de consciência coletiva, por estudiosos da crítica 

textual. Assim, a busca pelo texto original sempre foi, propriamente, o objetivo central da disciplina 

– apenas recentemente tem-se realizado questionamento acerca de tal objetivo. No entanto, ao 

procurar por definições do que seria o texto original por tais autores, surgem explicações distintas 

que tornam o objeto de estudo, a priori, confuso e ambíguo.577 

No início da década de 1990, David Parker578, juntamente com outros autores como Helmut 

Koester, Petzer579 e William Petersen580, indagaram acerca da possibilidade de se alcançar o texto 

original. O primeiro questionamento relacionava-se com a natureza do “texto original”. A Reforma 

trouxe consigo o regresso ao movimento “ad fonts” ensejando o retorno ao texto do autor, pois tal 

deveria ter normatividade sobre a tradição vigente. Surge, então, o seguinte questionamento: o quão 

próximo é o texto crítico que possuímos do original? Neste sentido, para Parker a crítica textual 
 

575  GURRY, 2017, p. 90. 
576  EHRMAN; HOLMES, 2013, p. 637-688. 
577  HOLMES, 2013, p. 646. 
578  PARKER, D.C. The Living Text of the Gospels. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
579  PETZER, H. “The History of the New Testament Text—Its Reconstruction, Signi cance and Use in New Testament 

Textual Criticism”, in New Testament Textual Criticism, Exegesis, and Early Church History. ed. Barbara 
Aland and Joël Delobel; CBET 7; Kampen: Kok Pharos, 1994. p. 11–36. 

580  PETERSEN, William L. What Text Can New Testament Textual Criticism Ultimately Reach?” in New Testament 
Textual Criticism, Exegesis, and Early Church History. ed. Barbara Aland and Joël Delobel; CBET 7; Kampen: 
Kok Pharos, 1994. p. 136–152. 
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surge para analisar variantes e determinar a sequência nas quais elas surgiram, preocupando-se 

assim não apenas com o texto inicial, mas com toda sua transmissão. Epp define a busca pelo texto 

original como restauração da forma textual mais antiga possível.581 Tal termo, para o autor, possui 

multivalência, tendo o potencial de remeter-se a diferentes fases do texto (original, autoral, 

normativo, canônico), visto que a forma de produção textual no mundo antigo possibilitava a 

participação de diversos agentes: secretários, amanuenses, escribas. 

Ademais, um texto poderia de igual forma, ser distribuído em diferentes épocas de sua 

produção, seja em forma de rascunho ou definitiva. Não obstante, os manuscritos e testemunhas que 

possuímos são bem posteriores à época dos autógrafos. David Parker, por exemplo, sugere que as 

pesquisas mais recentes demonstram que durante os primeiros séculos, havia um grau muito maior 

de liberdade nas cópias produzidas pelos escribas. De modo que boa parte das variantes existentes 

surgiram, provavelmente, durante os primeiros séculos. Conjectura-se que o texto “original” per si 

está definitivamente perdido. Por assim dizer, o termo “original” se faz dessa forma “impossível de 

ser alcançado”. Ressalta-se que, no entanto, não se deve excluir um objetivo como ideal 

simplesmente por não ser alcançável. 

Por outro lado, alguns estudiosos – K.S Min, Tommy Wasserman, Holger Strutwolf, Martin 

Heide, e Michael W. Holmes – 582, sugerem que o processo de cópia de manuscritos nos primeiros 

séculos não era algo descontrolado e livre. Tal arguição tem como base estudos realizados na 

análise de hábitos dos escribas e na análise de Papiros redigidos nos primeiros séculos.583 Esses 

demonstram que até mesmo em um período de maior liberdade, os escribas procuravam manter 

fidelidade ao texto copiado. 

Nessa mesma perspectiva, Holmes sugere, a partir da análise de textos primitivos, que há 

evidências que a liberdade, tanto do autor como dos escribas, acontecia apenas no nível micro 

(palavras e frases), mas não afetava o texto de forma mais abrangente. O texto, assim, mantinha 

 
581  EPP, “It’s all abou Variants, p. 287. 
582  K.S. Min. Die früheste Überlieferung des Matthäusevangeliums (bis zum 3./4. Jh.), Edition und Untersuchung 

(ANTF 34; Berlin: de Gruyter, 2005); Wasserman, “The Implications of Textual Criticism for Understanding the 
‘Original Text’”; Holger Strutwolf, “Original Text and Textual History,” in The Textual History of the Greek New 
Testament: Changing Views in Contemporary Research (ed. Klaus Wachtel and Michael W. Holmes; Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2011), ch. 3; K. Martin Heide, “Assessing the Stability of the Transmitted Texts of 
the New Testament and the Shepherd of Hermas,” in The Reliability of the New Testament: Bart D. Ehrman and 
Daniel B. Wallace in Dialogue (ed. Robert B. Stewart; Minneapolis: Fortress, 2011) 125–159; Holmes, “Text and 
Transmission in the Second Century”. 

583  HOLMES, 2013, p. 666. 
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uma estabilidade em seu âmbito macro ainda que fluído em seu nível micro.584 Atrelado a isso, já 

fora demonstrado que desde muito cedo o texto já circulava entre as comunidades com seu caráter 

normativo. Desta forma, supõe-se que embora houvesse maior liberdade, isso não prejudicou a 

transmissão fiel do texto. E que todas as variantes conhecíveis foram transmitidas nos manuscritos 

existentes. 

Köstenberger e Krüger585 no livro The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture’s 

Fascination with Diversity has reshaped Our understanding of Early Christianity arguem, a partir 

da análise do texto nos primeiros séculos, que o texto desde muito cedo se desenvolveu a partir de 

certa normatividade e fidedignidade, combatendo a ideia da prioridade de um texto heterogêneo. 

Tais fatores reforçaram o cuidado e o zelo do escriba na cópia do documento. 586 Nesse sentido, os 

autores ratificam a crucialidade do compromisso do crítico textual com a busca pelo texto “original” 

ainda que esse seja, por essência, inacessível. 

Em consonância a isso, a fidelidade ao texto bíblico pode ser averiguada durante o 

desenvolvimento do cânone bíblico, primeiro, a partir da própria atestação bíblica acerca de tal 

normatividade, bem como pela recepção comunitária de tais livros. Nos primeiros dois séculos vê-

se, por exemplo, o surgimento de listas canônicas com livros que eram considerados normativos nas 

comunidades locais. O próprio testemunho de pais da Igreja ratifica acerca do caráter de sacralidade 

dos textos. Desse modo, pressupõe-se que, embora houvesse maior liberdade durante tal período, 

muitos desses textos já gozavam de normatividade nas comunidades locais. Logo, a preservação dos 

manuscritos durante os primeiros séculos permite-nos procurar idealmente o texto considerado 

“original”, ou seja, o texto inicial estabelecido pela ECM. 

No texto de Holmes What text is being edited? The editing of the New Testament587,o autor 

procura comparar e diferenciar “o texto” crítico nas principais edições.588 Nessa pesquisa, o artigo 

The New Testament in the Original Greek According to Byzantine/Majority Text, escrito por 

Maurice Robinson e William Pierpoint, propõe que o Texto Bizantino representa o que há de mais 

 
584  HOLMES, 2013, p. 674-676. 
585  Köstenberger, A. J.; Kruger, M. J., The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture’s Fascination with 

Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity, Crossway, Wheaton. IL 2010. 
586  O caráter normativo do texto nos primeiros séculos. 
587  HOLMES, 2012. Editing the Bible: Assessing the Task, Past and Present – What Text is being edited? The editing 

of the New Testament. 
588  Holmes analisa as edições do texto de: The New Testament in the Original Greek According to the 

Byzantine/Majority Text de Maurice Robinson e William Pierpoint; The Greek New Testament da United Bible 
Society; The Greek New Testament da Nestle-Aland e a Editio Critica Maior. 
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próximo ao texto autoral.589 Nesse intuito, durante os sécs. XVII-XIX d.C., surgiram várias edições 

que defendiam possuir o texto autoral. Elzevir590 (1633), por exemplo, afirma que o textus receptus 

é aquele recebido por todos, no qual, não há alteração ou corrupção.591 Durante essa época vários 

dos títulos das edições críticas sugestionavam possuir o texto em consonância com o original assim 

como a edição supracitada de Robinson e Pierpoint. Recentemente, as edições críticas mais 

modernas buscaram simplificar e encurtar seus títulos. As edições da United Bible Society e da 

Nestle-Aland não possuem em seus textos críticos a alegação da intenção de buscar o texto original. 

O esforço é em procurar a maior proximidade possível em relação ao texto original.592  

Em contrapartida, a Editio Critica Maior tem definido o ensejo pela busca ao texto inicial. A 

disciplina ganha um tom mais realístico e prático.593 

Dado que o termo Ausgangstext já fora definido anteriormente, não insistiremos na repetição 

de tal conceito. Faz-se necessário ressaltar que embora os termos “texto inicial” e “texto original” 

não possuam significados semelhantes, o primeiro não é, necessariamente, a negação do segundo. 

No entanto, não se deve dizer que o primeiro seja a afirmação do segundo. Ou seja, o texto inicial 

poderá ser em determinadas unidades de variações, perícopes ou quiçá em trechos maiores, o “texto 

original”, mas será difícil de determinar tal fato assertivamente, assim prefere-se a adoção do termo 

“texto inicial”, indicando a primeira estrutura textual reconstruída que se pode chegar a partir da 

análise do método, uma vez que textos que não deixaram qualquer rastro histórico são impossíveis 

de serem rastreados. Nesse sentido, a busca alterna de um texto que não existe (texto autoral) para a 

reconstrução de um texto hipotético e inicial a partir dos textos que possuímos. Desta forma, afirma 

Peter Gurry corretamente que o texto inicial possui assim múltiplas referências.594 

Todavia, se a meta da crítica textual não for mais a reconstrução do texto original, alguns de 

seus procedimentos também sofrerão alterações, por exemplo: qual será o motivo de buscar analisar 

a teologia, aspectos literários ou qualquer outro aspecto que remeta ao texto autoral. Os próprios 

critérios de avaliação interna deverão ser decididos com base no objetivo da crítica textual. A 

 
589  “Evidence to support the hypothesis that the Byzantine Textform more closely represents the original autographs 

than any other texttype”. (p. xiii) 
590  DOBLE & KOHLA, 2014, p. 40. 
591  Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus. 
592  HOLMES. Editing the Bible: Assessing the Task, Past and Present – What Text is being edited? The editing of the 

New Testament. , 2012, p. 105. 
593  EPP, “It’s all about Variants, p. 287 
594  GURRY, 2017, p. 94. O texto inicial pode ser qualquer um entre o texto autoral, edição do texto autoral, arquétipo 

de uma tradição, entre outros. 
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análise de uma edição de um escriba não deve ser analisada da mesma forma que o texto procedente 

do autor bíblico. Acerca disso, afirma o principal proponente do MGBC, Mink595: 

Para cada redação ou corpus, o termo "texto inicial" deve ser especificado. O texto inicial é 
uma hipótese para o texto autoral, uma edição, ou apenas para o arquétipo da tradição 
manuscrita preservada? Esta definição é importante porque rege quais critérios internos 
podem ser utilizados. A suposição mais simples pode ser que o texto inicial é uma hipótese 
para o texto do autor. Se o que reconstruímos a partir das cópias existentes não pode, por 
qualquer razão, ser o texto do autor, então devemos considerar outras opções. 

Nesse quesito, parece não ser a “intenção” negar a busca pelo texto autoral – quando esse for 

buscável –, mas mantendo tal objetivo, não afirmar tal feito a partir de um texto reconstruído. Deve-

se supor que haja assim igualdade entre o texto original e o texto inicial, fazendo distinção entre 

ambos os termos e suspeitando apenas quando houver dados contrários. Não houve, neste sentido, 

alteração na forma de se fazer crítica textual, mas apenas, a adoção de certa cautela ao ligar um 

texto diretamente ao autor bíblico. 

Holmes e Wachtel596 procuram sincronizar a ideia de “texto inicial” com a ideia de um texto 

arquétipo. Ainda que, no entanto, o texto inicial seja representativo de um arquétipo, esse deve ser 

entendido como o arquétipo primeiro, o qual, explica os textos posteriores. Para os autores, a 

mudança do texto “original” para o texto “inicial” é a transição de um objetivo último para um 

objetivo penúltimo e que consequentemente possui implicações em como é produzido e visto a 

tarefa da própria crítica textual. A lógica de Holmes é que se a ECM define o texto inicial como 

aquele que dá o início a uma tradição textual, já um arquétipo é definido como um manuscrito, a 

partir do qual, a tradição de manuscritos descende. Nesse sentido, define-se o texto inicial como um 

texto reconstruído de forma arquetípica.597 

Nessa tentativa, os autores arguem que o método submete o texto ao conceito de examinatio. 

Nesse, um texto é examinado determinando se tal leitura qualifica-se como autoral, no caso de uma 

negativa, aplica-se o passo da divinatio, uma conjectura.598 De certa forma, tem-se a ideia de que o 

 
595  MINK, 2008, p. 17. (tradução nossa) For each writing or corpus the term "initial text" must be specified. Is the 

initial text a hypothesis for the authorial text, an edition, or for only the archetype of the preserved manuscript 
tradition? This definition is important because it governs which internal criteria can be used. The simplest 
assumption may be that the initial text is a hypothesis for the author's text. If whatever we reconstruct from the 
extant copies cannot, for whatever reason, be the author's text, then we must consider other options. 

596  WACHTEL, Klaus; HOLMES, Michal W. Introduction In: The Textual History of the Greek New Testament: 
Changing Views in Contemporary Research. Text-Critical Studies 8. Atlanta: SBL, 2011. p. 6-7. 

597  HOLMES. Editing the Bible: Assessing the Task, Past and Present – What Text is being edited? The editing of the 
New Testament, 2012. p. 102. 

598  HOLMES. Editing the Bible: Assessing the Task, Past and Present – What Text is being edited? The editing of the 
New Testament, 2012. p. 109. 
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texto mais antigo sobrevivente é também o texto autoral. E isso, é real na maior parte dos casos, 

mas que devem ser analisados em cada unidade de variação.   No entanto, à luz da examinatio, 

realizada a partir dos critérios internos e agora do MGBC, é possível questionar a necessidade ou 

não de uma conjectura, esses são casos em que nenhuma das variantes existentes dão conta de 

serem consideradas como “texto inicial”. Isso ocorre por exemplo nos textos de 2Pedro 3:10 e Atos 

13:33 – texto analisado no último capítulo.599 

O argumento de Holmes mostra-se parcialmente razoável. Em tese, há uma mudança de 

objetivo ao buscar o texto inicial. Isso, pois não apenas o texto inicial passa a ter importância, mas a 

própria transmissão das variantes subsequentes, ou seja, a história da transmissão. Outrossim, o 

enfoque é deslocado da análise de manuscritos para a análise de textos em cada unidade de 

variação, construindo, dessa maneira, um texto hipotético. Nesse caminho, a própria suspeição de 

uma decisão nos denominados split lines causa uma indecisão ao intérprete/estudioso quanto ao 

texto inicial. Em consequência, as próprias traduções deverão “adotar” uma leitura em detrimento 

da outra ou estruturar a tradução de forma que ambas as possibilidades sejam apresentadas no texto 

bíblico. No entanto, como visto, a inserção de emendatio (conjectura) no texto crítico da ECM soa 

como uma tentativa da busca pelo texto autoral, já que não haveria outro motivo para adotar 

conjecturas na edição. De fato, a definição do que se entende como texto inicial é confusa. 

Tal ambiguidade é vista no próprio sentido polissêmico do termo original Ausgangstext. A 

primeira parte da palavra Ausgang denota no alemão uma espécie de movimento para fora, ou seja, 

poder-se-ia traduzir o termo como originário, inicial, saída, fonte, entre outras possíveis definições. 

Atrelado ao termo text, dá-se a ideia de um texto originário a partir do qual os demais descendem. 

Nem todos os autores e estudiosos envolvidos com o método concordam acerca da “natureza” desse 

texto. David Parker600 em Is living Text compatible with Initial Text? Editing the Gospel of John 

comenta sobre o desafio de supervisionar a edição da ECM no evangelho de João tendo em vista 

sua teoria sobre o “texto vivo”. Para o autor, o “texto inicial” não deve ser assumido como “texto 

autoral”. O próprio papel do editor não é buscar tal texto, mas sim estabelecer o texto inicial a partir 

do qual todos os manuscritos existentes descendem. O autor relega ao papel do historiador e do 

 
599  GURRY, 2017, p. 98. 
600  WACHTEL, Klaus; HOLMES, Michael W (Eds). The Textual History of the Greek New Testament: Changing 

views in Contemporary Research. Society of Biblical Literature: Atlanta. 2011. p. 13-21 
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exegeta arguir se o “texto inicial” deve ou não em cada local ser considerado “texto autoral”. Em 

suas pesquisas, tanto Parker quanto Trobisch datam o texto inicial por volta do séc. II d.C.601 

Para Epp602, o que se tem por trás da ideia do texto inicial é primeiramente um texto 

reconstruído hipoteticamente. Tal construção se dá por um comitê que alimenta o software com 

informações e dados acerca de manuscritos. Num primeiro instante, o texto-base e as decisões são 

tomadas a partir dos critérios tradicionais. O MGBC não faz escolha pelo crítico, apenas provê 

subsídios para análise da relação entre estruturas textuais. A produção é sobre o estado textual em 

cada unidade de variação. O resultado é um texto inexistente em qualquer manuscrito, reconstruído 

hipoteticamente. E aqui não se pode imaginar o texto como uma unidade total, mas fragmentada em 

milhares de hipóteses acerca do texto mais antigo. O texto primário de qualquer edição crítica é 

uma construção, uma espécie de colcha de retalhos com base em critérios bem definidos. A 

pergunta é: Em que sentido cada unidade de variação possui o texto mais antigo?  

Um exemplo citado por Epp refere-se à carta de Romanos. Se Febe, condutora da carta aos 

Romanos, houvesse que entregar a carta as várias igrejas nas casas romanas, supondo que 

existissem várias igrejas reunidas em diversas casas, as várias cópias escritas seriam consideradas 

vários textos iniciais. Outra hipótese seria que a carta tenha circulado entre as igrejas e que apenas 

posteriormente tenha sido copiada para cada igreja da cidade.603 Um texto copiado por um escriba 

com as exatas palavras de Paulo poderia ser considerado como “autoral”?  E se tivéssemos apenas 

as cópias, elas seriam o texto autoral ou o texto inicial? Outrossim, Epp também sugere que muitos 

escritos antigos, desde muito cedo, eram copiados em blocos (cartas paulinas, evangelhos). Desse 

modo, um texto inicial poderia ter sido tanto uma carta individual quanto uma coletânea. Sobre isso, 

estudos demonstram ser plausível que primeiramente as cartas surgiram individualmente e só depois 

passaram ser copiadas em blocos maiores. A propagação em blocos foi fortalecida com a utilização 

do códice como explicitado no apêndice 2.604 

Em suma, verifica-se que o texto inicial possui origens distintas. Em uma unidade de 

variação, regressa-se ao texto autoral, enquanto em outra a um texto do séc. II. d.C. Tais hipóteses, 

podem representar tanto um primeiro rascunho do autor bíblico, quanto um texto final, uma cópia 

imediata ou uma cópia posterior. Tal discussão é, no entanto, improdutiva e deve dar oportunidade a 
 

601  WACHTEL; HOLMES, 2011, p. 41. 
602  EPP, Eldon J. In the Beginning was the New Testament Text, but which text? A consideration of ‘Ausgangstext’ 

and ‘Initial text’. In: DOBLE, Peter; Kloha (Eds). Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliot. Brill: 
Boston, 2014. p. 35-70. 

603  EPP, 2014, p. 58. 
604  Revolução cristã: utilização do códice para a transmissão do Novo Testamento. 
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exegetas e historiadores discutirem cada unidade de variação. Um exemplo prático citado por 

Parker refere-se ao texto de João 7:53-8:11. Embora o texto não seja considerado como “texto 

original”, não se deve negligenciar sua história de transmissão textual, e certamente possui um 

início. Dessa forma, o texto deverá ser incluso na tradução das escrituras, procurando também seu 

“texto inicial”, ainda que esse não seja um texto autoral.605 

Por conseguinte, é possível que autores em comitês distintos e com conceitos diferentes 

acerca do texto inicial – como é o caso de Klaus Wachtel e David Parker – trabalhem no projeto da 

Editio Critica Maior e cheguem a resultados semelhantes acerca do texto crítico. O MGBC provê 

ferramentas objetivas para análise das estruturas textuais em cada unidade de variação 

estabelecendo estema local, o qual, dará a hipótese acerca do texto inicial. Dessa forma, o termo 

Ausgangstext, embora rejeitado por alguns, é aceite por críticos com diferentes conceitos acerca da 

crítica textual, mas que juntos, através de um método objetivo, buscam o texto inicial. Esse 

certamente terá para cada autor uma referência distinta (autoral, original, canônico, entre outros). 

Inobstante, outro ganho é o fortalecimento não apenas pela busca do texto inicial, mas de 

toda tradição subsequente, suas ramificações, e transmissão ao longo da história textual. A ECM 

mostra-se como um tesouro inestimável que permite que o pesquisador mergulhe em um rio com 

muitos afluentes. O método reaviva e subsidia estudiosos que queiram afunilar suas pesquisas em 

manuscritos e tradições textuais específicas. Ou seja, acresce-se a pesquisa não apenas do texto 

inicial, mas também de todos os textos subsequentes. O tomo de Atos, por exemplo, possui um 

texto primário com um extenso aparato crítico. Além disso, é complementado com todo um 

arcabouço de referências às versões latinas, coptas, siríacas, bizantina, além de citações patrísticas e 

estudos suplementares. Inobstante, tais informações são pulverizadas “online” e oferecem ao 

pesquisador uma gama abrangente de informações acerca da tradição textual.  

5.1.2 Reconsideração dos tipos textuais 

Historicamente, tem-se compreendido o desenvolvimento de manuscritos nos primeiros 

séculos com base no surgimento de diferentes tradições textuais. A partir do séc. IV d.C, dois 

eventos primordiais iniciaram uma mudança na história do texto do Novo Testamento: a 

perseguição aos cristãos por Diocleciano e a conversão e cristianização do Império Romano por 

meio de Constantino. No entanto, um pouco antes da perseguição de Diocleciano, o cristianismo 
 

605  PARKER, 1997, p. 19. 
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desfrutou de 40 anos de paz. Nesse tempo, conforme Aland, surgiu em Antioquia uma forma de 

texto estilisticamente modificado sob a perspectiva eclesiástica, denominado texto koiné, que viria a 

ser conhecido como Texto Bizantino.606 No primeiro caso, Diocleciano impondo a religião do 

Império como modo de unificação persegue cristãos, destruindo todo material escrito considerado 

sagrado por esses. Metzger607 descreve o edito que teria iniciado a perseguição: 

No dia 23 de fevereiro de 303 d.C. em Nicomedia foi postado um imperial decreto 
ordenando todas as cópias das Escrituras Cristãs e livros litúrgicos a serem entregues e 
queimados, todas as igrejas a serem ser demolida e nenhuma reunião para o culto cristão ser 
mantido. A punição infligida por resistência foi a prisão, tortura e, em alguns casos, morte. 

Por isso, muitas obras cristãs foram destruídas restando apenas fragmentos de textos 

sagrados escondidos. Tal feroz perseguição durou aproximadamente 10 anos no ocidente e mais do 

que isso no Oriente. Só se consegue imaginar os milhares de manuscritos que se perderam em 

destruições de textos na Alexandria, Palestina, Norte da África, entre outros. Em Oxirrinco, por 

exemplo, foram achados inúmeros fragmentos de manuscritos de textos que datam o séc. II e III 

d.C. – sendo que a idade do texto e a do manuscrito são distintas –, prováveis sobreviventes dessa 

perseguição. 

Posteriormente, quando Constantino assume o poder e torna-se cristão, ele ordena que 

cópias sejam feitas para nutrir as igrejas que fundaria em Constantinopla. Com a retomada da 

liberdade, o número de cristãos e de igrejas cresceu absurdamente, intensificando-se repentinamente 

a necessidade de produção de manuscritos. Posteriormente, com base na tradição propagada por 

Luciano da Antioquia, as cópias produzidas deram início a tradição bizantina. 

Progressivamente, o texto bíblico ampliou sua expansão geográfica e numérica. Conforme 

as comunidades eram fundadas, havia a necessidade de transmitir os textos considerados sagrados e 

canônicos àquelas comunidades. Com isso, o texto era copiado e recopiado repetitivamente e com 

características distintas herdadas da tradição escribal vigente no local da cópia. Posteriormente, ao 

fazer a colação desses manuscritos percebeu-se a divisão entre tipos textuais.608 Esses são leituras 

similares dentro de uma família textual, normalmente, vinculada por questões geográficas e 

teológicas. Também se ressalta que na mesma região, por vezes, havia a existência de textos mistos 
 

606  ALAND, 2013, p. 68. 
607  METZGER, 1987, p. 107, (tradução nossa) “On February 23rd of that year in Nicomedia there was posted an 

imperial edict ordering all copies of the Christian Scriptures and liturgical books to be surrendered and burned, all 
churches to be demolished, and no meetings for Christian worship to be held. The punishment inflicted for 
resistance was imprisonment, torture, and, in some cases, death”. 

608  ANDERSON, A.; WIDDER, W. Textual Criticism of the Bible. Revised Edition ed. Bellingham, WA: Lexham 
Press, v. 1, 2018. p. 116. 
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que utilizavam textos de outras regiões. Ainda sim, a concordância e a delimitação de uma família 

textual se dão na convergência entre as variantes. Tradicionalmente tem sido sugerida a existência 

de quatro tradições de textos: alexandrina, ocidental, bizantina e de cesareia. 

5.1.2.1 Tipos Textuais 

O primeiro grupo de texto é o Alexandrino, os seus representantes textuais mais antigos 

foram encontrados no Egito, onde Alexandria era o principal centro de estudos de manuscritos, 

antes do surgimento do Cristianismo. O texto é conhecido por ter tradição cuidadosa e textos 

confiáveis. Segundo Paroschi, no período helenista “Alexandria superou Atenas e tornou-se o mais 

importante centro cultural do mundo mediterrâneo: além de ser o berço da filosofia neoplatônica, 

possuía também famosa biblioteca, cujo acervo é estimado em cerca de 700 000 volumes”609, além 

de ser um grande centro para os estudos gregos clássicos. O cristianismo já em meados dos anos 40 

d.C. tinha seu lugar na cidade Alexandria visto que Apolo era cristão quando se mudou de 

Alexandria para Éfeso (At 18:24-28).610 A cidade foi cenário de importantes pensadores cristãos 

entre os séculos II e IV como Orígenes, Clemente e Atanásio. 

Os Papiros dessa tradição foram descobertos no séc. XVIII d.C, vinculando-se ao estudo 

moderno dos manuscritos. Descobriu-se que as principais características desse texto estão 

relacionadas a “brevidade e austeridade”611 das cópias produzidas. A partir do séc. IV d.C, com a 

cristianização do império romano, paulatinamente, o texto bizantino foi autenticado e produzido, e 

aos poucos, a tradição alexandrina foi substituída pela tradição bizantina. Conforme ressalta 

Porter612, a maioria dos eruditos, atualmente, consideram a tradição bizantina textual superior em 

quesitos de fidedignidade textual, sendo que seus principais representantes são os códices Sinaiticus 

e Vaticanus, ambos do séc. IV d.C. Quanto ao códice Vaticanus, verifica-se que a transmissão 

textual era feita por meio do ajuntamento de várias coleções e manuscritos em um só texto. Isso é 

indicado pelo fato de a qualidade textual no Códice Vaticanus não ser uniforme. Acerca isso diz 

Aland: “a crítica textual mais antiga não encontrou explicação para o fato de que, neste manuscrito, 

a qualidade textual do manuscrito em todo o corpus paulino é inferior à qualidade textual nos 

 
609  PAROSCHI, 2012, p. 93. 
610  PAROSCHI, 2012, p. 95. 
611  PAROSCHI, 2012, p. 96. 
612  PORTER, 2015, p. 74. 
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Evangelhos”.613 Disso, presume-se que a construção desse códice se dá pela cópia de diferentes 

manuscritos acessíveis ao escriba. 

Outro tipo de texto é o ocidental, esse é associado com Gália, Itália e Norte da África e com 

alguns textos gregos. Não obstante, essa tradição carrega consigo muitas versões latinas do texto 

grego. Para Henderson, o texto ocidental encontra-se “cheio de expansões, exclusões, 

harmonizações e até alterações teológicas”614 oriundas de uma tradição escribal “descuidada”, que é 

em média 10% maior. Alguns associam o texto por trás dos escritos de Irineu como uma forma de 

texto ocidental ou pré-ocidental. No entanto, geralmente, fundamenta-se sua origem a partir do séc. 

IV d.C. tendo como principais representantes o códice de Bezae (D), os manuscritos k e e edições 

de textos da Vetus Latina, e por fim, versões do Antigo Siríaco. As características que se destacam 

nessa tradição são: a utilização de paráfrases – o que inclui palavras e frases omitidas e acrescidas– 

e a liberdade na realização da cópia.615 Sobre o texto ocidental, alguns duvidam de sua existência, 

diz Aland “não importa em que direção voltemos o nosso olhar, o fato é que não encontramos no 

ocidente, nenhum teólogo que pudesse ter desenvolvido e implantado um texto caracteristicamente 

ocidental”.616 De fato, a existência de tal tipo textual não é unanimidade entre teóricos. 

O mais famoso tipo textual é, provavelmente, o texto Bizantino, ligado ao império bizantino, 

tradição que tem sua ascendência a partir do séc. III/IV d.C. De longe representa majoritariamente 

os manuscritos existentes, estimando em cerca de 85%.617 O surgimento está ligado, provavelmente, 

ao resultado de revisões feitas por Luciano em antigos textos locais.618 Há, no entanto, um crescente 

número de críticos textuais que acreditam que o texto bizantino é fruto de um processo e não uma 

recensão. Outrossim, Paroschi619 caracteriza o texto da seguinte forma: 

como característica principal, o texto bizantino reflete um esforço no sentido de suavizar 
qualquer aspereza de linguagem, de polir o estilo, de acrescentar breves interpolações para 
facilitar a interpretação, de combinar dois ou mais textos divergentes em uma forma 
expandida e também de harmonizar passagens paralelas. Reúne, portanto, elementos 
comuns aos textos alexandrino, ocidental e cesareense, chegando mesmo, tanto quanto 
possível a combiná-los numa única narrativa, só que mais bem elaborada, mais completa, 
mais fácil, e com certo ar de elegância acadêmica. Trata-se, portanto, de um texto 
distintamente mesclado, e sua origem bem posterior elimina quase todas as chances de que 
alguma de suas variantes represente a forma original. 

 
613  ALAND, 2013, p. 55. 
614  ANDERSON, 2018, p. 116. 
615  PAROSCHI, 2012, p. 98. 
616  ALAND, 2013, p. 60. 
617  PAROSCHI, 2012, p. 100. 
618  PAROSCHI, 2012, p. 100. 
619  PAROSCHI, 2012, p. 101-102. 



191 
 

Há uma ambivalência à respeito dessa tradição textual, já que muitos consideram-na menos 

confiável devido a sua produção tardia, enquanto outros estudos imputam grande valia a ela.620 O 

fato é que, principalmente, após o séc. VI d.C. até edições críticas de Tischendorf e Westcott e Hort, 

a maioria dos textos produzidos foram oriundos da tradição Bizantina, que ficou conhecido como 

texto bizantino/majoritário. Aland conta a seguinte história sobre a expansão desse manuscrito: 

A Escola Exegética de Antioquia – e este foi o mais bem organizado centro que os 
discípulos da teologia de Orígenes tiveram a dispor – detinha, com o apoio de Eusébio de 
Nicomédia, bispo da corte, o controle de grande número de sedes episcopais em todo o 
Oriente. Cada um destes bispos os introduziu em sua diocese o texto que todos estavam 
acostumados, o texto correto de Luciano, isto é, o texto koiné, que desta forma, já no quarto 
século, teve ampla e rápida disseminação.621 

Esse seria, possivelmente, o texto-base das primeiras edições impressas. Posteriormente, 

Erasmo publicaria sua edição grega com base em textos bizantinos do séc. XII e XIII d.C., tal 

edição ficaria conhecido como Textus Receptus (texto recebido), esse fundamentaria traduções 

subsequentes por séculos.622 Ainda hoje alguns estudiosos acreditam, por motivos teológicos, que a 

tradição do Textus Receptus possui um texto superior por ter sido aquele que foi preservado por 

Deus durante a Idade Média. No entanto, num exame crítico, o texto mostra-se com grande 

quantidade de variantes. Além disso, não há indícios dessa tradição em nenhum dos papiros 

encontrados dos primeiros séculos, possuindo assim uma tradição posterior.  

Por fim, o texto de Cesareia, apresenta-se com leituras peculiares, sendo o último tipo 

textual descoberto em meados do séc. XIX d.C. Alguns estudos vinculam a cidade de Cesareia ao 

texto da família 1 dos evangelhos durante o tempo de Orígenes, que teria utilizado tanto o texto de 

Alexandria quanto de Cesareia em seu comentário do livro de João. Não obstante, vinculam-se os 

textos da família 13, descobertos por W. H. Farrar em 1868, a essa tradição. Além disso, tanto 

Orígenes quanto Cirilo da Alexandria utilizavam textos dessa tradição em seus escritos.623 Segundo 

Paroschi, o texto “caracteriza-se por uma distintiva mescla das formas alexandrina e ocidental”624 

ainda que se aproxime mais da última. Não obstante, o texto evita a utilização das paráfrases tão 

comuns no texto ocidental e busca elegância na escrita. 

Durante a época medieval até o séc. XIX d.C., o texto majoritário (bizantino) recebeu total 

normatividade entre os estudiosos e críticos, tanto que as primeiras edições do texto grego 
 

620  ANDERSON, 2018, p. 117. 
621  ALAND, 2013, p. 69. 
622  PORTER, 2015, p. 75. 
623  PORTER, 2015, p. 77. 
624  PAROSCHI, 1999, p. 86. 
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utilizaram como base o texto bizantino. Até hoje, há aqueles que defendem sua superioridade. 

Porém, a descoberta de manuscritos das tradições supracitadas, principalmente da tradição 

alexandrina e dos manuscritos de Qunram, possibilitou o retorno a textos próximos do autor 

original. Isso, com a descoberta de milhares de manuscritos ao longo dos séculos viabilizou edições 

críticas mais conscientes de suas limitações e que perquirem o trajeto histórico da produção de 

manuscritos. 

Embora a história do texto bíblico tenha sido grandemente relacionada à existência de tipos 

textuais especialmente por meio dos estudos de estudiosos como J. A Bengel (1687-1752), J. S. 

Semler (1725-1791), J. J. Griesbach (1745-1812) ou até mais recentemente por E.C. Colwell (1901-

1974), recentemente há uma crescente rejeição do termo “tipo-textuais”.625 Holger Strutwolf 

argumentou em uma reunião anual da Sociedade Bíblica de Literatura a necessidade de abandonar 

tal termo626, isso graças à descoberta de novos papiros que não dão sustentação a tal conceituação e 

também aos avanços de ferramentas que ajudam na compreensão da história do texto sem tal 

definição. O principal movimento por trás de tal abandono são dos editores da ECM por meio da 

adoção do Método Genealógico Baseado na Coerência. Sobre tal rejeição, cito Wasserman & 

Gurry: 

Eles substituíram as relações e o valor dos tipos-textuais pelas relações e o valor das 
testemunhas individuais - bem mais de cem delas nas Cartas Católicas. Como o computador 
pode rastrear todas essas testemunhas e seu lugar na transmissão, não há necessidade de 
agrupá-las em alguns tipos-textuais e relacionar esses grupos. Mais importante, ao se 
concentrar em testemunhas individuais, eles contornam completamente o difícil problema 
de definir tipos-textuais e seus limites.627 

Nesse sentido, Tommy Wasserman afirma que há também problemas e erros identificados 

com a geografia adotada para cada tipo textual até pela existência de textos híbridos, J. K Elliot 

acredita na existência de todos esses “grupos textuais” mesclados já no segundo século.628 Sobre tais 

erros na geografia adotada afirma Parker que tais textos “não expressam nada geograficamente, uma 

vez que há não há mais motivos para localizar o texto ocidental no Oeste, enquanto o Alexandrino 

não é necessariamente egípcio, e o texto de Cesareia poderia ser de qualquer lugar e o "Bizantino se 

refere à civilização na qual floresceu”.629 O autor também critica a própria postura de criar “tipos 

textuais” com tão poucos dados (exceto o texto bizantino), de início surge com base em citações 
 

625  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 7-8. 
626  PARKER, 2008, p. 174. 
627  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 8-9. 
628  ELLIOT, 2010, p. 22. 
629  PARKER, 2008, p. 171. 
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patrísticas e outras evidências externas, mas sem fundamentação do texto bíblico, devido a escassez 

de tais dados e era somente aplicável aos textos dos evangelhos depois sendo automaticamente 

estendido a todo o Novo Testamento.630 O enfoque adotado pelo MGBC em textos individuais e a 

comparação entre eles, não elimina a existência dos tipos textuais – ainda que coloque em cheque a 

própria definição – mas a necessidade de compreender a história do texto com base nesse critério. A 

única exceção concedida por esses estudiosos é a ratificação da existência do texto bizantino, isso 

devido ao alto grau de concordância entre esses manuscritos. Ainda sim, o termo “tipo-textual” tem 

sido rejeitado como forma de anular a ideia de “recensões”631 textuais, defendendo assim a ideia de 

um agrupamento textual com base em um processo. Alguns sugerem a terminologia “grupos 

textuais”632. Eldon J. Epp, por exemplo, divide os textos nas categorias A (texto majoritário), B 

(P75, códice Vaticanus e outros), C (P45, W e outros), e D (Códice Bezae e outros).633 

Outra mudança significativa é a maior valorização ao texto bizantino já que o método 

adotado (MGBC) tem mostrado a ancestralidade do texto bizantino. Um exemplo disso é o tomo de 

Atos, o qual, fora amplamente discutido nessa tese. De 52 alterações realizadas ao texto, 36 foram 

feitas da transição de um texto não-bizantino para um texto bizantino, e em somente dois casos foi 

alterado do texto bizantino para um texto não-bizantino.634 Tais asserções são de extrema 

importância, pois obras de grande magnitude foram produzidas tanto com base em “tipos-textuais” 

para definição da qualidade e história do texto como renegando o texto bizantino como inferior. 

Duas obras que merecem ser citadas são os comentários textuais críticos de Metzger635 e de 

Omason636 que serviram de comentário de variantes da quarta edição crítica do texto grego da 

United Bible Society (UBS 4).637 Assim, tanto a rejeição dos “tipos-textuais” como a valorização do 

 
630  PARKER, 2008, p. 173. 
631  Gerd Mink sugere que a defesa da existência de uma recensão por Luciano e Hesíquio no séc. III é insustentável 

apenas com base na citação de Jerônimo. WACHTEL, K.; HOLMES, M. W.; UNIVERSITÄT MÜNSTER; 
DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT (ORGS.). The textual history of the Greek New Testament: changing 
views in contemporary research. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011. p. 148. 

632  WASSERMAN, T. Alexandrian Text. Disponível em: https://www.bibleodyssey.org/en/places/related-
articles/alexandrian-text. Acesso em: 23 jan. 2021. 

633  EPP. E. J. In: Freedman, David Noel, Gary A. Herion, David F. Graf, John David Pleins, e Astrid B. Beck, orgs. 
The Anchor Yale Bible Dictionary. Vol. 6. New York: Doubleday, 1992. p. 430. 

634  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 9-11. 
635  METZGER, B. M.; UNITED BIBLE SOCIETIES. A textual commentary on the Greek New Testament, second 

edition a companion volume to the United Bible Societies. Greek New Testament (4th rev. ed.). London; New 
York: United Bible Societies, 1994. 

636  OMANSON, R. L.; METZGER, B. M. A Textual Guide to the Greek New Testament: an adaptation of Bruce M. 
Metzger’s Textual commentary for the needs of translators. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. 

637  A quinta edição do Greek New Testament da United Bible Societies foi lançada em 2014. 



194 
 

texto bizantino são fatores essenciais que ainda trarão muita discussão no âmbito do estudo da 

história do texto bíblico e da crítica textual. 

Em especial para o texto de Atos, faz-se também interessante compreender a influência do 

texto ocidental. Deve-se, então, questionar de que maneira o MGBC na ECM lidou com a tradição 

textual ocidental. Verifica-se que tal texto tem por caraterística ser cerca de 10% maior do que os 

demais textos. Dessa forma, a coerência genealógica é diretamente afetada em uma comparação 

com textos próximos ao texto original. Um exemplo é a coerência pré-genealógica do códice Bezae 

(05) – texto associado a tradição ocidental – com A, no qual, há apenas um total de 70,75% de 

coerência. Tal número é ainda menor se comparado com as demais testemunhas. De fato, na opinião 

de Eldon Epp o MGBC não possui as ferramentas necessárias para lidar com a transmissão do texto 

ocidental.638 O método só pode ser aplicado onde existe coerência suficiente entre as testemunhas. 

No caso do texto ocidental, além de haver poucas testemunhas com coerência, a aplicação do 

método sugestiona um resultado errôneo para essas testemunhas. Para o comitê da ECM: “um 

motivo essencial pelo qual o MGBC não pode ser aplicado ao fenômeno do texto ocidental é o fato 

que uma parte fundamental da tradição é transmitida por meio das versões”.639 Nesse sentido, o 

método não parece se comportar bem com tradições textuais que destoam completamente do fluxo 

textual (recensões), traduções, alusões, etc.  

Qual deve então ser a ação do comitê em relação a tais casos? Os editores consideraram a 

possibilidade da utilização de dois textos primários na edição de Atos: o primeiro considerando toda 

tradição textual e um segundo considerando apenas a tradição ocidental.640 No entanto, devido a 

complexidade da tradição ocidental, falta de uniformidade e concordância acerca da origem de tal 

tradição, além da escassez de coerência entre as testemunhas ocidentais inviabiliza a construção de 

tal texto. De fato, deve-se concordar com os editores da ECM que chegou o tempo de uma nova 

onda de pesquisa na trajetória do Texto Bezae.641 Assim, uma grande parte dos estudos 

suplementares da ECM no tomo de Atos refere-se ao estudo de tal fenômeno, 

Georg Gäbel no artigo “Western Text”, “D-Text Cluster”, “Bezan Trajectory”, or what 

else? A Preliminary, questiona acerca da trajetória do texto ocidental. O artigo discute, primeiro, 

acerca da terminologia correta para tal tradição: texto ocidental, Grupo Textual D ou Trajetória do 

 
638  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 31. 
639  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 31. (tradução nossa) An essential reason why the CBGM cannot be applied to 

the phenomena of the “Western text” is the fact that a substantial part of this tradition is transmitted in versions”. 
640  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 83. 
641  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 84. 
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Texto Bezae. O último acaba sendo escolhido. O autor busca por meio da análise de textos, 

lecionários, versões e citações, tidos como partícipes de tal tradição, analisar o relacionamento 

desses com variantes ocidentais.642 No fim de extensas comparações entre testemunhas do texto 

ocidental em diferentes variantes, apenas poucas testemunhas contribuem para o entendimento do 

texto da trajetória Bezae. Verifica-se, na análise, a existência de uma rede de conexões entre várias 

variantes dos primeiros séculos sem, no entanto, regressar ao desenvolvimento de um texto 

ocidental único, mas uma transmissão a partir de uma série de variantes ocidentais que em algum 

momento possa ter passado por uma recensão, ainda que tal fato não seja necessário. Klaus 

Wachtel, no artigo On the Relationship of the “Western Text” and the Byzantine Tradition of Acts – 

A plea Against the Text-Type concept conclui que há unicamente coerência entre variantes e não 

textos ocidentais, assim, as variantes são transmitidas numa combinação de variantes ocidentais em 

todos os tipos de testemunhas.643 Para Gäbel, seria razoável a partir dos dados analisados supor uma 

trajetória diversa e em alguns casos de variantes mais longas e elaboradas assumir a plausibilidade 

de atividade redacional.644 Wachtel supõe quatro assunções que devem compor o estudo do texto da 

trajetória Bezae: 1. A busca por um texto ocidental falhou; 2. Em caso de mistura entre variantes 

ocidentais e bizantinas, deve-se deixar a hipótese textual em aberto uma vez que atividade 

redacional é uma hipótese plausível; 3. Enfoque num olhar a partir da relação individual de cada 

textual com as variantes ocidentais; 4. Abordagem a partir das variantes textuais individuais e não 

do texto ocidental.645 

Os editores da ECM, no entanto, desafiam o conceito tradicional de um texto propriamente 

ocidental existente. O MGBC não pode analisar holisticamente os textos oriundos de tais tradições, 

o método, no entanto, possibilita a comparação das estruturas textuais objetivamente além do 

agrupamento de diversas outras testemunhas que corroboram para a construção de tal texto como as 

versões siríacas e latinas, além de lecionários e citações patrísticas. 

Carl R. Holliday646 utilizando-se do texto de Atos 3:17 e da adição do termo ECM III 

realizada pelo texto Bezae e por diversas outras testemunhas latinas, questiona acerca da forma com 

que o exegeta deve interpelar variantes ocidentais. O autor indaga sobre a possibilidade de enxergar 

 
642  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 85. As variantes ocidentais são geralmente reconhecidas pela utilização de 

paráfrases, adições de pequenos e longos trechos, amplificação textual, harmonização, além de outras variantes 
típicas da tradição. 

643  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 147. 
644  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 134. 
645  STRUTWOLF, ECM. III/3, 2017, p. 148. 
646  HOLLIDAY, 2020, p. 39-40. 
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baseado na adição do termo, pelo contexto, uma atitude antijudaica na trajetória do texto Bezae. É 

nesse sentido que o método provê para o exegeta a possibilidade de analisar as variantes individuais 

e perquirir acerca da relação dessas com a própria história. De fato, o método é bem-sucedido na 

força-tarefa de conter uma grande quantidade de informação para o estudioso do texto do Novo 

Testamento. O pesquisador possui, mais do que nunca, uma série de ferramentas a disposição 

acerca do texto da trajetória Bezae. Além disso, o método eficazmente auxilia na análise objetiva 

das variantes textuais e proximidade entre testemunhas na trajetória do texto Bezae. 

5.1.3 Reconsideração acerca dos hábitos dos escribas: 

O estudo do hábito dos escribas tem sua origem alguns séculos depois da escrita dos 

documentos originais. É possível tracejar anotações e comentários tecidos por Orígenes e Jerônimo 

no quarto século d.C. E somente depois de mais de um milênio, com o surgimento das edições 

críticas, é que anotações sobre princípios e critérios da escolha de textos foram inclusas na própria 

edição grega.647 De acordo com Epp648, a primeira lista formal de critérios foi impressa apenas em 

1711 no Novo Testamento de Gehard Von Maestrich. Dentre as principais edições que incluem lista 

de princípios/critérios estão:649 Bengel (1725;1742) com 27 critérios; Wettstein (1730 e 1751-52) 

com 18 critérios; Griesbach (1796 - 1806) com 15 critérios; Tischendorf (1869-72) com 5 critérios; 

Tregelles (1857 - 72) com 9 critérios; e Westcott e Hort (1881-82) com 9 critérios. 

O termo critérios também chamado de cânones da crítica textual, pode ser erroneamente 

confundido com “leis” e “regras” que devem ser seguidas para se chegar no texto mais antigo 

possível. Na prática, o texto é produto que pode ter influências nem sequer conhecidas pelo crítico 

moderno. Epp propõe um caminho razoável para o entendimento do termo onde deixa claro que um 

critério deve servir para nortear uma decisão e não ter um valor imperativo: 

o termo critério é preferível a todos os demais, pelo fato de na crítica textual, um critério 
aproximar-se de um manual, uma consideração, um argumento para uma proposição, uma 
proposta, ou uma probabilidade utilizada como base para fazer-se julgamento sobre a 
prioridade de uma leitura em detrimento de outra.650 

 
647  EPP, 2011, p. 83. 
648  EPP, 2011, p. 83-84. 
649  EPP, 2011, p. 84. 
650  EPP, 2011, p. 89. (tradução nossa) term "criterion" is preferable to all the others, for, in the textual criticism, a 

criterion is akin to a guideline, a consideration, or an argument, or to a proposition, a proposal, or a probability 
utilized as a basis for making a judgment about the priority of one reading over another. 
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Nesse sentido, nenhuma decisão deve ser tomada às cegas sem a análise individual de cada 

variante. O exegeta tem um papel fundamental na escolha e decisão da variante em análise. 

Ratificando acerca da impossibilidade de seguir critérios à risca, afirma Edward Hobbs “se você 

tiver variantes suficientes, essas duas regras (lectio brevior, lectio difficilior) irá inevitavelmente 

culminar nos seguintes absurdos: se seguirmos a leitura menor, terminar-se-á sem qualquer texto; e 

se seguirmos a leitura mais difícil, terminar-se-á com um texto ininteligível”.651 O melhor critério a 

ser utilizado é a análise individual de cada variante apoiada em critérios, mas sobretudo com 

razoabilidade no julgamento da mesma. O crítico deve, no entanto, conhecer a objetividade e 

usabilidade de cada critério aplicado à variante em análise. 

Em geral, em algum momento entre as edições de Mill e Bentley foram elaborados 

formalmente os critérios externos e internos – ainda que de forma elementar. – 652 Os critérios, já 

definidos previamente nessa pesquisa, são julgados fundamentados na análise de cada variante 

baseando-se, para os critérios externos, em julgamentos a partir de fatores como geografia, data, 

tipo-textual, material utilizado, caligrafia e, para os critérios internos, probabilidade intrínseca (do 

autor) e transcricional (do escriba). Tais critérios, devem ser pesados e não apenas quantificados. 

Se cada variante deve ser pesada e não apenas quantificada, quais pesos devem ser utilizados 

para tal análise? Os variados métodos da crítica textual divergem sobre a resposta para a pergunta. 

Por um lado, os defensores do método do Ecleticismo exaustivo653 argumentam pela primazia dos 

critérios internos. Como afirma J. K Elliot654, um dos proponentes do método: “aos olhos dos 

críticos do método exaustivo não há de fato a existência de manuscritos bons ou ruins, mas apenas 

leituras boas ou secundárias”. Elliot enxerga o crítico desse método cético quanto à necessidade da 

sustentação de manuscritos específicos, antes a análise volta-se para questões relativas à teologia, 

linguagem, estilo e hábitos dos escribas.655 Nesse sentido, o peso dado aos manuscritos tende a ser 

equânime. Numa perspectiva semelhante estão os defensores do texto Bizantino, os quais, dão 

maior peso aos critérios internos já que não há qualquer importância nos quesitos de idade, 

geografia ou localização do manuscrito. A lógica por trás é que “a tradição textual superior deve ser 

determinada pela tradição que foi amplamente utilizada em toda a cristandade desde o final do 

 
651  METZGER. “Patristic Evidence and the Textual Criticism of the New Testament” NTS 18 (1971–1972): p. 396. 
652  EPP, 2011, p. 83. 
653  Thoroughgoing Ecleticism. 
654  EPP, 2011, p. 89 (tradução nossa). In the eyes of the thotoughgoing ecletic textual critics there is in fact no such 

thins as a good manuscript or a bad mansucript, only good readings or secondary readings. 
655  STANLEY, E. Porter; ANDREW, W. Pitts. Fundamentals of New Testament Textual Criticism. Grand Rapids, 

MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2015. p. 93. 



198 
 

primeiro milênio até a queda da Bizâncio e que essa tradição textual se reflete no número de 

manuscritos e não na data”.656 Dessa forma, toda tradição posterior do texto bizantino é considerada 

com maior estima e primazia para adoção do texto crítico. Num outro lado, os adotantes do método 

eclético razoável ponderam tanto os argumentos dos critérios externos quanto de critérios internos 

promovendo a decisão a partir da junção e combinação entre ambos.657 Esse último é o método que 

mais se assemelha com a postura adotada pelo Instituto de Pesquisa para o Texto do Novo 

Testamento em Münster, havendo apenas algumas distinções. 

Assim, resta-nos compreender o status dos critérios utilizados para análise crítica textual, 

trazer distinções, quando existentes, a partir da ótica do MGBC, e posteriormente, averiguar o 

estudo dos hábitos dos escribas a partir de dois métodos distintos dos critérios tradicionais: o 

método do estudo de leituras singulares e o MGBC. A intenção não é enumerar ou discutir os 

critérios, visto que tal trabalho já fora efetuado amplamente nesta obra. Em suma, concorda-se entre 

os métodos que a variante mais provável é aquela que dá origem as demais variantes. Embora esse 

seja um critério generalista serve de guia para o propósito da análise de uma variante textual. 

Dentre os critérios externos não aceitos por alguns críticos está a superioridade de 

manuscritos, seja por serem considerados mais antigos ou pela localização geográfica em que foram 

escritos. Nesse quesito, o MGBC não considera como importante o local e a data de um manuscrito, 

mas sim a antiguidade de um texto. 

No caso da localização geográfica de um texto, o problema é determinar com especificidade 

as características de um texto com base nesse critério. Isso, pois o texto bíblico se espalhou 

rapidamente por várias regiões adquirindo um entrelaçamento de várias “tradições”. Outrossim, 

como já dito, a própria ideia de tipo textual tem sido amplamente questionada. A questão de ter 

melhor qualidade é, assim, um critério ambíguo e relativo. Melhor em que sentido, para quem e de 

acordo com que parâmetros? Na definição de Westcott e Hort, "melhor qualidade" pressupõe um 

texto neutro e com menos corrupção e contaminação. Já no MGBC, a qualidade do manuscrito está 

ligada à proximidade deste com o texto inicial. Dessa maneira, quanto mais próximo do 

Ausgangstext tanto melhor será o texto do manuscrito. Por isso, ao analisar as variantes no último 

capítulo, utilizou-se uma lista das testemunhas mais próximas ao texto inicial. Para o MGBC, um 

argumento forte é quando uma variante possui relação próxima com o texto inicial ou com os textos 
 

656  STANLEY; ANDREW, 2015, p. 90–91. (tradução nossa) the superior textual tradition should be determined by the 
tradition that was in widespread use throughout Christendom from the end of the first millennium to the fall of 
Byzantium and that this textual tradition is reflected in numbers of manuscripts rather than date. 

657  STANLEY; ANDREW, 2015, p. 94. 
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próximos a esse. Inobstante, muitos dos argumentos dos critérios externos ainda continuam 

razoáveis, um exemplo é a estabilidade e importância de um texto estar distribuído, desde muito 

cedo, em diversas localidades geográficas e grupos textuais. 

Verifica-se, no entanto, a partir do contato com a aplicação do MGBC nas variantes no livro 

de Atos, que embora não se rejeite a maioria dos critérios externos, tende-se a não os utilizar, 

colocando-os nas categorias de desnecessário para o estabelecimento do texto inicial. Ressalta-se, 

porém, que nem todos são considerados descartáveis. Ao invés, substitui-se pela análise de 

coerência genealógica e pré-genealógica a fim de criar um estema local objetivo da variante. Tal 

mapeamento é desenhado com finalidade de auxiliar o comitê na decisão pelo texto primário. 

Inobstante, inclui-se na decisão, a análise de probabilidade intrínseca e transcricional oriundas dos 

critérios internos. Nessa, são levadas em conta a razoabilidade pela utilização de critérios. Dois 

exemplos antagônicos que podem ser citados são: o status firme da “lectio difficilior” e a 

fragilização da “lectio brevior”, temas já abordados anteriormente. Ainda sim, a cautela e a força do 

argumento geral sempre serão postas em pauta antes da decisão do comitê – que nem sempre 

concordam entre si, é o caso das inúmeras variantes colocadas em suspeição na ECM. 

Recentemente tem-se, no entanto, questionado a tangibilidade dos critérios, tanto externo 

quanto internos, para o conhecimento dos hábitos dos escribas. A partir da utilização das leituras 

singulares para análise das variantes, vários teóricos658 alcançaram resultados que contradizem 

alguns dos critérios tradicionais. Por exemplo, sobre as probabilidades intrínsecas ao autor, nem 

sempre é possível encontrar uma consistência teológica e estilística entre os autores do Novo 

Testamento ou determinar com acurácia as partes oriundas diretamente do autor ou de tradição 

 
658  [Peter M. Head] em seus estudos com leituras singulares nos evangelhos sinóticos chega a resultado semelhante de 

[Royse] sobre a maior quantidade de omissão e não de adições nos fragmentos analisados (p. 471). 12:7 e 9:2 
(proporções). 
[G. Zuntz] The Text of the Epistles: A Disquisition upon the Corpus Paulinum (London: British Academy, 1953); 
see esp. 17–57, 252–262. 
[Gordon Fee] Papyrus Bodmer II (P66): Its Textual Relationships and Scribal Characteristics (SD 34; Salt Lake 
City: University of Utah Press, 1968), esp. 36–56;“P75, P66, and Origen: TheMyth of Early Textual Recension in 
Alexandria,” in New Dimensions in New Testament Study ed. Richard N. Longenecker and Merrill C. Tenney; 
Grand Rapids: Zondervan, 1974), 19–45 (repr. in Epp and Fee, Studies, 247–273). 
[J. C. Oneil ] O’Neill, “The Rules Followed by the Editors of the Text Found in the Codex Vaticanus,” NTS 35 
(1989): 219–228. 
[Mikael C. Parson] Parsons, “SARKINOS, SARKIKOS in Codices F and G: A Text-critical Note,” NTS 34 (1988): 
151–155. 
[Moises Silva] Silva, “The Text of Galatians: Evidence from the Earliest Greek Manuscripts” in Scribes and 
Scripture (ed. David Alan Black; Winona Lake: Eisenbrauns, 1992), 17–25; 
[HERNANDEZ JUAN 2006] 
[Dirk Jongkind] Scribal Habits of Codex Sinaiticus (TS 3/5; Piscataway, 2007). "His conclusion is that Codex 
Sinaiticus displays a strong tendency to omit text" (p. 473 [@ehrmantext2012]) 
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posterior. Outro exemplo já amplamente argumentado é a preferência de um texto curto em 

detrimento de um texto longo. Verifica-se que tal critério tem sido questionado a luz de estudos 

mais recentes de Colwell, Royse, Dirk Jongkind659 e outros. 

Por isso, vários autores utilizam-se do método de avaliação a partir de leituras singulares 

dado que tais são em tese leituras criadas por escribas. Tal decisão fora tomada por Colwell, Royse 

e outros, pela falta de tangibilidade/evidências no estudo dos critérios. Grande parte desses são 

configurados com base na intuição. O método com base no estudo das leituras singulares contribui 

grandemente para o avanço da disciplina. A grande virada do método foi enfocar no estudo e 

análise das variantes ao invés do estudo de manuscritos. 

Um dos problemas desse tipo de análise é a incerteza quanto a escolha das variantes. Várias 

leituras tidas como singulares foram posteriormente excluídas por serem encontradas em outros 

manuscritos. Outra questão é decidir se tal variante é originária de tal copista ou apenas cópia de 

algum manuscrito perdido. Nem toda leitura singular é "criada" pelo escriba. Algumas podem ter 

autoria original. Ademais, o número de leituras criadas excede muito o número de leituras 

singulares. Isso, pois diversas variantes criadas por escribas perpetuaram-se na tradição textual 

sendo difícil traçar sua origem. Um exemplo disso é que pelo menos doze (12) leituras singulares de 

P72 citadas por Royse perderam seu status no surgimento da ECM das cartas católicas.660 Deve-se, 

então, diferenciar a tendência de um escriba e a tendência histórica de um texto dando à luz à um 

outro problema com as leituras singulares: a impossibilidade de se acompanhar a história do texto 

devido a serem geralmente vinculadas apenas à testemunha. A variante não continua na história do 

texto. Ou seja, estuda-se o hábito dos escribas pela categoria de variante que não tem continuidade 

histórica. 

Dessa forma, praticantes do MGBC defendem o uso do método para estudo dos hábitos dos 

escribas. Strutwolf661 entende que o MGBC é um método melhor para tratar de tendências de 

escribas do que a análise via leituras singulares. Os exemplos, no entanto, citados pelo autor não são 

de grande ajuda para provar o ponto argumentado. Outro estudo, que melhor nos auxilia sobre o 

 
659  EPP, 2011, p. 111. [Dirk Jongkind] conclusion on [singular readings] of scribes A and D include the following: In 

general, the scribal tendency to omit rather than to add is in Sinaiticus similar to that found by Royse in the papyri. 
This is based on findinfs that the two scribes (in the selected New Testament portions, namely, Luke 1-12, Romans, 
Colossians, 1-2 Thessalonians, Hebrews) added nineteen times an domitted sixty-seven times. (p. 111) 

660  ROYSE, J. In: Scribal Tendencies in the transmission of the text of the New Testament. In: EHRMAN, B; 
HOLMES, M. The Text of the New Testament in the Contemporary research: Essays on the status questionis, 
2012. p. 416-478. 

661  STRUTWOLF, H. Scribal Practices and the Transmission of Biblical Texts New Insights from the Coherence Based 
Genealogical Method. In: KLOPPENBORG. Editing the Bible: Assessing the Task. Past and present. 2012. p. 142. 
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assunto, foi realizado por Peter Gurry em sua tese doutoral já apresentada anteriormente. Em um de 

seus capítulos, o autor compara a utilização do método de leituras singulares com a aplicação do 

MGBC aplicados ao livro de Tiago com a finalidade de compreender o resultado acerca dos hábitos 

dos escribas.662 

Gurry inicialmente examinou as 664 unidades de variação no livro de Tiago com três 

diferentes tipos de conectividade produzindo um total de 1,992 diagramas, procurando por 

omissões, adições, transposição e substituição tanto de uma palavra ou de mais de duas.663 O teste 

foi realizado procurando tais resultados a partir de três conectividades diferentes (1, 10, absoluta). O 

valor da conectividade é o grau de contaminação permitida pelo sistema a fim de procurar o 

potencial ancestral comum com a mesma leitura. A conectividade estabelecida em 1 procura apenas 

dentro de uma geração leituras similares, se não encontrada, liga-se a variante ao potencial ancestral 

mais próximo, indistintamente da leitura associada. 

Os resultados obtidos entre os métodos assemelham-se colocando a substituição de termos 

em maior quantidade seguida por omissão ou adição e um menor número de transposições. 

Diferenciou-se, no entanto, o grau de diferença entre omissões e adições. Royse estima um grau de 

2,4 omissões para cada adição ao passo que o MGBC sugere um grau de 1,1 omissão para cada 

adição.664 Uma série de outras pesquisas foram realizadas pelo autor, como por exemplo: 

adicionar/excluir leituras fragmentária e alterando o texto primário de análise. Os resultados não 

tiveram grande mudança. Para o autor, ambos os métodos possuem seus pontos fortes e fracos. No 

caso do método de leituras singulares, esse promete nos dar menos falsos positivos proporcionando 

um dado mais seguro. Já o MGBC oferece um maior número de dados proporcionando um fluxo 

textual e estema global, dados que poderão ser utilizados em estudos futuros. 

Em consonância com o estudo aplicado por Peter Gurry ao livro de Tiago, foi realizada uma 

análise dos hábitos dos escribas, aplicada ao livro de Atos.665 Nessa análise, escolheu-se o capítulo 1 

de Atos como amostragem perquirindo acerca das adições e omissões de uma ou mais palavras, 

transposições e substituições.666 Foram analisadas um total de 169 unidades de variantes a partir de 

três conectividades: 1 (restrita), 10 (moderada) e absoluta (aberta). A pesquisa foi realizada a partir 

 
662  GURRY, 2017, p. 114-141. 
663  GURRY, 2017, p. 125. 
664  GURRY, 2017, p. 128. 
665  Nessa pesquisa realizei a comparação de todas as unidades de variações no capítulo 1 procurando com base na 

análise dos estemas locais identificar omissões e adições de um ou mais termos, transposições e substituições. 
666  As substituições referem-se a uma categoria ampla de mudanças, as quais incluem desde a simples mudança de 

prefixo, pós-fixo, tempo verbal e/ou mudança de termo, bem como outros tipos de mudanças. 
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da análise do diagrama da coerência na variante observando a relação entre as variantes nas 

diferentes conectividades. O resultado encontra-se tabelado em documento digital667 e podem ser 

resumidos na seguinte tabela: 

Tabela 2 – emergências de variantes no capítulo 1 de Atos a partir do MGBC 
Conectividade/ 

Alteração 

Adi. 1 Adi. 2+ Omi. 1 Omi. 2+ Trans. Sub. Total 

1 (restrita) 18,25% 6,6% 18,3% 5,3% 8,8% 42,5%  

 149 54 150 44 72 347 816 

10 (moderada) 14,8% 6,8% 21% 7,9% 11,7% 37,6%  

 85 39 120 45 67 215 571 

Absoluta 13,5% 8,7% 19,8% 12,3% 14,7% 30,7%  

 67 43 98 61 73 152 494 

 

Os resultados obtidos assemelharam-se à pesquisa de Gurry tendo maior número de 

substituição e menor número de transposição em todas as três análises. De igual forma, há certa 

similaridade entre omissões e adições de uma palavra quando a conectividade foi estabelecida em 1 

– ambos em torno de 18%. No entanto, quando a conectividade foi aumentada, houve, por 

consequência, maior diferença entre omissões e adições com pouco mais de 6% de diferença – tanto 

com conectividade em 10 quanto em absoluto – favorecendo omissões em detrimento de adições. 

Em ambos os casos a frequência foi em torno de 1,5 por 1. O número de omissões de mais de duas 

palavras superou o número de adições com as conectividades maiores. 

Outra pesquisa realizada foi a contagem de unidades de variações que tiveram omissões, 

adições, transposições e substituições. Nesse caso, a diferença entre substituição e omissão diminui 

em alta proporção. Segue a tabela com os valores obtidos: 

 

 

 

 

 

 
667  Tabela 2 – emergências de variantes no capítulo 1 de Atos a partir do MGBC. Disponível em: [] 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nNjpjXlVdUDsJHzC4HkH8-
LLm1BRaBIWpPmP78AauU/edit?usp=sharing . Acesso em: 23 jan. 2021. 
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Tabela 3 – quantificação de variações do capítulo 1 de Atos a partir do MGBC 

Conectividade/ 

Alteração 

Adi. 1 Adi. 2+ Omi. 1 Omi. 2+ Trans. Sub.  

1 (restrita) 18,5% 9,7% 28,3% 8,4% 8,4% 26,5%  

 44 23 67 20 20 63 237 

10 (moderada) 15,7% 7% 27,6% 9,2% 9,2% 31,4%  

 36 16 63 21 21 71 228 

Absoluta 16,8% 8,6% 26,2% 9 % 8,1% 31,1%  

 41 21 64 22 20 76 244 

 

Na tabela acima verifica-se que, em geral, com exceção do primeiro caso, o número de 

unidades de variações com substituição obteve novamente o maior valor, seguido por omissão de 

um termo, adição e por fim, transposição. 

Dentre as 169 variantes analisadas 62 são leituras singulares. Dessas, pelo menos 11 são 

oriundas do códice Bezae (05), o qual possui reconhecidamente um texto maior no livro de Atos. 

No entanto, nas variantes analisadas não houve sequer uma adição de apenas uma palavra 

comparada com pelo menos duas omissões. Houve, porém, três adições de duas ou mais palavras. 

Assim, observa-se com base na análise do MGBC, a tendência neste primeiro capítulo de Atos de 

adições com duas ou mais palavras do códice Bezae. Regressando as variantes surgidas a partir de 

leituras singulares e analisadas pelo MGBC, vê-se um resultado razoavelmente fixo nas análises 

com todas as três conectividades. Segue abaixo o resultado obtido na análise das leituras singulares: 

Tabela 4 – emergências de variantes no capítulo 1 de Atos a partir do MGBC (leituras 

singulares) 
Conectividade/ 

Alteração 

Adi. 1 Adi. 2+ Omi. 1 Omi. 2+ Trans. Sub. Total 

1 (restrita) 15,4% 9,2% 40% 1,5% 7,6% 26,1%  

 10 6 26 1 5 17 65 

10 (moderada) 13,8% 9,2% 36,9% 3,7% 9,2% 27,6% 13,8% 

 9 6 24 2 6 18 65 

Absoluta 13,8% 9,2% 36,9% 3,7% 9,2% 27,6%  

 9 6 24 2 6 18 65 
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Com a conectividade estabelecida em 1 – o que se espera de um texto sem corrupção e de 

variantes próprias dos copistas – obteve-se um resultado diferente. O resultado, nesse caso, 

aproximou-se mais da pesquisa realizada por Royse do que da pesquisa de Gurry. No caso, a 

frequência foi de 2,6 omissões para cada adição de apenas uma palavra. Tal número inverte quando 

considerado adições e omissões de mais de uma palavra. O número de substituições foi menor que o 

número de omissões, mas superou todas as demais alterações. Novamente, o menor número foi de 

transposições. O resultado teve uma pequena alteração quando a conectividade foi estabelecida em 

10 ou em absoluto – permitindo a presença de contaminação textual. 

O MGBC traz a baila a possibilidade de análise extensiva do comportamento de uma 

variante dentro da história do texto. Os resultados do exemplo acima não são definitivos, mas 

apenas uma demonstração a partir da amostragem selecionada de como é possível investigar o 

hábito dos escribas com base na análise da coerência de atestação. A pesquisa pode ainda ser 

ampliada na averiguação de tal tendência em todo o livro de Atos e pormenorizada observando o 

comportamento apenas de textos específicos. Claro que, ao contrário do método de leituras 

singulares, o MGBC pode trazer muitos “falsos positivos” devido a quantidade de dados que são 

inclusos na pesquisa. Na pesquisa acima também não foi realizado uma análise sobre a “natureza” 

de uma variante, o que interfere diretamente na compreensão sobre a cópia por um escriba. 

Outrossim, é muito fácil que algo se perca na interpretação e contabilização manual comparado a 

qualquer análise computadorizada. Assim, erros matemáticos e interpretativos são de 

responsabilidade do autor. Isso é inclusive uma característica do MGBC: ser uma ferramenta de 

utilização que dependerá da decisão interpretativa do exegeta. 

Chega-se ao fim da primeira parte desse capítulo com a reconsideração promovida pelo 

MBGC às seguintes categorias: o texto inicial, a noção de tipos-textuais, e ao estudo dos hábitos 

dos escribas. O intuito foi mostrar como a aplicação do método promoveu mudanças, não só na 

forma de se ver o texto bem como de interpretá-lo. A frente, resta-nos aprofundar acerca de algumas 

debilidades e potencialidades do método no estudo da crítica textual. 
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5. 2 QUESTÕES DE CRÍTICA AO MÉTODO 

5.2.1 O método não cumpre seu papel de meta-método 

Uma das asserções cunhada por Gerd Mink em sua apresentação do MGBC é que esse é 

definido como um meta-método que pode ser integrado com qualquer outro indistintamente de qual 

seja.668 Em primeira instância, o comitê que realiza o método, em sua maioria, bem como a maioria 

dos críticos textuais hoje, utilizam o método eclético razoável ponderando entre critérios externos e 

internos ao texto. 

Visto que comprovadamente o método de base da ECM é o método razoável, deve-se 

questionar se o MGBC se sustenta como um meta-método podendo ser utilizado por aderentes de 

outros métodos. De forma simples, a resposta parece ser afirmativa uma vez que a ferramenta é 

neutra por natureza e seu valor é atribuído por seus usuários. Para Gurry669, no entanto, o método 

não é facilmente compatível com qualquer outro método. 

Gurry argumenta que os princípios do método eclético exaustivo não condizem com a ideia 

do MGBC de que existem textos considerados “melhores”. Ambas as práticas concordam que os 

critérios externos tradicionais não dão conta para enaltecer a posição de um manuscrito. Não há 

conhecimento suficiente da história da tradição textual e dos manuscritos para assegurar-se 

afirmativamente sobre a superioridade de um manuscrito em detrimento de outro. O método 

eclético exaustivo baseia-se, sobretudo, apenas nas características internas ao texto, já o MGBC 

atribui qualidade ao texto com base na proximidade deste com o texto inicial – ainda que não seja 

um atributo decisivo para a escolha do texto primário.670 

Um dos principais proponentes do método eclético exaustivo, J. K Elliot, parece ter um 

olhar reticente acerca do MGBC. Isso pode ser visto em seu último artigo publicado acerca da 

Editio Critica Maior.671 Para o autor, o método precisa ainda provar o seu lugar na academia.672 De 

fato, Elliot parece não convencido com a forma com que o método funciona ou como as decisões 

 
668  MINK, 2008, p. 576. 
669  GURRY, 2017, p. 102. 
670  GURRY, 2017, p. 102-104. 
671  ELLIOT, J. K. Recent Printed Editions of The Editio Critica Maior and Textual Criticism. Early Christianity, 

[s. l.], v. 11, n. 1, p. 21, 2020. Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0004. Acesso em: 8 
abr. 2022. 

672  ELLIOT, J. K. Recent Printed Editions of The Editio Critica Maior and Textual Criticism. Early Christianity, 
[s. l.], v. 11, n. 1, p. 27, 2020. Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0004. Acesso em: 8 
abr. 2022. 
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são tomadas – uma vez que um pequeno grupo de pessoas decide sobre o texto.673 Apesar disso, o 

autor parece indicar que seja possível a utilização do método por aderentes do método eclético 

exaustivo.674 Seu último artigo é, no entanto, menos positivo quanto à relação com o método, com 

exceção de duas ressalvas: a concordância do fato de que manuscritos carregam textos anteriores a 

sua datação e a aceitabilidade do termo Ausgangstext para referir-se ao texto inicial. 

Entretanto, aderentes de ambos os métodos parecem olhar para o texto com “princípios 

distintos” e atrelado a isso há um certo afastamento e desconfiança acerca do funcionamento do 

MGBC. Nesse sentido, Elliot crê que os critérios internos continuam sendo o único e melhor forma 

de chegar ao texto original, afinal “autores e não escribas possuem a tendência de serem 

consistentes”.675 E se os critérios internos possuem primazia, a aplicação do método não teria 

sentido, pois toda divergência entre o estema local e os critérios internos, dar-se-ia primazia aos 

critérios internos. Desse modo, o método serviria no máximo para auxiliar decisões, nos locais onde 

o critério interno é inconclusivo. Assim, atualmente, embora o método possa ser utilizado por 

críticos do método eclético exaustivo não me parece que haja compatibilidade ou desejo desses de 

utilizarem o MGBC. 

Outro fator igualmente desafiador é a utilização do MGBC por aderentes do texto 

bizantino/majoritário. Embora haja diferenciação entre ambas as posições, essas acabam se 

entrelaçando. Enquanto na primeira pressupõe o seguimento a partir da preferência por uma 

tradição textual, a segunda estabelece tal preferência com base em cálculo – qual texto corresponde 

àquele adotado pela maioria dos manuscritos. De fato, faz-se necessário reconhecer que o 

preconceito criado contra o texto bizantino por muitos teóricos, devido à sua idade tardia, precisa 

ser revisto. Em todos os tomos lançados até o momento boa parte das alterações ocorrem a favor de 

tal tradição textual. 

Outrossim, ainda que o termo “tipo-textual” tenha caído em desuso por teóricos do MGBC, 

continua-se mencionando essa tradição por meio do símbolo Byz., o qual, representa todo corpus de 

 
673  ELLIOT, J. K. Recent Printed Editions of The Editio Critica Maior and Textual Criticism. Early Christianity, 

[s. l.], v. 11, n. 1, p. 28, 2020. Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0004. Acesso em: 8 
abr. 2022. 

674  GURRY, P. Latest Book Review from Keith Elliot. Disponível em: 
http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.com/2018/06/latest-book-reviews-from-keith-elliott.html. Acesso em: 8 
abr. 2020. 

675  ELLIOT, J. K. Recent Printed Editions of The Editio Critica Maior and Textual Criticism. Early Christianity, 
[s. l.], v. 11, n. 1, p. 29, 2020. Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0004. Acesso em: 8 
abr. 2022. 
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texto de códices bizantinos. Além disso, o texto majoritário é também padrão de comparação na 

análise entre o texto contido nos manuscritos. 

Dito isso, questiona-se sobre a aplicabilidade do método para aderentes de tal método. Qual 

o valor de um método quando a priori já se estabeleceu a preferência pelo texto primário? Se o texto 

bizantino/majoritário é reconhecido por princípio como melhor, qualquer resultado da análise será 

debatido e questionado se contrário ao esperado. Gurry concorda que o método só produziria um 

resultado aceitável quando há divergência entre os manuscritos do texto bizantino/majoritário e 

conclui dizendo “ainda que o MGBC funcionasse para alguém com tal posicionamento, dificilmente 

seria necessário”.676 Ou seja, no nível objetivo é possível dispor do texto bizantino – ao invés do 

texto crítico da Nestle-Aland – como primário e fazer toda análise a partir de tal princípio. Ainda 

sim, o resultado só importaria quando o texto bizantino divergisse entre si. 

Nesse sentido, ainda que a ferramenta continue neutra e passível de ser utilizada por 

qualquer pessoa, aderente de qualquer método, seus princípios e resultados dificilmente serão 

aceites e utilizados por aderentes do método eclético exaustivo ou de primazia ao texto bizantino. 

5.2.2 O método transformou-se em algo para especialistas 

Não é porque o método está público que ele tenha se tornado exequível para o público em 

geral. A crítica de que o método é visto como uma caixa-preta decifrada apenas por especialista tem 

parcialmente sua razão.677 Uma das principais razões da pesquisa atual foi a falta de oportunidades, 

de informação e de acesso – seja por razões geográficas, de língua ou econômica – a conteúdos da 

crítica textual ainda privilegiados a países de primeiro mundo. Tal falta de acessibilidade foi 

intensificada em período de pandemia mundial de COVID-19 experimentada de 2019 até o presente 

momento (2022). O autor dessa obra foi incapaz de visitar, pelas razões enumeradas acima, centros 

de pesquisa de manuscrito, eventos internacionais, e instituições de pesquisa sendo um impeditivo 

de acesso à informação. Além disso, o alto custo de artigos e livros para discentes de países com 

moeda desvalorizada tornam muitos materiais inacessíveis. 

 
676  GURRY, 2017, p. 105. (tradução nossa) Thus, the CBGM would work for someone holding this position, but it 

would hardly be needed. 
677  ELLIOT, J. K. Recent Printed Editions of The Editio Critica Maior and Textual Criticism. Early Christianity, 

[s. l.], v. 11, n. 1, p. 25, 2020. Disponível em: https://www.mohrsiebeck.com/10.1628/ec-2020-0004. Acesso em: 8 
abr. 2022. 
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Ainda sim, qualquer falta de domínio do conteúdo referente a essa pesquisa é falta do 

pesquisador, o qual, iniciou o processo como um “leigo curioso” acerca do assunto. Dessa forma, 

esboço a própria experiência concernente as dificuldades encontradas na aprendizagem do tema, as 

quais, tornam o objeto de pesquisa relativamente elitizado para especialistas, além de “complexos” 

para um intérprete e exegeta sem treinamento. 

A primeira dificuldade encontrada foi a falta de uma explicação clara acerca do método 

pelos responsáveis. De certa forma, tal problema tem sido sanado, em pesquisas paralelas, por 

estudiosos fora do círculo de Münster como Peter Gurry, Tommy Wasserman e outros. Embora o 

site do Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento em Münster678 possua informações, 

explicações e links de referência a outros artigos acerca do método, muitos dos passos para 

replicação do método continuam complexos e sem explicação. 

Um primeiro exemplo de dificuldade é que embora seja possível baixar o software para 

aplicação do método off-line, fazendo alteração de estemas locais específicos e assim, 

consequentemente, alterar o estema global produzido, falta qualquer explanação ou treinamento 

para o público em geral de “como fazer”. Além de dar o peixe é necessário que se ensine como 

pescar. Afora isso, a execução do método off-line requer certo conhecimento básico com linguagem 

de programação dificultando o acesso para o público em geral. Outrossim, após utilizar tal 

ferramenta, o intérprete fica desorientado sobre o que fazer com tais informações. 

Nesse sentido, o estudioso é exposto a uma quantidade enorme de informação gráfica, 

figuras e tabelas, sem saber como ler tais dados. É oferecido um manual explicando os principais 

termos e siglas para compreender esse número grande de informação. Diversas vezes foi preciso ler 

textos e artigos paralelos a fim de compreender como melhor utilizar as ferramentas oferecidas. 

Outra dificuldade encontrada foi o acesso à figura de diversos códices/manuscritos restritos a 

pesquisadores. Para acessá-los é necessário que o usuário seja cadastrado e envie um e-mail 

solicitando tal acesso. Isso pode ser cansativo quando se torna repetitivo. Esse não é, no entanto, 

uma dificuldade do método e sim algo análogo a ele. 

Outra dificuldade encontrada é a falta de manuais que ajudem o leitor a decidir quando uma 

relação textual é forte, fraca, moderada. Facilmente, em um clique, obtêm-se a tabela de coerências 

entre os textos. E agora, como interpretar esse número infindável de porcentagem e dados sobre a 

relação entre os textos analisados. Na análise de Atos 5:33/12, o primeiro ancestral que lê a variante 
 

678  INSTITÜT FÜR NEUTESTAMENTLICH TEXTFORSCHUNG. Disponível em: http://egora.uni-
muenster.de/intf/index.shtml. Acesso em: 11 abr. 2022. 
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a é 1739 com diferença de menos de 1% para o quinto ancestral. Ou seja, muitos ancestrais 

próximos. Em alguns lugares parece que a coerência maior é de menor relevância do que em outros 

lugares. A diferença entre variantes anteriores e posteriores também é outro fator a ser levado em 

conta. Na passagem de Atos 9:12/6-10 a comparação entre P74 e 81 revela uma diferença de apenas 

4 variantes antecessoras (159x155), relação facilmente invertida com a mudança de três variantes. 

Por isso, deve-se tomar cuidado em tomar grandes decisões em situações tão frágeis. Além do mais, 

deve-se sempre preservar o menor número de textos necessários para se explicar uma variante 

dando sempre primazia à leitura semelhante. A decisão é oferecida ao intérprete, com muitos 

fatores, mas sem qualquer base. Nesse sentido, parece que retornamos aos julgamentos com base na 

intuição do intérprete de decidir quando 1, 2 ou 3% são relevantes na coerência. Outrossim, o 

gráfico de apenas “um filho para cada pai” pode ser nocivo à noção de grau de certeza nas decisões 

de ancestralidade e descendência, pois ainda que haja linhas tracejadas e contínuas demonstrando as 

relações mais fortes e fracas, essas são insuficientes diante da complexidade e grau de incerteza de 

cada relação. A construção de um estema ideal, no qual, constrói-se a relação ideal de um texto com 

seus potenciais ancestrais nem sempre é facilmente acessível. 

Não obstante, há também falta de clareza nas decisões acerca das alterações e textos em 

suspeição. Tanto o material físico quanto digital – do tomo de Atos dos Apóstolos – possuem um 

comentário para esses casos, escrito por Klaus Wachtel. O comentário físico consta com uma lista 

de critérios para decisão das alterações ou de deixar o texto em suspenso. Em muitos casos, as 

explicações, apesar de breves, são suficientes para a compreensão. Em vários outros, como 

observado na aplicação do método no capítulo anterior, não há clareza ou nem sequer unanimidade 

no motivo da decisão ou até mesmo locais que os dados são insuficientes para a tomada de uma 

decisão. Algumas informações ficam restritas ao grupo de experts responsáveis pela edição e 

comitês de decisões, não sendo possível participação em reunião por forasteiros nesses grupos. 

Particularmente, tentei participar de uma dessas reuniões sendo frustrado na tentativa – mesmo 

como pesquisador. Apesar disso, algumas informações são dadas anualmente em eventos da SBL e 

outros para interessados e especialistas. 

Deve-se, no entanto, evitar injustiça e mencionar que quando preciso, não houve dificuldade 

de contato com os pesquisadores via e-mail e que eventuais dúvidas puderam ser sanadas nesses 

contatos. Porém, em diversas situações, como citadas acima, a pesquisa foi dificultada por diversos 

fatores desde limitações pessoais quanto de informação, treinamento e explicação acerca do 

método. 
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5.2.3 O método ainda está em evolução 

No estudo do desenvolvimento histórico do método observou-se uma evolução do método 

ao longo dos anos e de cada edição da ECM. Aos poucos, os conceitos foram sendo clarificados, a 

metodologia explicada e o processo entendido. Já se foram 40 anos desde a primeira menção de 

Gerd Mink em 1982 no relatório anual do INTF. Nesse tempo, não só o método passou por 

inovações, bem como suas ferramentas. O processo de digitalização e colação de um manuscrito 

evoluiu bem como o software utilizado (CollateX). Em consequência, um número grande de 

manuscritos encontra-se digitalizados. Vários estudiosos, por meio de artigos, encontros, 

seminários, livros e outros recursos, discutiram e emitiram suas análises do método proporcionando 

melhorias em muitos aspectos. 

Não é necessariamente uma crítica o fato de o método ainda não estar finalizado, apenas um 

adendo de que um julgamento em definitivo deverá ser posto em suspeição. Um exemplo disso é 

sobre a discussão do conceito de “história do texto” a partir da ótica do MGBC. Muitos autores 

criticam o método por desconsiderar o aspecto histórico da tradição textual por analisar as estruturas 

textuais em detrimento da genealogia dos manuscritos. No entanto, por princípio, estudiosos do 

método compreendem que a análise de manuscritos é inviável devido ao grande número de 

manuscritos perdidos e que somente por meio da estrutura textual é possível alcançar tal feito. 

Ainda que proponentes do método afirmem ser possível estudar a transmissão textual do texto 

durante o primeiro milênio, ainda não é tão claro como tal feito é realizado, pois seria necessário o 

estema global de todo o Novo Testamento para ter conjecturas acerca de tal transmissão textual. 

Ainda sim, não é tão claro como utilizar o estema global para atingir um dado histórico. Nesse 

sentido, nem sequer há estimativa de quando o método terá sido aplicado para todo o Novo 

Testamento. 

Outra questão acerca de sua incompletude é que muitas das críticas tecidas a um método 

“em desenvolvimento” tornam-se na verdade sugestões de melhora. Um exemplo são os limites e 

sugestões de melhora colocadas por Gurry.679 Entre as três limitações estão: a contaminação 

continua um problema; a história não possui parcimônia; não há atalhos para a razão das variações. 

Entre as sugestões estão: permitir que concordância acidental seja removida, incluir mais dados e 

permitir maior discriminação entre eles, melhor apresentação do fluxo textual; permitir a 

reconstrução de arquétipos perdidos, melhor definição acerca dos textos, permitir o estudo de 
 

679  GURRY, 2017, p. 207-218. 
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coerência entre as unidades de variação e abrir o método ao público. Algumas das sugestões acima 

continuam não resolvidas, outras já obtiveram melhora. Um método “em andamento” deve permitir-

se e manter-se aberto à mudança. Um conceito não explicado é explanado, um gráfico ambíguo é 

melhorado, uma informação o oculta é disponibilizada, entre outras. Inclusive muitas críticas 

tecidas ao método têm sua base na incompreensão de seus pressupostos, conceitos e aplicabilidade. 

É difícil saber se um método já aplicado há algumas poucas décadas sofrerá ainda mais mudanças 

na sua operacionalização. Das sugestões feitas por Gurry em 2017, a maioria ainda se aplica. No 

entanto, acredito que esse seja um aspecto positivo do método não estar pronto e, assim, sujeito a 

mudanças – ao menos é como enxergo o MGBC. 

Nesse sentido, o “novo” é, geralmente, visto por alguns com grande entusiasmo ou por 

outros com grande ceticismo. A tendência natural é abraçar “cegamente” ou “rejeitar acriticamente” 

simplesmente por ser mais “moderno”. Ambas as tendências são prejudiciais a uma análise do 

método. Advogo, no entanto, uma atitude de suspeição, olhar crítico para potencialidades e 

fragilidades de algo. Há aqueles que rejeitam o método por não aceitaram os pressupostos do 

MGBC acerca da relação do escriba com um texto, sobre contagem das variantes, análise de 

coerência, história da transmissão textual, entre outros. Tais elementos, no entanto, não foram 

inventados por aderentes do método, mas adaptados ao método em análise. 

À frente, falta-nos enxergar algumas das potencialidades percebidas no MGBC para o 

estudo da crítica textual. Essas são minhas percepções durante o processo de análise do método. 

5.3 QUESTÕES POSITIVAS DO MÉTODO 

5.3.1 O método possibilita o processamento quantitativo  

O primeiro ponto forte não é necessariamente exclusivo do MGBC, mas da ferramenta 

utilizada no processo de se fazer crítica textual. O escriba moderno deve possuir habilidades 

distintas do escriba do mundo bíblico. O processo manual de cópia produziu, lenta e peculiarmente, 

muitos materiais. Hoje, com o advento da computação e da tecnologia, os dados são processados em 

lote e instantaneamente. Para averiguarmos tal realidade, basta responder à pergunta: quanto tempo 

leva para transcrever e comparar dois manuscritos? A resposta é: depende. Sim, tudo depende da 

forma como a transcrição e a comparação são realizadas, se manual ou automatizada. 
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A tecnologia é um caminho sem volta. Muito do trabalho dispendioso realizado 

manualmente foi substituído por habilidades técnicas. A adaptação à tecnologia é atributo essencial 

ao crítico textual moderno. Não basta apenas conhecer o material paleográfico, faz-se necessário o 

conhecimento de como automatizar o processo. Estamos ainda na transição para uma época virtual 

que trará com certeza novos desafios ao crítico textual moderno. Assim, a crítica textual moderna é 

também feita em diálogo com desenvolvedores de programas e softwares, os quais elaborarão todo 

um sistema de base para análise do texto crítico. 

Muitas são as vantagens da utilização da computação para processamento de dados. Em 

primeiro lugar, muitos dados podem ser processados simultaneamente. Assim, uma vez transcritos e 

armazenados, centenas de manuscritos podem ser comparados criando-se facilmente um aparato 

crítico. Nesse sentido, os dados são processados quase que instantaneamente sem a preocupação de 

erros oriundos do cansaço, fadiga etc. Dado que o manuseio de qualquer máquina ainda é realizado 

por seres humanos, outros erros são passíveis de acontecer. Outrossim, os dados poderão ser 

armazenados para serem utilizados conforme a necessidade. Tal armazenamento possibilita o 

compartilhamento de um material para muitas pessoas, sem necessidade de um manuseio físico e 

dano ao material paleográfico analisado. 

No caso dessa pesquisa, a inviabilidade geográfica nem sequer possibilitou o contato com 

um manuscrito físico tendo sido feito todo manuseio digitalmente. No caso do estudioso do texto 

crítico, o desconhecimento da ferramenta tecnológica e de sua base de dados levará a uma confiança 

cega na ferramenta utilizada. Essa pesquisa foi realizada a partir do banco de dados provido pelo 

Instituto de Pesquisa do Texto do Novo Testamento em Münster disponibilizado online. Para um 

motorista qualquer, não é necessário entender como funciona um carro, basta saber dirigi-lo e ter 

alguns cuidados ao fazê-lo. No entanto, para o mecânico faz-se necessário conhecê-lo 

integralmente. Isso não difere da lida com o texto crítico. É de extrema necessidade que os críticos 

textuais modernos desenvolvam melhor aptidão com as ferramentas tecnológicas. Ao encontro 

disso, Joey Mccollum680 e Andrew Edmondson681 criaram a partir da pesquisa do MGBC um 

programa de análise similar daquele trazido pelo instituto. Mccollum desenvolve um programa de 

código aberto possibilitando que esse seja manejado por qualquer um que tenha um conhecimento 

básico de programação com a ideia de conter as seguintes características: 

 
680  Disponível em: https://github.com/jjmccollum/open-cbgm. Acesso em: 11 abr. 2022. 
681  Disponível em: https://github.com/edmondac/CBGM. Acesso em: 11 abr. 2022. 
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código aberto: O código deve estar disponível ao público e livre para ser usado e 
modificado por qualquer pessoa. 
compacto: O código deve ter uma área mínima de memória e dependências mínimas de 
bibliotecas externas. A entrada e saída do software também deve ser tão concisa quanto 
possível. 
rápido: O código deve ser otimizado com o desempenho e a escalabilidade em mente. 
compatível: A entrada e saída do software deve aderir o melhor possível aos padrões 
estabelecidos no campo, de modo a facilitar sua incorporação nos fluxos de trabalho 
estabelecidos.682 

O funcionamento como código aberto possibilita ao usuário codificar o algoritmo conforme 

desejo e necessidade do usuário. Edmondson sugere que sua implementação do software permite 

que qualquer pessoa utilizando Linux consiga operar com transparência o método.683 Peter Gurry684, 

em sua pesquisa, utilizou-se de base de dados e programa disponibilizado pelo Instituto de Münster, 

no qual, possibilitou que colocasse o texto bizantino como texto primário para realizar os testes da 

utilização do método a partir da preferência ao texto bizantino. Com isso, verifica-se que a 

computação possibilita um processamento maior, mais rápido e mais preciso do que qualquer 

processamento manual, mas que requer do crítico textual, habilidades e conhecimentos específicos. 

5.3.2 O método agrega maior informação ao estudioso  

Análoga à vantagem de um processamento mais veloz, em lote e objetivo está a quantidade 

de informação que o MGBC disponibilizada ao estudioso por meio da Editio Critica Maior. Se as 

edições críticas principais são conhecidas por economizarem espaço trazendo apenas as 

informações cruciais da crítica textual em seus aparatos críticos. A proposta de uma edição maior 

segue na linha oposta. Como já dito anteriormente, a edição física de Atos supera as 1600 páginas 

em livro de 27,2 cm por 19,2 cm e letra razoavelmente pequena. O conjunto completo contará com 

as seguintes cinco obras: Evangelhos, Atos, Cartas Católicas, Cartas Paulinas e Apocalipse. 

Assim, positivamente, o projeto da ECM trouxe uma quantidade gigantesca de informação 

não disponível em edições críticas anteriores. A abundância de dados disponibilizada pelo projeto 

 
682  Disponível em: https://github.com/jjmccollum/open-cbgm. (tradução nossa) Open-source: The code should be 

publicly available and free to be used and modified by anyone. compact: The code should have a minimal memory 
footprint and minimal dependencies on external libraries. The input and output of the software should also be as 
concise as possible. fast: The code should be optimized with performance and scalability in mind. compliant: The 
input and output of the software should adhere as best as possible to established standards in the field, so as to 
facilitate its incorporation into established workflows. Acesso em: 11 abr. 2022. 

683  EDMONSON, 2019, p. 341. 
684  GURRY, 2017, p. 165. 
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leva a crítica textual a um patamar distinto e nunca alcançado.685 O primeiro tomo de Atos (III/1.1.) 

possui uma introdução à Editio Critica Maior contendo seu objetivo e estrutura, seguido por uma 

explicação sobre o texto primário da edição, as testemunhas analisadas (L, K, S, Ä)686, bem como 

outras versões, explicação sobre a estrutura do texto e aparato crítico e notas especiais acerca do 

livro de Atos. Após isso, a edição conta com a exposição da Edição Crítica nos primeiros quatorzes 

capítulos. O segundo tomo (III/1.2) contém os capítulos restantes do livro de Atos. O terceiro tomo 

(III/2) possui suplementação ao texto crítico com lista dos principais manuscritos gregos, códices, 

lacunas textuais e eventuais erros. Além disso, também inclui citações patrísticas e citações das 

versões L, C, S e Ä, além de breve comentário sobre atestação de versões. Por fim, o último tomo 

(III/3) traz comentário acerca das principais mudanças no texto de Atos e uma série de estudos 

relativos ao texto de Atos. 

Adiciona-se a todo conteúdo físico, o conteúdo disponibilizado digitalmente, acessíveis pelo 

website do New Testament Virtual Manuscript Room687 por seção destinada à Editio Critica Maior. 

Além de toda informação contida no material físico (texto primário, aparato, citações patrística e de 

versões) o site traz também as análises de coerência pré-genealógica, genealógica, fluxo textual, 

estema local, ideal e global, entre outras informações como acesso a imagem de manuscritos, 

transcrição e conjecturas. 

Dessa forma, o estudioso de hoje possui em suas mãos uma quantidade imensa de 

informações sobre o texto crítico, versões, citações patrísticas, história da tradição textual, hábito 

dos escribas, conjecturas e outras informações paleográficas das testemunhas textuais. Nesse 

sentido, a aplicação da ECM e do MGBC não interessa apenas a aderentes e defensores do projeto, 

mas a qualquer estudioso do texto crítico, o qual, inegavelmente será beneficiado pela quantidade 

de informação a seu dispor. O projeto em si, trará, assim, resultados não apenas ao estudo do texto 

crítico, mas da própria tradição textual. Ao longo dessa tese, várias ideias foram pensadas como: 

análise do texto ocidental no livro de Atos, criação de um texto primário a partir da tradição 

ocidental, a análise do comportamento de manuscritos específicos ao longo de Atos, análise de uma 

versão específica relacionada a um grupo de manuscritos ou tradição textual. As possibilidades são 

inúmeras devido à quantidade de informação subsidiada pela ECM. 

 
685   MINK, 2011, p. 148. 
686  L: Latim, K: Copta, S: Siríaca. Ä: Etíope. 
687  Disponível em: https://ntvmr.uni-muenster.de/ecm. Acesso em: 11 abr. 2022. 
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Entretanto, durante a pesquisa, em concordância com Peter Gurry688, o autor aquiesce que 

uma série de informações e discriminações adicionais poderiam ser inclusas de forma digital 

nutrindo ainda mais integralmente o estudioso do texto crítico. Por exemplo, poder-se-ia incluir a 

possiblidade distinguir leituras coincidentes uma vez que o método já identifica tais casos a partir 

da coerência de atestação. Outrossim, também seria interessante a possibilidade de incluir/excluir 

erros textuais, testemunha de versões e citações patrísticas na análise de coerência textual. Muitas 

dessas informações já estão inclusas na versão física ou digital, mas não foram ainda integradas no 

software de análise do MGBC. Esses são apenas citados a parte, mas não estão inclusos na análise 

interativa. Além disso, dever-se-ia melhorar a visualização das relações entre os textos nos gráficos 

permitindo visualizar o quão frágil ou forte é essa relação. Em Atos 16:13/26-28 faltou tal descrição 

da fragilidade de decisão tomada pelo comitê. Nesse texto, o autor defende inclusive que o texto 

fosse deixado em suspenso sem uma decisão. Tal problema seria resolvido incluindo a porcentagem 

de coerência pré-genealógica e de variantes antecessoras. Edmondson689 sugere duas mudanças 

nesse sentido: primeira, mostrar o grau e porcentagem de potenciais ancestrais para evitar que o 

usuário seja enganado sobre múltiplas emergências; segunda, destacar fluxo textual frágil a fim de 

evitar decisões em casos sensíveis. Também poder-se-ia incluir um gráfico interativo de estema 

ideal para a testemunha selecionada. Por fim, um projeto mais ousado e complexo é a possiblidade 

de mudança do texto primário em cada unidade de variação permitindo ao estudioso “conjecturar” o 

texto crítico. Durante a pesquisa não ficou clara a posição de aderentes ao método quanto a 

conjecturas textuais. Por um lado, o texto primário não passa de uma hipótese, por outro, as 

conjecturas sugerem a inclusão da análise de um texto não existente em qualquer manuscrito 

existente. Na replicação do texto em sete variantes, não fui convencido da alteração do texto em 

pelo menos três locais (Atos 9:12/6-10; Atos 13:33/16; Atos 16:13/26-28). 

Enfim, o projeto ECM, estando online e à disposição do público em geral – ainda que sua 

operação esteja relegada a especialistas – possibilita um avanço significante não apenas no 

desenvolvimento do método, mas em assuntos análogos do estudo da crítica textual a partir de uma 

base de informação subsidiada por tal projeto. 

 
688  GURRY, 2017, p. 210-213. 
689  EDMONDSON, 2019, p. 337. 
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5.3.3 O método é iterativo e interativo 

Por fim, outros dois pontos fortes do MGBC são sua iteratividade e sua interatividade. O 

primeiro aspecto é descrito por Gerd Mink como um processo em que as decisões textuais são 

revisadas a partir de cada estema local à luz do resultado.690 Nesse processo, os resultados são 

constantemente revisados. O seguinte gráfico é exposto por Gerd Mink:691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra que o método funciona a partir de uma espiral – embora o autor 

utilize a linguagem de circularidade – na qual o texto nunca é produto pronto, mas em construção. 

Em si, tal hipótese é ilógica, visto que o texto almejado (inicial) deve ser um texto fechado. Assim, 

em algum momento, quando se tiver o texto “primeiro”, o processo continuará em sua constante 

atualização. Em outro sentido, o atual status do texto bíblico permite que tal “local” seja apropriado 

para se pensar o texto crítico. Verificou-se que há uma grande parte de materiais descobertos que 

nem sequer foram transcritos e o número de testemunhas completamente analisadas é pequeno perto 

da quantidade de material existente. No último século, as descobertas não estão nem próximas de 

 
690 MINK, 2008, p. 22. 
691  MINK, 2008, p. 575. Este gráfico é uma adaptação do gráfico original em inglês. 
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sua análise e ainda temos material para muitos anos de estudo. Outrossim, futuras descobertas ainda 

poderão lançar novas luzes ao texto crítico. 

Se de fato o MGBC deve continuar sempre iterativo é outra questão. Teria tal “princípio” 

um prazo de validade? Acredito que sim, em algum momento o texto inicial alcançará seu status de 

“texto primeiro”. Tal ainda não é a realidade do texto, o que não implica dizer que estamos longe 

desse texto “primeiro”. 

Nesse sentido, a posição iterativa em espiral permite termos um método que comporta sua 

atualização, avanço e progresso. Na era da tecnologia, conforme as informações são registradas e 

armazenadas acerca das testemunhas existentes, torna-se irrazoável uma análise individual e manual 

desse material, pois progressivamente cresce a quantidade de informações a serem averiguadas. 

Nesse sentido, a constante atualização só é possível por conta do avanço tecnológico que vivemos. 

Quase que de forma instantânea, novos dados são inclusos, analisados e assim modificam o 

resultado do método. 

Como já dito anteriormente, também há espaço para que o próprio método ainda em 

“andamento” evolua. Uma primeira visão completa da história do texto no primeiro milênio, como 

almejado por aderentes do método, só será possível quando o projeto for finalizado por meio da 

análise de todo o Novo Testamento. Então, ter-se-ão formado todos os estemas locais, estemas 

globais e um estema global que abranja todo o Novo Testamento. 

O método iterativo descrito por Mink inclui o especialista no veredito do texto final não 

relegando a decisão ao resultado objetivo e matemático propiciado pelo método. De fato, evidencia-

se, a partir da aplicação do método, que a decisão tomada pelo comitê é realizada a partir dos 

critérios internos (probabilidade transcricional e intrínseca) e do MGBC, esse último substituindo 

boa parte dos critérios externos. 

Pelos motivos citados acima, não vejo motivo para impressão de uma Editio Critica Maior. 

Ao imprimir um texto, torno o resultado “provisório” em “final” precisando de constantes 

atualizações e reimpressões. No entanto, a forma digital permite que tal material seja 

constantemente atualizado sem receber tal crítica. Defendo que toda exposição, apresentação e 

disponibilização do material e resultado do método seja realizado apenas de forma digital 

cumprindo na “integralidade” sua proposta de ser um método iterativo. 

O último ponto forte ressaltado nessa tese relaciona-se à interatividade do método. Se a 

iteratividade é capacidade, o método ser repetido diversas vezes atualizando seu resultado, a 

interatividade é a relação entre o usuário e o método acontecendo através de troca de 
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informações/dados de forma instantânea e intuitiva. Nesse aspecto, a interatividade do método 

relaciona-se à sua disponibilização online. Toda aplicação, análise, visualização gráfica estiveram à 

disposição do autor, a distância de poucos cliques. Nem sempre o processo foi tão intuitivo, por 

vezes, foi preciso “vasculhar” para encontrar o “como” fazer certa operação. Um exemplo foi a 

dificuldade de encontrar dados relativos ao estema ideal de uma determinada testemunha. 

Outrossim, o método é disponibilizado em várias etapas ficando um pouco confuso ao usuário. 

Apesar disso, o material físico impresso foi praticamente dispensável na pesquisa sendo quase toda 

realizada apenas a partir dos materiais e recursos disponibilizados online. 

A interatividade do método proporciona que haja maior colaboração entre estudiosos. Se o 

material físico é relegado à contribuição de poucos seletos pesquisadores, a plataforma digital – 

embora ainda restrita a especialistas – possibilita que haja interação entre estudiosos. Um exemplo 

disso é que o site do NTVMR, nos comentários das alterações postados por Klaus Wachtel, permite 

que o usuário, depois de verificado pelo sistema, responda aos comentários colocando sua opinião 

acerca da alteração. Tal colaboração ainda se limita a poucos usuários e poucas usuárias que sabem 

o caminho para entrarem na discussão, mas já faz jus ao princípio de iteratividade do método. Ainda 

poder-se-á expandir tal interatividade incluindo cada usuário/usuária como participante e 

colaborador/colaboradora do método. No atual momento, apesar de toda interatividade, o usuário/a 

é mero receptor/a do processo. Poder-se-ia tornar o método ainda mais interativo permitindo que o 

próprio usuário faça suas alterações e sugestões, além de tecer postagem em resposta ao comentário 

escrito por Wachtel. 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo esboçou conclusões próprias e prévias do autor como consequência da 

pesquisa, aplicação e análise do Método Genealógico Baseado na Coerência aplicado a sete 

variantes específicas no livro de Atos. Na primeira parte desse capítulo verificaram-se as principais 

distinções percebidas entre a forma tradicional de ser fazer crítica textual e o MGBC. Após isso, o 

autor trouxe à baila três pontos fracos e três pontos fortes do método. Muitos dos pontos fracos 

aparecem mais como sugestões do que críticas, já os pontos fortes são potencialidades que poderão 

ser ainda mais aproveitadas pelo Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento em Münster. 

Faltou ao autor, como proposto em qualificação, ainda refletir sobre o desenvolvimento 

histórico da transmissão textual desde sua fase oral ao surgimento da crítica textual – ainda que isso 

tenha sido feito parcialmente nos capítulos e apêndices dessa tese – Analisar métodos e critérios 
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utilizados pela crítica textual na decisão pelo texto inicial e estudar a história do texto referente ao 

livro de Atos. O autor entendeu que tais temas não seriam de grande contribuição para o 

desenvolvimento da tese central dessa pesquisa. 

No fim, o autor cumpriu o propósito final de analisar aprimoramentos e contribuições do 

método genealógico baseado na coerência (Coherence Based Genealogical Method ) para o estudo 

da crítica textual e história da transmissão do texto por meio da análise de alterações feitas ao livro 

de Atos bem como os seguintes objetivos específicos: Investigar a práxis do método genealógico 

baseado na coerência em relação aos fascículos já produzido na Editio Critica Maior (ECM); 

Aplicar o método genealógico baseado na coerência (MGBC) ao livro de Atos a fim de estabelecer 

a história inicial do texto; Analisar as alterações promovidas pelo método no livro de Atos e Refletir 

sobre aprimoramentos, limites e contribuições que o método pode trazer para o estudo do texto 

bíblico. 
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6 CONCLUSÃO 

Uma tese é um trabalho de tecitura de autores, ideias, conceitos e práticas costuradas a fim 

de formar uma figura final de um produto imaginado. No fim de qualquer trabalho por mais que a 

figura corresponda mais ou menos realisticamente a figura imaginada, elas nunca serão as mesmas, 

de fato muitas figuras são completamente diferentes daquela imaginada na hipótese inicial. No caso 

dessa pesquisa acredito que os resultados se aproximaram daqueles inicialmente sugestionados. 

A escolha por pesquisar a maneira pela qual aplicação do Método Genealógico 

Baseado na Coerência ao Novo Testamento aprimora (ou não) a busca pelo texto original – 

agora denominado texto inicial foi motivada por várias razões: Primeiro, o autor estava 

insatisfeito em pesquisar linhas fora do campo do texto bíblico e desejava regressar ao campo da 

Bíblia e da linguística; Segundo, sempre tive um apego profundo por manusear o texto grego do 

Novo Testamento; Terceiro, a aprendizagem do alemão fez com que tivesse em contato com 

diversas literaturas produzidas pelo Instituto de Münster; Quarto, tinha curiosidade em aprofundar 

minha compreensão em como o Método Genealógico Baseado na Coerência lida com o texto inicial 

e com a transmissão textual; Quinto, vários dos pressupostos elencados pelo método faziam total 

sentido, o que trazia certa relação de proximidade com o tema de pesquisa; Por fim, constatei que a 

pesquisa acerca de crítica textual e mais especificadamente sobre o Método Genealógico Baseado 

na Coerência era ainda inexplorado e raro em publicações de língua portuguesa. 

Quando me deparei com a escolha da temática a ser pesquisada em tese doutoral, previa 

que seria um tema complexo e dificultoso em vários aspectos. Boa parte das previsões mostraram-

se reais intensificadas por uma pandemia de COVID-19 iniciada em meados da pesquisa 

impossibilitando viagens e contato pessoal com proponentes do método bem como com o Instituto 

sede de aplicação em Münster. De início a maior dificuldade da pesquisa localizava-se no fato de 

não possuir contato com nenhum especialista ou pesquisador do método. Nesse sentido, as poucas 

orientações não obtiveram grande êxito no auxílio de um caminho de pesquisa para a tese. Aos 

poucos, participando de cursos de crítica textual, em especial, cito o Summer School of Textual 

Criticism (2019) e dois congressos anuais promovidos pela Society of Biblical Literature (2020-

2021), os quais, permitiram o contato com alguns desses especialistas. Infelizmente, as duas últimas 

participações que seriam de forma presencial ocorreram de forma online devido à pandemia. Já no 

primeiro caso, a mudança de emprego e questões financeiras, impediram-me de viajar para a Itália, 
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também obrigando-me a fazer o curso à distância. Passo a citar algumas das dificuldades 

geralmente encontradas na execução dessa tese.  

Um primeiro fator crucial e limitante dessa pesquisa foi a falta de contato com especialistas 

acerca do assunto como previsto antes de iniciar a pesquisa. No entanto, se o distanciamento 

propiciado pela pandemia de COVID-19 impossibilitou visitas a centros de pesquisas de 

manuscritos e em especial para o instituto em Münster, por outro lado possibilitou vídeo-

conferências e conversas com alguns pesquisadores do método. Dentre os muitos e-mails trocados, 

alguns autores sempre foram solícitos em ajudar-me no processo da pesquisa de meu doutoramento, 

entre eles: Dr. Peter Gurry, Dr. Leonardo Pessoa, Dr. Dirk Jongkind, Dr. Greg Paulson e Joey 

McCollum. Esses auxiliaram não apenas com seus textos, mas por meio de conversas, pelas quais, 

diversas dúvidas foram sanadas e outras colocadas, mas acima de tudo, os feedbacks foram de 

extrema ajuda para a conclusão dessa tese. Um limitador é que toda minha pesquisa está em língua 

portuguesa e não tive como obter feedbacks sobre a formulação textual da tese. 

Um segundo limitador foi o acesso à material sobre o assunto. Agradeço a Faculdades EST 

pelo empenho em comprar o tomo relativo ao livro de Atos, material de extrema importância para 

análise do método e da pesquisa proposta. Ainda sim, os tomos relativos às epístolas gerais e ao 

evangelho de Marcos não puderam ser comprados e foram explorados apenas por meio de 

fotocópias de algumas páginas feitas por colegas pesquisadores. Outrossim, boa parte das 

publicações acerca do assunto encontram-se em artigos publicados com alto preço de investimento. 

Além disso, alguns outros materiais só eram encontrados em bibliotecas específicas na Europa. 

Inobstante, o material utilizado mostrou-se suficiente para a escrita da tese proposta. 

De que forma, no entanto, a pergunta central e os objetivos específicos dessa tese foram 

respondidas no decorrer da pesquisa? A fim de alcançar a tese central dessa pesquisa, o autor 

dividiu a pesquisa em vários objetivos menores que foram alcançados no decorrer de cada capítulo: 

• Refletir brevemente sobre o desenvolvimento histórico da transmissão textual desde 

sua fase oral ao surgimento da crítica textual. 

• Analisar métodos e critérios utilizados pela crítica textual na decisão pelo texto inicial.  

• Compreender o desenvolvimento do Método Genealógico Baseado na Coerência a 

partir das publicações primárias e secundárias acerca do método. 

• Investigar a práxis do método genealógico baseado na coerência em relação aos 

fascículos já produzido na Editio Critica Maior.  
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• Replicar o Método Genealógico Baseado na Coerência às alterações do livro de Atos a 

fim de melhor entender o manuseio do método.  

• Refletir sobre aprimoramentos, limites, fragilidades e contribuições que o método pode 

trazer para o estudo da crítica textual tradicional e do estudo do texto bíblico. 

 
O resultado dessa tese foi exposto em quatro capítulos que procuram investigar os objetivos 

supracitados. A ideia inicial é que o primeiro capítulo fosse dividido em dois. Na primeira parte, 

fosse realizado um apanhado histórico do surgimento do texto do Novo Testamento desde sua 

tradição oral até o surgimento da crítica textual e no segundo da crítica textual até o Método 

Genealógico Baseado na Coerência. No entanto, conforme sugerido na qualificação, tal pesquisa 

seria dispendiosa e extensa e não traria acréscimo significativo ao objetivo central da tese. Assim, 

decidiu-se compilar apenas o essencial acerca da trajetória do texto, da necessidade de uma crítica 

textual e mais particularmente do método em análise. As perguntas respondidas nesse capítulo estão 

relacionadas ao sitz im leben do texto bíblico e do Método Genealógico Baseado na Coerência.  

Assim, o primeiro capítulo foi desenvolvido em três diferentes partes. Na primeira, busca-se 

uma compreensão introdutória do surgimento do texto do Novo Testamento. Desta forma, estudou-

se o fenômeno do letramento do primeiro século. Em uma população onde o número de pessoas 

letradas era reduzido, o processo de escrita e produção dos textos do Novo Testamento era legado à 

grupos específicos de escritores. Assim, procurou-se entender como as cópias neotestamentárias 

eram produzidas, publicadas e transmitidas desde suas primeiras cópias até o surgimento do 

scriptorium. Verificou-se que tal processo multifacetado possui várias características que afetam 

diretamente a qualidade da cópia produzida, o tipo de material, a escrita utilizada, o propósito 

intencionado e o público-alvo gerando um espectro textual com características, formas e textos e 

variantes. Após o panorama histórico acerca do texto, discutiu-se acerca do surgimento da crítica 

textual, sua definição e principais características. Em sequência, discorreu-se acerca do Método 

Genealógico Baseado na Coerência expondo seus principais conceitos e terminologias. Ressalta-se 

que o método não surge como “substituto”, mas complemento do método tradicional procurando 

ratificar as decisões tomadas por esse, mas para tal ensejo adota metodologia e critérios particulares. 

Por fim, expôs-se a Editio Critica Maior de Atos dos Apóstolos, descrevendo as testemunhas 

utilizadas, sua estrutura e notas gerais acerca desse tomo. E espera-se que sirva como fundamento 

para os capítulos subsequentes.  

O segundo capítulo com o título História, Recepção e desenvolvimento do Método 

Genealógico Baseado na Coerência buscou-se, a partir de materiais primários e secundários, 
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averiguar a produção acadêmica realizada acerca do método começando com o primeiro artigo 

escrito por Gerd Mink na década de 80. A pesquisa se deu com base bibliográfica em dezena de 

artigos, capítulos de livros, encontros anuais, conferências, websites e softwares. A partir desses, 

analisou-se todo o desenvolvimento histórico perquirindo o status quaestionis do Método 

Genalógico Baseado na Coerência. Os últimos artigos analisados nessa pesquisa são datados do ano 

de 2020. Primeiro, observou-se que o método, ainda em evolução, foi sendo aperfeiçoado 

progressivamente. Tal aperfeiçoamento se deu tanto com o avanço da quantidade de material 

digitalizado bem como pelo avanço tecnológico das ferramentas de análise. Um exemplo foi a 

evolução do software CollateX utilizado para colação de manuscritos. À vista disso, recentemente 

com a notoriedade do método, várias críticas começam a ser tecidas por estudiosos como Dirk 

Jongkind e outros. Nesse interim, os últimos anos também trouxeram inúmeros estudos acerca do 

MGBC. A necessidade desse capítulo se dá devido a falta de material que compilasse textos 

produzidos acerca do método após o ano de 2017. Dentre esses materiais, estão as teses publicadas 

por Gurry (2017) e Edmondson (2019), os tomos referentes à Atos (2017) e ao evangelho de 

Marcos (2021), além de inúmeras apresentações realizadas nos encontros da Society of Biblical 

Literature e artigos escritos. 

 As dificuldades em relação à produção desse capítulo se deram na acessibilidade tanto a 

bibliografia quanto aos pesquisadores. Infelizmente não foi possível o diálogo, por qualquer meio, 

com vários dos proponentes do método. Acredito, no entanto, que o grande mérito do capítulo seja a 

junção e discussão de uma extensa bibliografia que elucida o leitor a trajetória do método entre 

defensores e críticos. Oportunamente, o encontro com pesquisas em torno do método propiciou que 

o autor, de antemão, trouxesse questionamentos, fragilidades e sugestões apontadas ao método por 

estudiosos. Espera-se com a leitura desse capítulo que o leitor esteja minimamente atento e pronto 

para o manuseio do método. 

Em seguida, no terceiro capítulo, uma vez expostos os conceitos básicos e principais estudos 

acerca do método, o autor procurou replicar o método em alterações realizadas ao texto de Atos dos 

Apóstolos. Inicialmente, havia planejado fazer a análise de todas as alterações no livro de Atos. No 

entanto, em conversa com orientador e posteriormente na banca de qualificação, foi solicitado que 

fizesse uma escolha de algumas variantes devido a extensão da tese e tempo hábil para execução de 

tal análise. Das 52 alterações estabelecidas no texto de Atos dos Apóstolos, foram escolhidas sete 

variantes de forma representativa, as quais, trazem alterações diferentes, como: a inclusão de termo 

em colchetes, a inclusão de uma conjectura, a exclusão de uma conjectura, a mudança do tempo 
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verbal de um verbo, a transposição de uma palavra e a adição/omissão de um termo. Os textos 

analisados foram: Atos 5:33/12; Atos 9:12/20; Atos 13:33/16; Atos 16:12/12-16; Atos 16:13/26-28; 

Atos 16:28/4-14 e Atos 20:21/34.  

Destaco alguns dos desafios na produção desse capítulo. Primeiro, no âmbito técnico foi 

necessário aprender a lidar com diversos softwares e ferramentas disponibilizadas online. Não 

apenas foi necessário entender o manuseio, mas as especificidades de como interpretar os dados 

emitidos nessas ferramentas. Como já mencionado na tese, o processo nem sempre é tão intuitivo e 

muitas das informações são ambíguas. É impossível que alguém aplique o método sem o 

conhecimento necessário dessas ferramentas. Nesse sentido, percebeu-se a necessidade do diálogo 

multidisciplinar entre conhecimento de informática e programação bem como do especialista 

bíblico em suas diversas áreas (exegeta, crítico textual, linguista, etc.). Outra dificuldade 

apresentada no capítulo foi a clareza das decisões tomadas pelo comitê em algumas alterações. Em 

pelo menos dois dos sete casos defendi que a alteração não deveria ter sido realizada. 

Compreendeu-se por meio desse capítulo o passo a passo da replicação do método aplicado à 

algumas alterações do livro de Atos. A replicação do método juntamente com o estudo do status 

quaestionis realizado anteriormente possibilitou uma leitura crítica acerca do método que 

culminaram na escrita de um último capítulo. 

No quarto capítulo, questiona-se acerca do que se pode esperar do Método Genealógico 

Baseado na Coerência. Desta forma, intui-se traçar as principais diferenças entre o método estudado 

e o método tradicional. De igual forma, o quarto capítulo aponta para fragilidades e potencialidades 

observadas pelo autor durante a pesquisa. A intenção não é esgotar o assunto, mas verificar como o 

Método Genealógico Baseado na Coerência aprimora o conhecimento do texto inicial e do estudo 

de sua transmissão textual. Foram trazidas uma tríade de diferenças, fragilidades e potencialidades 

do método. As principais mudanças observadas no método foram a diferenciação no conceito de 

texto original e texto inicial, a reconsideração acerca dos tipos textuais e sobre o hábito dos 

escribas. Como fragilidades apontou-se para a incompatibilidade do método com outros métodos 

fazendo com que o método não cumpra seu papel de meta-método, a elitização do estudo da crítica 

textual para especialistas e o fato do método estar ainda em andamento. Por fim, o método possui 

várias potencialidades que o colocam numa posição privilegiada para sua continuidade no espaço da 

crítica textual. Primeiro, o método aumenta exponencialmente o processamento quantitativo de 

informações e dados a serem analisados simultaneamente. Além disso, agrupa uma quantidade 

enorme de informação que auxiliará em áreas afins como a paleografia, exegese, linguística, história 
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da igreja, entre outras. E por fim, o método desenvolve uma forma iterativa e interativa da produção 

de conhecimento. Assim, a crítica textual e outras áreas, atreladas a plataformas digitais e online, 

são enriquecidas a partir da contribuição colaborativa de estudiosos de forma instantânea e em 

tempo real reduzindo o lapso entre a descoberta e a divulgação de novos conhecimentos. 

Por fim, sem dúvidas, há elementos a serem aperfeiçoados, os quais, já foram mencionados 

no último capítulo dessa tese. Alguns desses problemas precisam de resolução rápida afim de que o 

método se fixe entre estudiosos. Por exemplo, o método não cumpre o papel de meta-método, nem 

todos estão convencidos de que o método resolve o problema da contaminação, algumas 

informações ainda ficam restritas a especialistas e não se tem um parâmetro de julgamento na 

escolha das variantes, afora isso, o método ainda está nas mãos de poucos especialistas e possui 

certa ambiguidade nas definições dos termos, além de falta de clareza na escolha de algumas 

variantes. Por outro lado, o método proporciona um grau de objetividade e confiabilidade ao texto a 

partir ganho de informação e processamento que contribuirão no enriquecimento tanto do texto 

crítico quanto de estudos de áreas afins. Os ganhos obtidos a partir do método e do uso da 

tecnologia sobrepõem as críticas. Enfim, acredita-se que o Método Genealógico Baseado na 

Coerência possui um grande potencial de aperfeiçoamento da crítica textual em busca do texto 

inicial. 

A frente resta-nos acompanhar a aplicação do método ainda nos evangelhos, apocalipse e as 

cartas paulinas. É cedo para se ter um julgamento conclusivo acerca do MGBC. Acredito que o 

método tenha vindo para ficar. No entanto, o “novo” tende a ser visto por alguns com resistência. 

Isso, devido ao fato de o “novo” precisar ainda passar por atualizações a fim de convencer críticos 

do seu espaço na academia. Contudo, as benesses secundárias já se mostraram suficiente para o 

empenho do comitê na criação de uma Editio Critica Maior. Espera-se que a aplicação total trará 

um arcabouço geral e um estema global de todo o texto do Novo Testamento. A partir disso será 

possível ter um mapeamento que aponta não apenas para o Ausgangstext, mas para a própria 

história da transmissão textual e dos vários textos produzidos em cada período.
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 
 

CARÁTER NORMATIVO DO TEXTO NOS PRIMEIROS SÉCULOS: AUTO-

NORMATIVIDADE, LISTAS CANÔNICAS E PAIS DA IGREJA 

O termo cânon refere-se ao corpo de escritos reconhecidos como normativos tanto em 

âmbito doutrinário como litúrgico, nesse sentido, destaca-se a importância do entendimento do 

cânone a fim de progredirmos no estudo do texto bíblico.692 Em seu sentido lato, a palavra denota 

uma régua utilizada para medir, metaforicamente uma coleção considerada inspirada por Deus, 

distinguindo entre textos “úteis” para o ensino e outros “normativos” em questão de fé. No 

dicionário Teológico Anchor Yale o termo é definido da seguinte forma: 

A palavra “cânon” vem do grego kanōn, derivado de uma raiz semítica (hebraico qāneh, 
assírio qanû, [sumério-] acadiano qin, ugarítico qn). Passou para o grego como kanna ou 
kanē, para o latim como canna e para o inglês como cana. Originalmente significava “cana” 
(“canhão” em inglês) e passou a significar algo firme e reto. Em grego, a palavra era usada 
para indicar uma estaca, uma vara de tecelão, uma haste de cortina, uma coluna de cama e 
uma vara mantida para traçar uma linha reta ou como uma referência constante para medir, 
como nível, linha de prumo ou régua. Em seguida, assumiu significados metafóricos como 
modelo, padrão, paradigma, limite, lista cronológica e tabela de impostos ou tarifas. No 
NT, “cânone” significa regra, padrão (Filipenses 3:16 em alguns manuscritos; Gal 6:16) ou 
limite (2 Coríntios 10:13, 15-16). Na literatura da igreja primitiva, passou a ser usado para 
se referir à lei bíblica, uma pessoa ideal, um artigo de fé, doutrina, catálogo, índice, uma 
lista de pessoas ordenadas ou santificadas (Metzger 1987: 289-93).693 

O cânone bíblico inclui tanto a forma sob o qual uma coletânea de livros (norma normata) 

está organizada, quanto a função desses na comunidade de fé (norma normans). Nesse aspecto, há 

de se ressaltar os critérios utilizados para incluírem determinados livros em detrimento de outros no 

cânone bíblico. De início, pode-se relacionar o princípio canônico já no próprio teor dos livros do 

Novo Testamento. Há, por exemplo, indicações paulinas de que seus textos deveriam ser lidos 

como palavra de Deus (Cl 4:16; Ap 1:3; 1 Cor 14:37; 1 Ts 2:13). O próprio apóstolo Pedro também 

inclui os escritos paulinos na categoria de Escrituras (2 Pe 3:15-16). No Novo Testamento, os textos 
 

692  PORTER, S. E.; PITTS, A. W. Fundamentals of New Testament Textual Criticism. Grand Rapids, MI; 
Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2015. p. 9. 

693  FREEDMAN, D. N. et al. (EDS.). The Anchor Bible dictionary. Volume 1: A-C. 1st Yale University Press edition 
ed. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008. p. 838. 
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mais encontrados entre achados cristãos são do evangelho de João (16 cópias) e Mateus (12 cópias). 

Marcos possui apenas uma cópia anterior ao ano 300 (P45). Outro texto entre os mais atestados é o 

Pastor de Hermas (11 cópias).694 Fischer classifica a inspiração, aceitação da igreja e dos apóstolos 

como critérios chaves na aceitação do cânone como possuímos.695 Verificou-se que o 

estabelecimento do cânone aconteceu de forma gradual e processual, implicando critérios que 

incluam a participação tanto da igreja, quanto de bispos no decorrer histórico. Macdonald enumera 

quatro critérios vigentes para a canonização na igreja primitiva: 1. Origem de tradição apostólica; 2. 

Uma ortodoxia convergente; 3. Ter sido escrito na era apostólica; 4. Ser usado e aceito pela igreja 

da época.696 Em seu livro Canon revisited: establishing the origins and authority of the New 

Testament books697, Michal J. Kruger critica modelos de canonização baseados apenas na escolha 

efetuada pela igreja, pela experiência própria ou pelas características históricas do livro, pois essas 

acontecem de forma externa ao cânon. Em seu livro, defende a tese de um modelo canônico a partir 

das características divinas do texto, origem apostólica e processo histórico de reconhecimento. 

Nesse último, vale ressaltar que a primazia do cânone está nas Escrituras e não na comunidade. Essa 

tríplice conexão possibilita a defesa de um cânone de modo razoável. 

Em suma, dois são os motivos, geralmente, elencados com o surgimento do cânone bíblico: 

emergência de uma resposta liderada pela Igreja de Roma às heresias montanistas e marcionitas 

e/ou a emergência do cânone no séc. IV e V d.C. por meio dos diversos concílios da Igreja.698 Tais 

hipóteses surgem por meio do estudo de manuscritos e listas canônicas. Na opinião de Porter, a 

igreja desenvolveu o cânone em meados do séc. II d.C, sendo ratificado por concílios posteriores. 

Segundo Elliot699 só é possível retornar até o séc. II d.C. na busca do desenvolvimento do texto do 

Novo Testamento. E é nessa época que estão em voga discussões dogmáticas concernentes a 

natureza de Cristo, conceito de trindade, gnosticismo, entre outras. Nesse sentido, é necessário que 

se conheça o mundo que circunda o texto, pois todas essas discussões deixaram, por consequência, 

suas marcas próprias.700 

 
694  EVANS; ZACHARIAS, p. 2009, p. 69. 
695  COMFORT, P. W. Origem e autenticidade da Bíblia. Rio de Janeiro: CPAD, 1998, p. 111. 
696  MCDONALD, L. M. et al (EDS.). Dictionary of the Later New Testament Development. DLNTD. Downers 

Grove: InterVarsity Press, 1997. p. 135. 
697  KRUGER, M. J. Canon revisited: establishing the origins and authority of the New Testament books. Wheaton, Ill: 

Crossway, 2012. 
698  PORTER, 2015, p. 9. 
699  ELLIOTT, J. K. New Testament textual criticism: the application of thoroughgoing principles: essays on 

manuscripts and textual variation. Leiden; Boston: Brill, 2010. 
700  ELLIOT, 2010, p. 22. 



237 
 

É possível identificar, de acordo com Paroschi701, três períodos de desenvolvimento dos 

manuscritos. O primeiro refere-se à composição dos originais e das cópias livres, o termo livre 

denota uma atitude de maior liberdade perante as cópias, pois muitas dessas não eram feitas por 

escribas profissionais. No entanto, “o fato de que o primeiro período da tradição manuscrita tenha 

sido mais livre a marcado mais pela diversidade que pela unidade textual não significa que o 

processo foi caótico ou fora de qualquer controle”.702 Quase que paralelo, surge entre o segundo e 

sexto século, um período de desenvolvimento de tradições textuais que começam a consolidar 

características comuns na redação do texto. Por fim, a partir da conversão de Constantino ao 

cristianismo e canonização dos 27 livros do Novo Testamento, a última fase é marcada pela 

padronização das tradições textuais por meio da preservação dos textos, tendência mantida até o fim 

da idade média. 

Com isso, intensificou-se o combate a heresias e modificações não autorizadas do texto, 

legando tal ofício apenas a função institucional. Alguns, no entanto, entendem que com isso as 

alterações textuais intensificaram-se, pois havia a necessidade de conformar o texto com a teologia 

vigente (uma vez que essa encontrava-se normatizada).703 Como coadunar os argumentos de que o 

texto a partir da canonização obteve a tendência de preservação de alterações textuais ao 

pensamento que o efeito da canonização foi a alteração textual. Hill & Kruger acredita que duas 

forças opostas imperavam: uma atitude de fidelidade e preservação do texto e um desejo de trazer 

com fidelidade o significado das Escrituras.704 Parte desse processo pode ser observada por meio das 

listas canônicas dos primeiros séculos. 

As antigas listas canônicas produzidas nos primeiros séculos atestavam sobre quais livros 

eram aceitos na Igreja primitiva. Entre o sec. VII e VIII d.C. descobriu-se os fragmentos de 

muratório, escritos em latim, que continham uma lista canônica, nessa, estavam exclusos Hebreus, 

Tiago e as cartas de Pedro, e incluíam o livro do pastor de Hermas, sabedorias de Salomão, sendo 

que alguns adicionavam o apocalipse de Pedro. Estima-se que essa seja a mais antiga lista canônica 

existente, datando entre os anos de 180-200 d.C.– há sugestões, no entanto, de datação posterior. 

Acrescenta-se também, o catálogo encontrado no códice de Claramontanus, datado entre 303 e 367 

d.C., o qual, lista os livros do Novo Testamento (exceto 1-2 Tessalonicenses e Filipenses) e inclui 

 
701  PAROSCHI, W. Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012 

p. 81-82. 
702  PAROSCHI, 2012, p. 91. 
703  COMFORT, 1998, p. 261. 
704  HILL; KRUGER, 2012, p. 80. 
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alguns textos pseudoepígrafos. Esses últimos, estão marcados indicando que não eram considerados 

normativos. Ademais, Porter cita também lista de Cheltenham, o tratado de Epifânio, as listas de 

Cyril, Gregório e Anfilóquio, a carta de festa anual de Atanásio, Vulgata Latina e os concílios de 

Hippo e Cartago.705 As listas de Ciril de Alexandria em 350 d.C. continham, por exemplo, os 

mesmos livros que a carta de festa anual de Atanásio, excetuando o livro de Apocalipse. 

Outrossim, atestam também a essas listas os escritos de Eusébio, historiador da igreja, o qual 

tinha grande interesse no desenvolvimento do texto do Novo Testamento e na análise das posições 

dos pais da Igreja com relação a autoridade dos livros. Eusébio, citando Orígenes, separa em três 

grupos distintos os textos normativos: homologoumena (escritos geralmente reconhecidos), 

amphiballomena (escritos duvidosos), pseude (escritos falsos compostos por hereges).706 Em sua 

lista, 21 livros do Novo Testamento eram reconhecidos, já outros eram considerados como 

duvidosos ou espúrios. Também, é possível distinguir entre escritos sagrados utilizados no âmbito 

litúrgico e escritos canônicos autenticados oficialmente através de concílios eclesiais.707 

Inobstante, nem todos os livros do Novo Testamento foram aceitos como normativos de 

prontidão. Ao contrário, houve um longo período de transição desses livros para o status de 

canônico. Gallagher e Meade retomam a discussão do processo de aceitação de cada bloco 

(evangelhos, cartas paulinas, Atos, epístolas gerais e apocalipse). Em suma, as cartas paulinas e os 

evangelhos já eram aceitos no primeiro século e não houve esforços para incluírem esses livros 

como sagrados, ainda que as cartas pastorais tenham demorado um pouco mais e colocadas em 

dúvida por hereges como Marcião. Entre os mais demorados para serem inclusos nas listas 

canônicas estavam: Hebreus, 2 Pedro, Tiago, 2 e 3 João. Muitos desses, continuaram não sendo 

inclusos em listas canônicas mesmo após a carta de Atanásio (367d.C.) e o concílio de Cartago 

(397d.C). Há, inclusive, mais atestações do livro do pastor de Hermas como “divinamente 

inspirado” do que alguns desses livros do Novo Testamento.708 Segundo Gallagher: 

É difícil determinar as causas históricas que levaram à não canonicidade de alguns escritos 
e a aceitação de outros; estudiosos discutem vários fatores, não apenas apostolicidade, 
catolicidade e ortodoxia, mas também outros fatores institucionais, e o papel dos hereges, 
especialmente Marcião, em estimular a igreja em direção a um cânone.709 

 
705  PORTER, 2015, p. 26-28. 
706  PORTER, 2015, p. 25. 
707  PORTER, 2015, p. 29. 
708  GALLAGHER, 2017, p. 54. 
709  GALLAGHER, 2017, p. 55 (tradução nossa). “It is also difficult to determine the historical causes that led to the 

non-canonicity of some writings and the acceptance of others; scholars discuss various factors, not only apostolicity, 
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O fato é que por volta do séc. IV d.C, as listas e concílios que se desenvolveram, sugeriam 

que, cada vez mais, apenas a leituras de livros sagrados deveria ser feito nas comunidades de fé. Um 

exemplo disso é o concílio de Cartago, que permitiu apenas a leitura, na liturgia e adoração, de 

livros considerados divinamente inspirados.710 

Outro quesito refere-se a manuscritos existentes que atestam a autoridade e normatividade 

de textos bíblicos. A exemplo disso, o papiro 46 (P46) datado 180 d.C, contém o texto de Hebreus 

além de todas as cartas Paulinas, exceto 2 Tessalonicenses, as cartas pastorais e Filemom. Ao que 

tudo indica, havia uma distinção já existente entre as cartas pastorais e as cartas pessoais, desse 

modo, a exclusão desses textos seria explicado pela transmissão de apenas um desses blocos. Em 

outro escrito do terceiro século P45, há porções dos quatro evangelhos mais Atos, aglomerados em 

um mesmo volume.711 Outrossim, Eldon J. Epp sugere que tanto P64+P67+P4 quanto P75 eram 

formados pela compilação dos quatro evangelhos.712 Ao que tudo indica, o agrupamento de textos 

em blocos e, consequentemente, como um único bloco ocorreu de forma gradual. François Bovon 

sugere a seguinte estrutura no processo de aceitação de tais livros: conteúdo do evangelho mais 

interpretação por apóstolos. Assim, Paulo teria recebido o evangelho por meio da revelação de Jesus 

Cristo e transmitia-o, de forma interpretada, entre gentios. O mesmo pode ser visto nas cartas 

joaninas, evangelhos, Atos e apocalipse.713 Essa estrutura teria também, por consequência, 

influenciado, a leitura dos pais da Igreja. Tertuliano, por exemplo, divide o Novo Testamento em 

Evangelho e Apóstolos. 

Assim sendo, observou-se que o desenvolvimento histórico do texto ocorreu de forma 

multifacetada. Nesse sentido, não há uma explicação fácil dos motivos que levaram a determinados 

livros encontrarem seu espaço no cânone em detrimento de outros. Sugeriu-se algumas explicações 

viáveis, nas quais, o texto aceito de forma processual e gradativa passou pelo crivo da 

apostolicidade, da universalidade, da ortodoxia e da ratificação por meio das listas canônicas e 

concílios. Além disso, grande parte da atestação dos textos bíblicos se deu por testemunho de bispos 

e teólogos dos primeiros séculos. 

 
catholicity, and orthodoxy, but also more institutional factors, and the role of heretics, especially Marcion, in 
prodding the church towards a Canon”. 

710  GALLAGHER, 2017, p. 56. 
711  PORTER, 2015, p. 16. 
712  PORTER, 2015, p. 17. 
713  PORTER, 2015, p. 19. 
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Um estudo de cinco pais da igreja antes do ano 150 d.C., demonstra que esses consideravam 

os escritos do Novo Testamento tão sagrado quanto os escritos do Antigo Testamento.714 De acordo 

com Aland, os escribas nos primeiros séculos sentiam liberdade para fazer correções e 

aprimoramentos no texto, sejam esses de caráter gramatical, estilístico ou outros. Essas mudanças 

ocorreram, principalmente, nos primeiros séculos quando o texto não havia ainda alcançado seu 

caráter canônico, o que aconteceria por completo apenas em meados do séc. IV d.C. – quando 

temos relAtos dos 27 do Novo Testamento como pertencentes ao cânone. Nesse século, duas 

ocasiões específicas devem ser lembradas: a carta escrita por Atanásio em 367 d.C. e o concílio de 

Cartago (397 d.C.). Sobre a carta do Bispo Atanásio, que fazia parte das cartas de festas anuais, o 

bispo informava as igrejas sobre a data da celebração da Páscoa naquele ano. No entanto, houve 

uma discussão sobre a lista canônica e, pela primeira vez, incluiu-se os 27 livros do Novo 

Testamento.715 Entre esses, afirma-se que as cartas gerais foram as mais demoradas para obterem 

reconhecimento, fato que ocorreu apenas no quarto século.716 Gallagher e Meade, ao contrário da 

ênfase dada por muitos teóricos, creem que o evento Atanásio foi apenas um pequeno ponto no 

desenvolvimento do texto. Para eles, o cânone continuou resistindo a certos livros como: o 

Apocalipse e a Epístolas gerais – boa parte das listas posteriores na igreja do oriente ainda não 

incluía tais livros.717 

Outra forma de refletir sobre o desenvolvimento do texto é dialogar com aqueles que 

viveram durante os primeiros séculos. Assim, diversos testemunhos dos pais da Igreja nos ajudam 

nessa empreitada. Por meio desses, é possível identificar tanto os autores, quanto questões 

concernentes a teologia, contexto histórico e geográfico dos autores.718 Wasserman & Gurry719 

sugere que é possível ter acesso a 46% dos versículos do Novo Testamento apenas com as citações 

dos Pais da Igreja. De fato, essas cooperam em mostrar evidência a respeito da existência e uso de 

certos textos bíblicos, além de iluminar a interpretação e recepção do texto.720 

Fisher cita referências de Clemente, Policarpo e Inácio, já no segundo século, utilizando 

grande parte do Novo Testamento.721 Entre esses, as cartas paulinas estão foram as primeiras a 

 
714  COMFORT, 2005, p. 260. 
715  GALLAGHER, E. L.; MEADE, J. D. The biblical canon lists from early Christianity: texts and analysis. First 
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716  ALAND, 2013, p. 54. 
717  GALLAGHER, 2017, p. 30. 
718  PORTER, 2015, p. 25. 
719  WASSERMAN; GURRY, 2019, p. 234. 
720  PARKER, 2008, p. 108. 
721  COMFORT, 1998, p. 104. 
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aparecerem com autoridade e apostolicidade.722 Em sua epístola de 1Clemente (95-96 d.C.), o autor 

traz uma gama de citações do Antigo Testamento e algumas do Novo Testamento introduzindo-as 

da seguinte forma: “lembrem-se das palavras do Senhor Jesus”. Isso, no entanto, assemelha-se mais 

a uma citação de memória ou de outras fontes orais, do que de um escrito fixo. Assim, é improvável 

que esse possuía as cópias dos evangelhos em mãos. Já, em seu uso das cartas paulinas, percebe-se 

que as cartas de Paulo já estavam acessíveis alhures.723 Uma das referências mais antigas aos 

evangelhos foi feita por Papias: 

E o ancião costumava dizer o seguinte: Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, 
escreveu exatamente tudo o que ele se lembrava, embora não em ordem, das coisas ditas ou 
feitas por Cristo. Pois ele não ouviu o Senhor nem o seguiu, mas depois, como eu disse, 
seguiu Pedro, que adaptou seus ensinamentos conforme necessário, mas não tinha intenção 
de dar conta ordenada das palavras do Senhor. Conseqüentemente, Marcos não fez nada de 
errado ao escrever algumas coisas como ele se lembrava delas, pois ele se preocupou em 
não omitir nada do que ouviu ou fazer qualquer declaração falsa nelas. 724 

Justino Mártir (100-165 d.C.), ao citar os evangelhos, refere-se tanto no singular quanto no 

plural, diferenciando entre o evangelho enquanto evento do Cristo das narrativas escritas pelos 

discípulos.725 Ademais, Irineu refere-se ao texto de Ap 13:18 como “encontrado em todas as antigas 

e boas cópias”.726 Sendo que, no segundo século, os escritos de Irineu já atestavam a canonicidade 

das Escrituras.727 Outrossim, Orígenes demonstrou, em seu comentário bíblico, o conhecimento de 

variantes textuais nos manuscritos em que teve acesso.728 Esse utiliza a linguagem de “poucos”, 

“muitos” e “a maioria” para descrever a relação das variantes. Algo curioso é o fato de Orígenes 

reclamar que as variantes haviam se multiplicado devido a “negligência” ou “audácia” de 

escribas.729 E por fim, Jerônimo, com base nos escritos de Irineu e Orígenes, fundamentou a vulgata 

Latina preferindo textos antigos e buscando explicar a origem das variantes.730 Esse sugere: 

“confusão de letras semelhantes, confusão de abreviaturas, acidentes envolvendo ditografia e 
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haplografia, metátese de letras, assimilação, transposições e emendas deliberadas por escribas”.731 

Segundo Metzger, Jerônimo utilizou-se da seguinte metodologia: 

Ele usou um texto latino relativamente bom para basear sua revisão e comparou-o com 
alguns manuscritos gregos antigos. Ele enfatiza que tratou o texto atual em latim da forma 
mais conservadora possível, e o alterou apenas onde o significado foi distorcido732 

Outro fator crucial para a contribuição dos pais da Igreja em relação ao texto do Novo 

Testamento diz respeito as citações ao texto bíblico. Daniel Wallace separa em três contribuições: 

citações diretas, alusões e adaptações. Na maioria do tempo, as citações não são literais e funcionam 

como paráfrase do texto bíblico. No entanto, quando literais servem para apontar sobre o tipo de 

texto usado.733 Além disso, poderíamos expandir as citações patrísticas para textos litúrgicos, 

conciliares e apócrifos que não entraram no texto bíblico, mas que cooperam na compreensão 

histórica e textual do Novo Testamento. 

  

 
731  METZGER, B. M.; EHRMAN, B. D. The text of the New Testament: its transmission, corruption, and restoration. 

4th ed ed. New York: Oxford University Press, 2005. p. 153. (tradução nossa) “of confusion of similar letters, 
confusion of abbreviations, accidents involving dittography and haplography, the metathesis of letters, assimilation, 
transpositions, and deliberate emendations by scribes”. 

732  METZGER, 2005, p. 76. (tradução nossa) “He used a relatively good Latin text as the basis for this revision and 
compared it with some old Greek manuscripts. He emphasizes that he treated the current Latin text as conservatively 
as possible, and changed it only where the meaning was distorted”. 

733  WASSERMAN; GURRY, 2017, p. 34. 
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APÊNDICE 2 

REVOLUÇÃO CRISTÃ: UTILIZAÇÃO DO CÓDICE PARA A 

TRANSMISSÃO DO NOVO TESTAMENTO 

A concepção de códice origina-se dos escritos em tabletes de madeira – denominados 

tabula em latim ou códice em grego – que era utilizados para anotações, depois recortados, 

colocados uns sobre os outros e agrupados por cordões, sendo que há relAtos de até 10 pedaços de 

madeiras colocados juntos na forma de uma espécie de livro.734 Segundo Comfort, esse tipo de 

material era usado com a finalidade de fazer anotações de pensamentos, pessoais, de obras escritas 

ou dos próprios negócios.735 Paralelo a isso, folhas de pergaminho eram dobradas formando cartas 

de 8-16 páginas (membrana), o suficiente para uma correspondência pequena. Assim, o surgimento 

do códice vincula-se a mistura desses dois tipos de materiais já utilizados no primeiro século. 

A transição do rolo para o códice iniciou-se no século 1 d.C, nessa época, ambas 

coexistiam, sendo que o códice perpetuar-se-ia definitivamente apenas após o século 3 d.C. Em sua 

manufaturação, as folhas já não são mais coladas uma ao lado da outra, mas recortadas e 

sobrepostas formando uma espécie de livro como conhecemos.736 O códice mais comum era 

produzido com dobrado em quatro partes formando um bloco de 16 páginas (denominado quire). 

Com o tempo, vários quires seriam adicionados para formar um códice de maior tamanho, a 

exemplo do códice Sinaiticus, manuscrito relevante que possui um aglomerado de 

aproximadamente 94 quires.737 Além disso, Fischer ressalta que a estrutura da paginação do rolo 

permaneceu a mesma no códice, em duas ou três colunas. 
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737  BURGESS, M. J. Codex. In: BARRY, J.D et. al (ORGS.). The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: 

Lexham Press, 2016. 



244 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 56 - representação de um códice no mundo antigo. 

 

De toda a informação inserida no database de Leuven738 acerca de livros antigos em forma 

de códice ou rolo no segundo século, os códices compreendem 6% ao passo que os rolos 

compreendem 94%. Entre os cristãos 76% dos documentos são escritos em códice.739 Se aplicarmos 

tais estatísticas apenas a textos considerados sagrados (canônicos), o uso é quase unânime enquanto 

a utilização do rolo fica entre 4-7%. No uso entre textos de outra natureza como tratados teológicos, 

homilias, textos litúrgicos, nos séculos subsequentes, verifica-se maior paridade há entre os 

materiais utilizados. Hurtado estima um número de 18 produções (31%) em rolos de cerca de 58 

cópias textuais extra canônicas.740 Assim, o autor sugere que o uso do códice em ambiente cristão 

estava restrito a textos sagrados. 

Já por volta do século 3 d.C., os cristãos preferiam os escritos em códices. Concernente ao 

seu material, os códices mais antigos foram feitos de papiro, ao passo que a partir do século 4 d.C., 

o pergaminho era o material utilizado.741 Ademais, a primeira referência a um códice é feita por 

Marcial (40-104 d.C), o qual menciona a disponibilidade de sua obra em “tabletes (códices) de 

pergaminho compactos”.742 743 Comfort menciona que o códice era usado para quatro propósitos 

principais: gravar o pensamento de outros, manter um extrato de outras obras, fazer notas pessoais, 

e fazer notas de negócio.744 

 
738  LDAB. Disponível em: https://www.trismegistos.org/ldab/. Acesso em: 18 jan. 2021. 
739  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 73. 
740  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 74. 
741  FISCHER, 2013, p. 12. 
742  BURGESS, 2016. 
743  BRANNAN, R. Backdrops: What Makes a Manuscript?: The Documents behind the Bible Come in Many Forms. 

Here’s a Visual Glossary. Bible Study Magazine, vol. 10. n˚ 6, 2018. p. 23. 
744  COMFORT, 2005, p. 27-28. 
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A maioria dos autores atribui a mudança do rolo para o códice devido a várias vantagens, a 

saber: 1. o códice possibilitava que o conteúdo fosse escrito em ambos lados, algo raro nos rolos 

(acomodando mais conteúdo e economizando mais material); 2. o manuseio era mais fácil, pois 

possibilitava ao leitor segurar o códice em uma mão e folhear as páginas com a outra, além disso, 

uma referência seria encontrada com mais rapidez; 3. o agrupamento em grande quantidade de 

páginas permitia a anotação de coletâneas inteiras como o pentateuco, evangelhos ou cartas 

paulinas; 4. custo reduzido para produção; 5. transporte facilitado devido às proporções do códice.745 

Scott Charlesworth746 tabula códices dos evangelhos em forma de papiro nos primeiros 

séculos com base nos seguintes dados: 1. Número do papiro; 2. Dimensão; 3. Linhas por coluna; 4. 

Agrupamento com base nos estudos de Eric Turner747; 5. Conteúdo; 6. Tipo de escrita; 7. Tipos de 

divisão textual e/ou pontuação; 8. Finalidade de uso. O autor chega a quatro conclusões: primeiro, o 

tamanho pequeno do códice nos primeiros séculos é indicativo de sua fácil portabilidade para 

transporte; segundo, há uma certa padronização no tamanho dos códices escolhido em cada século – 

com pequenas diferenças entre os subgrupos –; terceiro, a uniformidade em tamanho, escrita (semi-

literária à maiúscula) e divisões textuais que facilitavam na leitura pública pressupõe um ambiente 

controlado (centro de estudo/scriptorium) de cópia textual; quarto, as exceções de textos sem tais 

marcas comprovam a cópia em ambientes sem controle para uso privado.748 

Embora as vantagens existissem, nem todos os pesquisadores acreditam que elas fossem 

tão significantes assim, Skeat, por exemplo, minimiza a ideia de uma transição e escolha natural do 

códice em detrimento do rolo. Segundo ele: no mundo do século 1-2 d.C, o rolo era amplamente 

utilizado e por isso seria a escolha mais natural, sendo assim a força do hábito levaria a opção do 

rolo. Já o argumento de ser menos custoso é relativizado para Skeat; em seus cálculos havia uma 

redução de custo em 25% na produção que, no entanto, era minimizado pela adição do valor para 

costurar as folhas e colocar uma capa. 

Um códice poderia conter o texto dos quatro evangelhos, o que nenhum outro tipo de 

material poderia realizar. Skeat utiliza o códice de Bezae, que contém o texto dos evangelhos e de 

Atos, como exemplo: o texto dos evangelhos compreende, no códice, um total de 167 páginas, cada 

página contém uma coluna de 16x19cm de escrito, o que necessitaria em torno de 30 metros de rolo 

 
745  SKEAT, T. C. The Origin of the Christian Codex. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, v. 102, 

p. 263–268, 1994. p. 265. 
746  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 154. 
747  TURNER, E. G. The typology of the early codex. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1977. 
748  EVANS; ZACHARIAS, 2009, p. 156-158. 
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(algo impossível dado que seu tamanho máximo era aproximadamente 9 metros).749 Outra 

comparação seria a produção do texto de Lucas-Atos que ocupa cerca de 185 páginas da versão 

NA-28, dessa forma, seria necessário 12 m de rolo para acomodar apenas o evangelho de Lucas.750 

Ademais, Skeat sugere que Ireneu, escrevendo em 185 d.C, valeu-se de uma forma de 

códice ocidental que já possuía todos os quatro evangelhos.751 Comfort ressalta que o códice foi 

adotado devido à necessidade de abarcar todas as epístolas paulinas em um volume – textos que já 

eram considerados normativos para a comunidade cristã desde muito cedo como indicado em 2 

Pedro 3:16-17.752 

Posteriormente, ao retificar suas próprias hipóteses anteriores, nas quais Skeat & Roberts 

haviam imputado a escolha do códice a partir das seguintes pressuposições: 1. o livro de Marcos 

teria sido escrito originalmente em códice de papiro ou 2. se desenvolveu na Antioquia por meio 

dos ditos de Jesus escritos em tabletes753, em sua nova hipótese, o fator primordial é o teológico. Na 

visão de Skeat, os evangelhos já eram reconhecidos na igreja do primeiro século, assim, o códice foi 

primordial na exposição dos evangelhos enquanto coletânea, devido a sua capacidade de agrupar 

um texto maior.754 Isso também era uma forma de salvaguardar os evangelhos a fim de que nenhum 

outro escrito entrasse na narrativa. Já Meyer sugere que a escolha foi feita pela necessidade dos 

cristãos primitivos se distinguirem dos judeus, pois esses utilizavam o rolo.755 No entanto, Harnett 

critica ambas situações: no primeiro caso, argumenta que não havia “hierarquia” suficiente na igreja 

para normatizar um tipo de material a ser utilizado tão cedo na história do cristianismo, no segundo, 

havia evidência tanto de judeus que utilizaram códice, quanto de cristãos que continuaram usando 

rolos em suas iconografias como símbolo de sabedoria.756 

Não se sabe ao certo se o códice utilizado nos primeiros séculos foi de papiro ou 

pergaminho, pressupõe-se que na região de Roma utilizou-se o pergaminho já no primeiro século, à 

medida que, no Egito, continuou-se o uso do papiro.757 Dessa forma, a maioria dos códices cristãos 

 
749  SKEAT, 1994, p. 264. 
750  FISCHER, 2013, p. 18. 
751  SKEAT, 1994, p. 264. 
752  COMFORT, 2005, p. 28. 
753  EPP, E. J. Journal of Biblical Literature, v. 105, n. 2, p. 359–361, 1986. 
754  SKEAT, 1994, p. 266. 
755  MEYER, E. A. Roman tabulae, Egyptian Christians, and the adoption of the codex. v. 37, p. 295- 348+527, 1 

jan. 2007. 
756  HARNETT, B. The Diffusion of the Codex. Classical Antiquity, v. 36, n. 2, p. 183–235, 1 out. 2017. p. 185. 
757  HARNETT, 2007, p. 191. 
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foram achados no Egito e, por isso, estão escritos em papiros. Já em relação ao uso do códice no 

mundo greco-romano: 

Mais de 1.330 peças de literário grego, científico e outros escritos desse tipo foram 
descobertos que datam do primeiro e segundo séculos; todos estão em rolos com exceção 
menos de vinte, apenas 1,5%, em códices. No século III o percentual sobe de 1,5% para 
cerca de 17%; claramente o códice estava ganhando lugar. Cerca de 300 d.C. subiu para 
50% — uma paridade com o rolo que se reflete em algumas representações preservadas, 
que imagem um homem segurando um rolo ao lado de um segurando um códice. Lá por 
400 d.C. chega-se a 80 por cento e em A.D. 500 cerca de 90 por cento.758 

Surpreendentemente, dentre os achados do cristianismo, todos os manuscritos que datam 

até o século III d.C. foram produzidos em códices. Esse é certamente um momento histórico, pois 

os cristãos foram vanguardistas em relação à tecnologia em voga, já que, para Skeat & Roberts, o 

códice foi introduzido entre os cristãos antes da virada do primeiro século.759 De fato, quase todos os 

manuscritos cristãos encontrados nos primeiros séculos foram escritos em códices, aqueles que 

foram achados em rolos (P13, P18, P98) são cópias que utilizaram o verso de rolos já redigidos.760 

Além disso, Harnett, ao analisar os dados de Skeat & Roberts, intenta responder a razão da 

aceitação plena do códice pelos cristãos já nos primeiros séculos e, para outros povos, apenas no 

terceiro século.761 

A razão de outros povos terem adotado o códice é explicada em duas hipóteses. A primeira 

pressupõe que o uso de códice pelos cristãos impactou fazendo com que o mesmo fosse adotado em 

massa a partir do terceiro século, atingindo seu clímax no século V-VI d.C., tal hipótese é aceita por 

alguns estudiosos. A segunda baseia-se em um método social de difusão, ou seja, a partir de uma 

curva de adoção do códice, que o autor denomina como teoria da difusão, caracterizada por um 

processo social que é vagarosamente aceito até alcançar rápido crescimento e expansão e, depois, ao 

estabilizar forma uma espécie de curva S. A teoria da difusão explica a adoção do códice 

fundamentada em cinco critérios: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, 

experimentabilidade e observância.762 Assim, ao pôr à prova os dados de ambas as curvas, esses 

apontam para uma expansão social natural e gradativa, como explicada pela teoria da difusão, sendo 

 
758  CASSON, 2002, p. 167. 
759  EPP, 1986, p. 361. 
760  COMFORT, 2005, p. 27. 
761  HARNETT, 2007, p. 201. 
762  A observabilidade é o grau em que os benefícios do uso da inovação podem ser vistos por outros. A 

experimentabilidade reflete o quão capaz um potencial adotante é de experimentar uma inovação antes de adotá-la. 
Complexidade é a percepção de quão difícil é entender e usar uma inovação. Compatibilidade é o grau em que uma 
inovação se encaixa com valores adotante, experiência passada e necessidades. Por último, mas o mais importante, é 
uma vantagem relativa: o quão vantajosa a adoção da inovação é percebida como sendo. (HARNETT, 2017, p. 201) 
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essa mais adequada, com premissas razoáveis.763 Dessa forma, os cristãos foram adotantes primários 

do códice por esse ter se mostrado mais conveniente e necessário para expansão do cristianismo, 

atrelado a isso está a natureza nômade, seu pequeno número populacional e condições sociológicas 

da religião nos primeiros séculos, o que possibilitou a difusão de forma mais rápida e anterior.764 

  

 
763  HARNETT, 2017, p. 199. 
764  HARNETT, 2017, p. 228. 
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APÊNDICE C 
 

Lista de alterações ECM III - Atos 
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Fonte: STRUTWOLF, 2017, p. 34-35 (ECM III/1) 
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