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Esse artigo discute a relação entre violência, paz e religião sob o aspecto bíblico
demonstrando as relações de poder por meio das classes culturais e do poder aquisitivo
expresso por meio das crenças religiosas. Para tanto, toma como base os estudos de Bingemer
(2001), Hosrley (2010) e Rossi (2017). Parte da ideia de que no mundo bíblico podemos
caracterizar quatro grandes agentes de violência e opressão: 1) o estado e seu aparelho militar;
2) agentes políticos, religiosos e econômicos; 3) a constante ameaça externa por meio dos
impérios; 4) as nações vizinhas de Israel que são constantemente acusadas da prática do
comércio escravo (Filisteia e Tiro) e de cometer atrocidades (Damasco e Amon). Discute
ainda que de uma forma mais concreta a violência e a paz fazem parte de uma espiral histórica,
desde os primórdios até a contemporaneidade. Por isso, o pobre tornou-se uma presença
incômoda, mesmo sem falar nada, a simples presença é um grito que interpela a consciência
da nação. Violência e opressão têm suas consequências vinculadas ao estabelecimento de
relações de dependências e de empobrecimento. Nessa perspectiva, a pobreza, a miséria e a
violência eram vistas como anormalidades. Há duas maneiras de reagir à presença dos
empobrecidos na bíblia e seu processo de vitimização através da violência e opressão:
primeiro, identificá-los com a tradição de solidariedade, as vítimas que vinham desde o tempo
de Moisés; e segundo, neutralizar sua presença a partir da separação física, ou ideológica.
Nesse cenário de mundo pluralista e diversificado como o nosso, a problemática da violência
também atinge outras tradições religiosas, afetando o diálogo entre seus pares e outros
membros religiosos. A história narrada na Bíblia é uma espiral de opressão, luta e paz.
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