A tese defendida por mim, Túlio Melo Wavginiak, em 28 de outubro tem como
título
JESUS CORDEIRO DE DEUS, OFERTA, SACRIFÍCIO E TRIUNFO
Um estudo narrativo-comparativo de Jesus, cordeiro de Deus em Jo 1,29 a partir do
AT e demais ocorrências neo-testamentárias

A tese é composta por quatro capítulos. O primeiro engloba o vocábulo cordeiro no
Antigo Testamento e em alguns autores. O ponto de partida se dá com o estudo das
ocorrências das palavras gregas ἀμνός e ἀρνίον nos livros do AT. Se analisa como a
LXX realizou a tradução dos vocábulos hebraicos e se fará uma síntese sobre como
foi aplicado o termo cordeiro a partir dos dois vocábulos gregos usados pelo judaísmo
bíblico e extra-bíblico. São numerosas as ocorrências de ἀμνός no AT, e essas serão
analisadas. O oferecimento de ἀμνός em sacrifício apresenta uma grande variedade
de situações, na maioria dos casos ligado ao culto e à purificação dos israelitas. Tais
ocorrências são analisadas, enquanto ligadas ao culto, com o tipo de sacrifício
oferecido, usado como metáfora ou comparação e outros usos. Na segunda parte desse
capítulo, foi feita a análise dos textos canônicos, nos quais ocorre o vocábulo ἀρνίον e
como ele foi aplicado nessas ocorrências. A terceira parte do primeiro capítulo,
analisa algumas ocorrências de ἀμνός e ἀρνίον em textos apócrifos e em alguns
autores. O objetivo é averiguar até que ponto o cordeiro (ἀμνός e ἀρνίον) era
importante nessas obras, e se esses textos podem ter servido como inspiração aos
autores do NT. Este capítulo é o primeiro, por ser o ponto de partida, visto que foi
principalmente do judaísmo que os autores do NT se serviram, quando relacionaram
os vocábulos ἀμνός e ἀρνίον à pessoa de Jesus.
O segundo capítulo trata da aplicação de Jesus cordeiro nos textos dos Atos dos
Apóstolos e na Primeira Carta de São Pedro. O estudo se dá por meio da análise do
texto grego, de alguns pontos de crítica textual e da análise narrativa da perícope onde
ocorre o vocábulo ἀμνός. Este capítulo é o segundo, porque se forma através do
estudo de textos que aplicam a Jesus o vocábulo ἀμνός e se servem das tradições do
AT, que serão mostradas no primeiro capítulo. Além disso, as relaciona com o texto
de Jo 1,19-34, que trata do cordeiro de Deus.
O terceiro capítulo continua e complementa a lógica do segundo. Ele aprofunda os
textos de Ap 5 e Ap 7,14, que aplicam a Jesus o vocábulo ἀρνίον, bem como perscruta
o texto de 1Cor 5, que apresenta o Cristo como a Páscoa dos cristãos que foi imolada.

O estudo se dá por meio da análise do texto grego, de alguns pontos de crítica textual
e da análise narrativa da perícope onde ocorre o vocábulo ἀρνίον e onde Jesus é
comparado com a Páscoa imolada. O texto também se serve de algumas das tradições
do AT, a serem apresentadas no primeiro capítulo, além de relacioná-las com o texto
de Jo 1,19-34, que trata do cordeiro de Deus.
O quarto capítulo analisa o texto de Jo 1,19-34, que trata do cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo, o texto iluminado pela pesquisa dos capítulos anteriores. Ele
mostra de quais tradições do AT o autor do QE se serviu; apresentará as hipóteses
para a origem da expressão ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου;
mostrará relações próprias – a partir de expressões equivalentes – no texto joanino,
que indicam uma inclusão da obra redentora do cordeiro em todo o texto do QE; e
mostrará o que é próprio do autor do QE quando retrata Jesus como o cordeiro de
Deus.
Por fim, na conclusão pretende-se demonstrar que o QE aplica o vocábulo ἀμνός a
Jesus de um modo totalmente novo. E que esta novidade se caracteriza pelo modo
como ele inclui as diferentes tradições relativas ao cordeiro do AT e as relaciona com
o fato de Jesus ser aquele que batiza no Espírito Santo.

