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Introdução 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo o romance O evangelho segundo 

Jesus Cristo (1991) de José Saramago. Desta obra foi analisada a personagem Diabo, 
visando observar suas características e ações que diferem do conceito pré-
estabelecido pela sociedade a seu respeito. Para uma melhor compreensão sobre a 
construção de assuntos religiosos presentes nas obras do autor, fez-se necessário a 
apresentação de informações sobre romances em que estes estão presentes. 

Ainda em relação à personagem principal deste estudo, o Diabo, é de suma 
importância apresentar a visão, a história e as características atribuídas a ele 
durante séculos. Da obra de Saramago, estuda-se a maneira como ele apresenta 
esta personagem diferentemente daquela visão presente nos textos bíblicos, 
transformando-a em um ser que merece atenção tanto das outras personagens 
como dos leitores. Para este momento, são retirados excertos específicos da obra 
em que aparece o Diabo, sendo esses os anos em que o Pastor/Diabo e Jesus 
passam juntos e o episódio da barca. Essas passagens foram selecionadas porque 
são os momentos em que esta personagem mais chama a atenção pelo seu modo de 
agir, pensar e falar, cravando diálogos intensos com as outras personagens, sendo 
possível perceber e analisar a maneira como o romancista a constrói. 

Acredita-se que o estudo acerca de seu romance e da personagem se faz 
importante e tem relevância para que os leitores consigam compreender a maneira 
com que José Saramago apropria-se dos textos bíblicos e das características 
provenientes do Antigo e do Novo Testamento que são atribuídas ao Diabo para 
transformá-lo de vilão a mocinho, bem como a leitura da sua biografia, observando 
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que os assuntos relacionados à religião permearam seus romances há mais de três 
décadas, culminando na obra em que se faz presente a personagem em questão. 
 
José Saramago e sua relação com Deus: um per(re)curso 

 
José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, 

na província de Ribatejo. Ele, como o próprio narra na sua autobiografia presente 
no site da fundação que zela pela sua obra e memória, foi um excelente aluno, 
sempre teve ótimas notas, tanto no ensino primário quanto no secundário. 
Segundo relato do escritor, frequentou por cinco anos uma escola de ensino 
profissional, aprendendo o ofício de serralheiro mecânico. Mesmo essa sendo uma 
escola de ensino técnico, incluía disciplinas como literatura, nascendo assim o seu 
gosto pela leitura. Ao término do curso, trabalhou durante dois anos em uma 
oficina, frequentando, durante o período noturno, uma biblioteca pública de 
Lisboa, aperfeiçoando cada vez mais a adoração pelos livros.  

Foi m 1947 que publicou sua primeira obra, Terra do pecado. A partir da 
escrita deste romance, que de uma forma não explícita, Saramago começa a 
apresentar as faces de Deus que, posteriormente, permeariam a maioria de suas 
obras. Para Salma Ferraz (2012), esse romance, que faz parte da primeira fase do 
autor, demonstra como seriam as suas futuras publicações no que concerne aos 
assuntos religiosos entre o homem e Deus: 

 
A obra denuncia o conflito do ser humano e seu desejo 
sexual em oposição à castidade e à virtude pregada pelo 
cristianismo. Leonor tenta vencer o moralismo da sociedade, 
mas não consegue transformar a sua condição e os fatos que 
a cercam. É a força da moralidade cristã influenciando a 
personagem, a sociedade e o mundo (p. 74). 

 
 Após a publicação dessa obra, Saramago escreveu outras como Os poemas 

possíveis em 1966, Provavelmente alegria em 1970, e posteriormente em 1971 e 
1973, livros de crônicas como Deste mundo e do outro e A bagagem do viajante. No 
ano de 1980, finalmente, o autor publica a obra intitulada Levantando do chão, a 
que deu início ao seu modo característico de narrar, este que, segundo Lopes 
(2010), não apenas ganhou destaque pelo enredo, mas sim pelo início da forma de 
escrita individual do autor, em que “o narrador oralizava a escrita como se 
estivesse de viva voz em uma roda de amigos; desrespeitava ostensivamente as 
regras sintáticas e a pontuação; (...) Enfim, nascia o “estilo saramaguiano” (LOPES, 
2010, p.96).  

 Após alguns títulos em que Deus não aparecia de forma significativa, em 
Levantado do chão, segundo Ferraz (2012), as alusões a momentos bíblicos voltam 
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a permear suas obras. Saramago faz uma leitura a seu ver de momentos da Bíblia. 
Uma de suas comparações irônicas, de acordo com as ideias de Ferraz (2012), está 
no momento que elege para Cristo uma menina: Maria Adelaide, além de fazer uma 
analogia entre a morte de Jesus e a morte da personagem Germano Vidigal. Para 
Beatriz Berrini, “é a palavra final de LC, que desta forma se propõe como um novo 
Evangelho, Etimologicamente, Evangelho, que dizer isso mesmo: ‘anúncio da boa 
nova’. Levantado do Chão: O Evangelho Segundo José Saramago (BERRINI, 
1998, p.51, citado por FERRAZ, 2012, p.28, grifos da autora). A partir da escrita 
desse livro, o autor começa a delinear nos romances, de uma forma um pouco mais 
explícita, sua relação com Deus. Nos anos seguintes, Saramago dedicou-se à escrita 
de outros livros e neles continuaria sua alusão a Deus e a momentos bíblicos como 

Memorial do convento, 1982, O ano da morte de Ricardo Reis, 1984, A jangada de 

pedra, 1986 e História do cerco de Lisboa, 1989. Nesses quatro romances citados, 
cada vez mais aborda os assuntos religiosos.  
 Em Memorial do convento, uma de suas obras-primas, acontece, segundo 
Ferraz (2012), a autorrevelação do autor, o romance nada mais é que “a maneira 
como se estrutura o pensamento de Saramago sobre Deus, é como o sujeito criador 
revela a negação de Deus” (p.77). Uma razão que comprova isso é que no romance 
existem três personagens principais: o padre alquimista Bartolomeu de Lourenço 
de Gusmão; a feiticeira, Blimunda de Jesus e seu marido, Baltasar. É a partir delas 
que o autor instaura, como observa Ferraz (2012), uma nova trindade, agora 
profana e, ao colocar nela mulher como o Espírito Santo, Saramago dá uma 
resposta ao machismo da religião judaico-cristã, na qual a mulher é tratada em 
segundo plano.  
 Nos romances O ano da morte de Ricardo Reis e A jangada de pedra, como 
observa Ferraz (2012), a temática principal não opera em torno de Deus, mas esse 
assunto se torna presente em seus enredos e em algumas falas das personagens. 
Um bom exemplo da presença desse tema na primeira obra, é a reescrita feita pelo 
narrador de uns dos momentos bíblicos mais conhecidos, a expulsão de Adão e Eva 
do paraíso. 
 Já em História do cerco de Lisboa¸ Saramago questiona e critica Deus muitas 
vezes a partir do narrador, que para Ferraz (2012) é heterodiegético, i.e., não faz 
parte da história. Mesmo assim, utiliza da terceira pessoa para fazer enormes 
críticas às guerras em nome de Deus. Com essa obra, as faces de Deus ganham 
forma, encontrando o seu ápice, como afirma Ferraz (2012), no seguinte romance, 
escrito em 1991, O evangelho segundo Jesus Cristo, em que a personagem que será 
estudada neste trabalho é essencial para o enredo.  
 Saramago faz nesse romance uma releitura da vida de Jesus Cristo na terra. 
Ferraz (2012), o denomina como o quinto evangelista, pois o autor reescreve a 
história mais conhecida do Ocidente a partir do seu ponto de vista, de alguém que 
viveu no século XX. Transforma todas as personagens que conhecemos por serem 
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santificadas, presentes nos evangelhos escritos por quatro de seus apóstolos, em 
seres humanos, capazes de errar e se render às tentações. 
 No ano de 2009, publicou Caim. Este romance, juntamente com os 
anteriores que trariam as faces de Deus como tema, forma o conjunto de obras em 
que Saramago realiza um ensaio sobre Deus, afirmando sempre a sua negação ao 
mesmo. Segundo Ferraz (2012) “Se n’O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), o 
autor mata Deus, em Caim (2009), ele vela o cadáver de Deus e depois crema suas 
cinzas.” (2012, p. 205). 
 A descrença em relação aos momentos bíblicos e a transformação de 
personagens sagradas parece ser o ponto de partida para algumas obras do autor 
português. Talvez a explicação para este fato seja do mesmo se proclamar ateu. 
 
O Diabo em O Evangelho Segundo Jesus Cristo 

 
Como as obras citadas anteriormente, O evangelho segundo Jesus Cristo não 

é apenas mais uma do escritor português, mas sim aquela que quebra com muito 
mais intensidade os paradigmas religiosos, como diz Ferraz “o tema Deus se 
acentua e transforma-se numa apoteose” (2012, p.149). 

O romancista resgata toda sua bagagem religiosa e histórica e reconstrói a 
personagem Jesus e sua caminhada desde seu nascimento até o momento da 
crucificação. No decorrer do enredo, é possível perceber que Saramago faz isso 
com as demais personagens importantes para os evangelhos bíblicos, Maria, José, 
Maria Madalena. Todas elas, mesmo trazendo em si a herança religiosa, perdem a 
sua sacralidade e se tornam humanamente possíveis, expondo seus desejos e 
dúvidas. 

Dentre as personagens que merecem destaque na obra, o Pastor/Diabo é 
uma delas, pois a maneira com que vive e as suas ações fogem do conceito 
preestabelecido do imaginário Cristão. Em sua obra, José Saramago transforma a 
imagem dessa personagem, fazendo com que Jesus e até mesmo o leitor simpatize 
com ela. Antes que uma análise mais detalhada dessa personagem seja feita, é 
importante observar a visão do Diabo construída desde o Antigo Testamento, 
passando pelo Novo Testamento, e culminando na Idade Média. 
 
O Diabo no Antigo e no Novo Testamento 

 
O Diabo, para muitos, é a representação de todo o mal presente no mundo e o 

responsável por muitos acontecimentos negativos. A ele são atribuídos inúmeros 
nomes como Satã, Demônio, Satanás, entre outros. A história mais conhecida sobre 
o seu surgimento vem do Cristianismo; Cousté (1997) narra que: 
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Lúcifer era o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso dos 
anjos: a ninguém mais senão o próprio Deus devia 
obediência ou respeito. E foi precisamente esta 
superioridade, admitida inclusive por Santo Tomás de 
Aquino e Dante, a causa evidente de sua ruína. (...) Qualquer 
que tenha sido o pretexto para a rebelião, esta havia em todo 
caso seguido a seguinte trajetória: a consciência da própria 
superioridade fez com que Lúcifer julgasse factível a 
possibilidade de uma emenda nas decisões de Deus; o livre-
arbítrio que este lhe outorgara impediu que Deus pudesse 
intervir e persuadi-lo (p. 21-22). 
 

 Por ser o mais querido e adorado por Deus foi que Lúcifer se rebelou contra 
ele. Com o advento do cristianismo, segundo Nogueira (2000), Satã passa a ser o 
grande adversário de Deus e o principal inimigo de Jesus, sendo responsável por 
todos os obstáculos e empecilhos na tentativa de aumentar o reino de Deus na 
terra. O mundo passa a ser dividido entre o Bem e o Mal, sendo aqueles que o 
seguiam pertencentes ao Mal, e, os adoradores de Deus pertencentes ao Bem. 

A principal aparição do Diabo nos textos do Antigo Testamento é observada 
no Livro de Jó. Nogueira (2000) relata que Deus estava muito satisfeito com o seu 
servo Jó e o exalta, porém Satan, que era um de seus filhos, um anjo, levanta 
suspeita sobre o servo, colocando-o a prova, uma vez que, se ele é tão fiel, logo age 
por interesse. Assim, Jó se torna o alvo de todos os males.  Satan passa de acusador 
para tentador, sendo o Diabo por excelência, que do grego Diábolos, significava 
aquele que leva juízo, transformando-se no Novo Testamento o símbolo de todo o 
Mal. 
 No Cristianismo, todo aquele que não acreditava em Deus, ou que seguia 
qualquer outra religião, segundo Nogueira (2000), tinha como pai o Demônio. O 
Diabo era seguido por outros espíritos inferiores, que tinham como tarefa tentar os 
homens contra as palavras de Jesus. A ele era atribuída a responsabilidade por 
problemas como epilepsia, paralisias e entorpecimento dos corpos que afetavam 
alguns indivíduos. A cada milagre de Jesus, que consistia na cura de doenças como 
estas, o poder do Satã era enfraquecido. 

Em relação à sua aparência física, segundo Cousté (1997), muitas foram as 
descrições feitas, principalmente entre os séculos XV e XVII, sendo essas muitas 
vezes elaboradas por feiticeiras que na época teriam recebido a visita do Diabo. 
Muitos detalhes apresentados por elas trazem certas semelhanças. 

Para algumas, ele aparece em forma de cão, bode, abutre, e, quando se 
transformava em homem, geralmente trazia um ar melancólico e sedutor, porém 
sempre com uma deformação física. Durante a Idade Média, o Diabo passou por um 
processo de degradação principalmente aos olhos do povo, que o descrevia como 
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sendo “corrupto, mentiroso, inimigo de Deus e dos homens, [...] violador, maligno 
no mais alto grau, deverá necessariamente ser horrendo, disforme e repulsivo 
como nenhuma outra criatura” (COUSTÉ, 1997, p. 32, grifos do original). 
 A partir da descrição feita pelo poeta inglês John Milton, como narra Cousté 
(1997) “o Diabo de Milton é um Diabo que nunca deixou de ser Lúcifer – a estrela 
da manhã, o mais belo e perfeito dos anjos” (p. 31) e culminando com os 
românticos do século XIX, o Diabo deixou de ser a criatura horrenda que era 
descrita na Idade Média, recuperando sua dignidade física. 

Muitas foram as descrições feitas em relação à aparência física do Diabo; 
algumas assemelham-se e outras divergem. O que não se pode discutir é que sua 
aparição, mesmo em algumas situações sendo apenas descrita como um espírito, 
vem desde o Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento e sofrendo 
alterações durante os anos. 

Na literatura, esta personagem foi apresentada de maneiras diferentes por 
inúmeros autores. Na obra em questão, O evangelho segundo Jesus Cristo, a maneira 
com que José Saramago constrói e cria a sua personagem assemelha-se com a 
forma que Antonio Candido (1995) trata os mecanismos de criação de 
personagens. Uma dessas maneiras é: 
 

Personagens construídas em torno de um modelo, direto ou 
indiretamente conhecido, mas que apenas é um pretexto 
básico, um estimulante para o trabalho de caracterização, 
que explora ao máximo as suas virtualidades por meio da 
fantasia, quando não as inventa de maneira que os traços da 
personagem resultante não poderiam, logicamente, convir 
ao modelo (p. 72). 

 

O escritor português parte do conceito proveniente do imaginário cristão de 
Anjo Caído, aquele que por ser o mais querido de Deus rebelou-se contra ele e foi 
expulso do Céu, tornando-se seu inimigo, e cria uma personagem baseada nesse, 
levando em conta os textos bíblicos, porém com características psicológicas e 
físicas bem diferentes, transformando-o em uma personagem tão importante como 
o próprio Jesus Cristo, atribuindo a ele particularidades que somente podem ser 
observadas no seu romance. 
 Nessa perspectiva, os textos estabelecem relações que ora se distanciam ora 
se aproximam do Diabo conhecido pelos cristãos. A ficção possibilita uma verdade, 
que pode criticar ou negar o mundo real. Ela recria o “real”, mas isso não quer 
dizer que seja verdadeiro aquilo que descreve: tenta exprimir o sentido do mundo 
e do homem. Dessa maneira, ela se constrói por meio da interpretação, quando o 
autor relata e o público compreende. Essa arte que trabalha com muitas metáforas, 
insinua, buscando sentido e compreensão da vida, através da sua beleza estética. 
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O Diabo figurado por Saramago 

 
O Diabo em O evangelho segundo Jesus Cristo representa um ser diferente 

daquele que é visto nos textos bíblicos e descrito popularmente. O autor faz uma 
reapropriação desta personagem, como afirma Ferraz (2012), a redime, quando a 
faz presente nos momentos cruciais da narrativa. Ele aparece de três maneiras 
diferentes durante toda a obra. Primeiramente, se apodera das características de 
um mendigo para aparecer à Maria, anunciando assim a sua gravidez e estando 
presente em alguns momentos da sua gestação. Em um segundo momento, aparece 
como o Pastor de rebanhos, sendo aquele que convida Jesus a segui-lo, e juntos 
ficam por quatro anos. Por último, toma a sua forma original e aparece como o 
Diabo em si, no clímax da história, que acontece no episódio da barca. 
 Desde a primeira aparição da personagem na obra, é possível observar, 
segundo Ferraz (2012), que o narrador tem certa empatia pelo Pastor/Diabo, pois 
todas as suas manifestações são descritas como sendo de um anjo. Sua aparência é 
de um homem alto, grande e com roupas resplandecentes, suas palavras costumam 
trazer boas novas e são carregadas de sabedoria. Sendo assim, ele assemelha-se ao 
anjo caído, Lúcifer “é sábio e é filosofo” (p. 195). 

O primeiro encontro entre Jesus e o Pastor/Diabo, acontece na gruta onde o 
menino havia nascido em Belém. Lá estava ele, cansado dos dias tumultuados que 
havia passado, após descobrir todas as verdades a respeito do seu nascimento e 
das mortes dos meninos de Belém. De súbito acordou e 

 
viu um homem alto, gigantesco, com uma cabeça de fogo, 
mas logo percebeu que o que julgara ser cabeça era um 
archote levantado na mão direita quase até ao tecto da cova, 
a cabeça verdadeira estava um pouco mais abaixo, pelo 
tamanho podia ser a de Golias, porém a expressão do rosto 
não tinha nada de furor guerreiro, antes era o sorriso 
comprazido de quem, tendo procurado, achou (SARAMAGO, 
1991, p. 225). 
 

 Mais uma vez, a descrição feita pelo narrador é de um homem grande, 
gigantesco. Após este primeiro contato continuaram a conversar. O Pastor/Diabo 
disse saber bem quem era Jesus “eu sem bem quem és, nasceste filho de um 
carpinteiro de obra grossa chamado José e de uma cardadora de lã chamada Maria” 
(SARAMAGO, 1991, p. 227). O menino se mostrou um pouco assustado, mas foi o 
mesmo que se ofereceu para acompanhá-lo como ajudante “Queres levar-me 
contigo, de ajudante, Estava à espera de que mo pedisses, E então, Recebo-te no 
meu rebanho” (SARAMAGO, 1991, p. 227). 
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 Assim iniciam os quatro anos em que o Pastor/Diabo e Jesus passam juntos. 
Durante todo esse tempo, aos poucos o jovem percebe algumas particularidades do 
seu companheiro, e o narrador começa a mostrar qual é sua relação com Deus. 
Jesus percebe que ele não é um adorador do Senhor, pois como o próprio narrador 
diz “O que primeiro Jesus estranhou de todo foi que, saídos da caverna para a 
madrugada, não tivesse Pastor precedido como ele procedera, bendizendo a Deus” 
(SARAMAGO, 1991, p.231). Não só nas suas atitudes, mas posteriormente em 
vários diálogos entre essas personagens, a aversão dele por Deus fica cada vez 
mais clara. 
 Ferraz (2012) afirma que essa personagem maneja com clareza e raridade a 
arte do diálogo; sendo assim, um de seus atributos é o domínio absoluto da 
palavra. Pode-se observar e confirmar este fato em uma passagem onde Jesus, 
vendo que o Pastor não adora e nem agradece a Deus por coisas básicas do dia a 
dia resolve deixá-lo. O mesmo, ao perceber-se contrariado, questiona a existência 
de Deus, dizendo que: 

se existe Deus terá de ser um único Senhor, mas era melhor 
que fossem dois, assim haveria um deus para o lobo e um 
deus para a ovelha, um para o que morre e outro para o que 
mata, um deus para o condenado, um deus para o carrasco 
[...] Não sei como pode Deus viver, a frase não passou daqui 
porque Jesus, com a autoridade de um mestre de sinagoga, 
cortou. Deus não vive, é, Nessas diferenças não sou 
entendido, mas o que te posso dizer é que não gostaria de 
me ver na pele de um deus que ao mesmo tempo guia a mão 
do punhal do assassino e oferece a garganta a ser cortada [...] 
Não tenho deus, sou como uma das minhas ovelhas, Ao 
menos dão filhos para os altares do Senhor, E eu digo-te 
como lobos uivariam essas mães se soubessem. Jesus ficou 
pálido, sem resposta (SARAMAGO, 1991, p. 233). 
 

 Neste diálogo intenso há vários elementos usados pelo narrador para 
mostrar essa repulsa do Pastor/Diabo para com Deus. Primeiramente, este critica 
um Deus que ao mesmo tempo é o Senhor daquele que mata e o Senhor da vítima, 
o Senhor do lobo e da ovelha. Em segundo lugar, dá a sua opinião sobre o sacrifício, 
a morte de ovelhas inocentes em nome de Deus.  

Outro elemento, agora focando na maneira utilizada por Saramago para 
referir-se ao Senhor, o nome “deus” aparece em vários momentos grafado assim, 
em letra minúscula, quando dito pelo Pastor/Diabo, talvez essa seja mais uma 
maneira que o romancista utilizou para demonstrar a antipatia da personagem 
para com o Pai, assim mostrando que ela o reconhece como sendo apenas mais um. 
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 Logo após este momento em que o Pastor/Diabo discute com Jesus sobre a 
existência ou não de um Deus, o mesmo usa o sacrifício das ovelhas para 
questionar, segundo Ferraz (2012), o caráter de Deus: 
 

Escolhe uma ovelha, disse, Quê, perguntou Jesus 
desnorteado. Digo-te, que escolhas uma ovelha, a não ser 
que prefira uma cabra. Para quê, Vais precisar dela, se 
realmente não és eunuco. A compreensão atingiu o rapaz 
com a força de um murro. [...] Tapou a cara com as mãos e 
disse numa voz rouca, Esta é a palavra do Senhor Se um 
homem se ajuntar com um animal, será punido com a morte 
[...] Ouvide, ouvide, ovelhas que aí estais, ouvide o que nos 
vem ensinar este sábio rapaz, que não é lícito fornicai-vos, 
Deus não o permite, podeis estar tranquilas, mas tosquiar-
vos, sim, maltratar-vos, sim, matar-vos, sim, e comer-vos, 
pois para isso vos criou a sua lei e vos mantém a sua 
providência (SARAMAGO, 1991, p. 237-238). 
 

 Neste excerto, observa-se que o companheiro de Jesus considera o sacrifício 
das ovelhas, que geralmente acontecia na época da Páscoa como forma de oferta a 
Deus, como diz Ferraz (2012), um pecado abominável, ao contrário da fornicação 
das ovelhas, que neste trecho é visto como um ato não tão indigno como o 
sacrifício. A crítica do Pastor/Diabo a Deus nesta passagem é claramente 
observada, pois ele questiona a necessidade deste ritual sangrento. 
 Muitos foram os aprendizados e ensinamentos de Jesus durante os quatro 
anos que passou com o Pastor/Diabo. Em vários diálogos que os dois tiveram, o 
narrador deixa algumas pistas sobre a verdadeira identidade deste, e sobre a 
ligação que existe entre Deus e o Diabo. Alguns trechos que podem confirmar isso, 
como afirma Ferraz (2012); são os seguintes: 
 

Os escravos vivem para servir-nos, talvez devêssemos abri-
los para sabermos se levam escravos dentro, e depois abrir 
um rei para ver se tem outro rei na barriga, e olha se 
encontrássemos o Diabo ele deixasse que abríssemos, talvez 
a surpresa de ver saltar Deus lá de dentro (SARAMAGO, 
1991, p. 241-243).                                 

   
No excerto apresentado, é possível entender que se o Diabo fosse aberto 

poderia acontecer que de dentro dele saísse Deus, assim os dois seriam as duas 
faces da mesma moeda, um existe em função do outro. No próximo trecho, o 
narrador se refere ao arcanjo caído: “E como o Diabo, de quem Deus ao princípio 
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fora amigo, e ele favorito de Deus, comentando-se mesmo no universo que desde 
os tempos infinitos nunca vira uma amizade igual àquela” (SARAMAGO, 1991, p. 
235). Isto é, a amizade entre Deus e o Diabo era tão intensa que não havia nada 
parecido, quando era anjo fora o favorito de Deus, afirmando assim que houve 
relação entre eles e questionando o possível vínculo que ainda possa existir entre 
os dois. 
 Em outro momento da narrativa, quando Jesus fora a Jerusalém oferecer 
seu cordeiro para sacrifício, encontrou Maria e sua família no caminho de volta. Ao 
dizer à mãe onde estava vivendo e com quem, logo a mulher identificou o 
Pastor/Diabo como sendo o Satã, dizendo para Jesus: “Esse homem é um demônio, 
Como sabes, disse-to ele, Não, a primeira vez que o vi disse-me que era um anjo [...] 
Ao princípio acreditei que o fosse, mas o diabo também tem as suas artes” 
(SARAMAGO, 1991, p.253-254). Em trechos como estes, em que o narrador deixa 
subentendido ao leitor quem realmente é o Pastor/Diabo, pode-se perceber que a 
intenção deste é descrever uma personagem que seja diferente daquela que é 
culpada por todos os males do mundo. Isso acontece transformando a sua imagem 
e fazendo com que o leitor simpatize com ela. 

 O grande teste que o Pastor/Diabo faz a Jesus é o não sacrifício da ovelha, 
teste no qual Jesus foi reprovado, pois, no primeiro momento quando vai à 
Jerusalém levar a sua ovelha, não a sacrifica, mas no seu primeiro encontro com 
Deus, o mesmo o obriga a sacrificá-la. É neste episódio, como afirma Ferraz 
(2012), que a antipatia do narrador para com o Senhor, e provavelmente a do 
leitor, evidencia-se. Neste momento, Deus obriga Jesus a matar a ovelha que havia 
salvado anteriormente, logo após a sua morte Jesus fica em silêncio, estarrecido, 
quando o narrador diz qual foi a reação de Deus: “apenas se ouviu, Aaaah, era 
Deus suspirando de satisfação” (SARAMAGO, 1991, p. 264). Assim o narrador 
mostra um Deus que sente prazer com o sacrifício do animal. 
 Ao encontrar seu companheiro novamente, esse o pergunta: 

 
A ovelha, e ele respondeu, Encontrei Deus, Não te perguntei 
se encontraste Deus, perguntei-te se achaste a ovelha, 
Sacrifiquei-a, Porquê, Deus estava lá, deve de ser. Com a 
ponta do cajado, Pastor fez um risco no chão, fundo como 
rego de arado, intransponível como uma vala de fogo, depois 
disse, Não aprendeste nada, vai (SARAMAGO, 1991, p.265). 

 
 O Pastor/Diabo, mostrando-se insatisfeito com a atitude de Jesus, o manda 
embora, pois o que ele fez não condizia com os ensinamentos que ele o havia 
passado durante esses quatro anos. Essas personagens, Jesus, Pastor/Diabo e Deus 
voltarão a se encontrar no principal momento d’O evangelho, o que designamos 
como clímax da narrativa, o episódio que acontece durante quarenta dias 
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cronológicos, dias esses contados pelos discípulos, pois na barca o tempo se perde. 
Em meio a um grande nevoeiro no mar, nevoeiro este, como explana Coelho 
(2011), que serve para que existam apenas os três neste momento, sem que 
nenhum contratempo externo os atrapalhe, as personagens travam, segundo 
Ferraz (2012), um tenso diálogo, narrado em mais de trinta páginas. Deus 
apresenta ao seu Filho para o que veio, e qual o seu destino na terra. 

Primeiramente, Jesus é apresentado a Deus; uma grandiosa descrição é 
destinada a ele: “É um homem grande e velho, de barbas fluviais espalhadas sobre 
o peito, a cabeça descoberta, cabelo solto [...] Está vestido como um judeu rico, de 
túnica comprida [...] debruado de tecido de ouro” (SARAMAGO, 1991, p. 364).  

Deus começa a apresentar a Jesus o porquê precisava da presença de um 
filho seu na terra, quando o Diabo chega à barca: 

 
As mãos agarraram-se à borda da barca enquanto a cabeça 
estava ainda mergulhada na água, e eram umas mãos largas 
e possantes, com unhas fortes, as mãos de um corpo que 
como o de Deus, devia ser alto, grande e velho. A barca 
oscilou com o impulso, a cabeça ascendeu da água, o tronco 
veio atrás escorrendo qual catarata, as pernas depois, era o 
leviatã surgindo das últimas profundidades, era, como se viu, 
passando todos estes anos, o Pastor (SARAMAGO, 1991, p. 
367). 
 

 A descrição feita pelo narrador sobre o Diabo está à altura da que foi feita 
sobre Deus. Neste momento percebe-se que, segundo as ideias de Ferraz (2012), as 
características atribuídas a ele fogem completamente daquelas que, como foram 
citadas anteriormente, eram conferidas ao Diabo na Idade Média, um ser horrendo 
que se assemelhava à um bode e que tinha deformações físicas. 
 Mais uma vez é possível observar a relação entre Deus e o Diabo quando o 
narrador diz “as mãos de um corpo como o de Deus”, comparando as aparências 
dos dois. E como o próprio Jesus constata “tirando as barbas de Deus, eram como 
gémeos, é certo que o Diabo parecia mais novo [...] mas seria uma ilusão dos olhos 
ou um engano por ele induzido” (SARAMAGO, 1991, p. 368). Ao entrar na barca, o 
Diabo senta-se em meio a Jesus e Deus, ocupando, segundo Ferraz (2012), a 
posição de mediador e intercessor, configurando assim uma nova trindade. A 
relação entre as duas personagens começa a aparecer com mais força a cada fala. 
Deus reconhece que sabia dos anos que Jesus passara com o Pastor/Diabo, e ainda 
diz: “Meu filho, não esqueças o que vou dizer, tudo quanto interessa a Deus, 
interessa ao Diabo” (SARAMAGO, 1991, p.369). E Jesus, após ouvir e constatar que 
ambos só existem em função do outro exclama: 
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Percebo agora por que está aqui o Diabo, se a tua autoridade 
vier a alargar-se a mais gente e mais países, também o poder 
dele sobre os homens se alargará, pois os teus limites são os 
limites dele, nem um passo a mais nem um passo a menos 
(SARAMAGO, 1991, p. 371). 

 
 A essa altura, conforme escrito por Ferraz (2012), tanto Jesus quanto os 
leitores do romance já puderam perceber que Deus e o Diabo são, na realidade, 
apenas um só. Jesus diz “sim senhores, levo-os até à borda para que todos possam, 
finalmente, ver Deus e o Diabo em figura própria, o bem que se entendem, o 
parecidos que são” (SARAMAGO, 1991, p. 372). Jesus percebe, como afirma Ferraz 
(2012), a sua função de cobaia para Deus. Esse começa a delinear como será a vida 
do Salvador na terra e depois da sua morte. Inicia-se agora a descrição com riqueza 
de detalhes cruéis, dos acontecimentos futuros em nome de Jesus, das mortes e 
torturas que acontecerão aos homens em seu nome. São cento e quarenta linhas, 
um parágrafo ininterrupto que vai de A a Z, descrevendo as mortes de inúmeras 
vítimas e mártires do cristianismo. Após Deus apresentar com clareza a sua lista de 
nomes, em um ponto o Diabo o interrompe para se isentar de todas essas 
tragédias: 
 

Observa, como há, no que ele tem vindo a contar, duas 
maneiras de perder-se a vida, uma pelo martírio, outra pela 
renúncia, não bastava terem de morrer quando lhes 
chegasse a hora, ainda é preciso que, de uma maneira ou 
outra, corram ao encontro dela, crucificados, estripados, 
degolados, queimados, lapidados, afogados, esquartejados, 
estrangulados, esfolados, alanceados, escorneados, 
enterrados, serrados, fechados, amputados, escardeados, ou 
então, dentro e fora das celas, capítulos e claustros, 
castigando-se por terem nascido com o corpo que Deus lhes 
deu, e sem o qual não teriam onde pôr a alma, tais momentos 
não os inventou este Diabo que te fala (SARAMAGO, 1991, 
p.387). 
 

 Mais a diante, expressa: “Digo que ninguém que esteja em seu perfeito juízo 
poderá vir a afirmar que o Diabo foi, é, ou será culpado de tal morticínio e tais 
cemitérios” (SARAMAGO, 1991, p. 389). Assim, com o que disse antes e a partir 
desta fala, esta personagem atribui a Deus a responsabilidade de todos esses 
acontecimentos, exonerando-se desta crueldade e, como explana Ferraz (2012), 
com medo de que toda essa carnificina seja atribuída a ele defende-se de tudo o 
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que foi dito pelo Pai, falando ainda que “É preciso ser Deus para gostar tanto de 
sangue” (SARAMAGO, 1991, p. 391). 
 Com o intuito de salvar Jesus e extremamente perplexo com o futuro que 
Deus planejou para este, o Diabo faz sua última e única proposta a Deus: 
 

Quero hoje fazer bom uso do coração que tenho, aceito e 
quero que o teu poder se alargue a todos os extremos da 
terra, sem que tenha que morrer tanta gente, e pois que de 
tudo aquilo que te desobedece e nega, dizes tu que é fruto do 
Mal que eu sou e ando a governar o mundo, a minha 
proposta é que tornes a receber-me no teu céu, perdoados 
dos males passados pelos que no futuro não terei de 
cometer, que aceites e guardes a minha obediência, como 
nos tempos felizes em que fui um dos teus anjos predilectos, 
Lúcifer me chamavas, o que a luz levava, antes que uma 
ambição de ser igual a ti me devorasse a alma e me fizesse 
rebelar contra a tua autoridade [...] se usares comigo, agora, 
daquele mesmo perdão que no futuro prometerás tão 
facilmente à esquerda e à direita, então acaba-se aqui hoje o 
mal, teu filho não precisara morrer, o teu reino será, não 
apenas esta terra de hebreus mas o mundo inteiro conhecido 
e por conhecer, e mais do que o mundo, o universo, por toda 
a parte o Bem governará, e eu cantarei na última e humilde 
fila dos anjos que te permaneceram fiéis, mais fiel então do 
que todos, porque arrependido, eu cantarei os teus louvores 
tudo terminará com se não tivesse sido, tudo começará a ser 
como dessa maneira devesse ser sempre [...] (SARAMAGO, 
1991, p. 392). 
 

 Nesta última tentativa, o Diabo profere um discurso que, como afirma 
Ferraz “é o mais cristão de todos os discursos bíblicos” (2012, p. 191), pois está 
recheado de piedade e humildade, na tentativa fracassada do mesmo de salvar 
Jesus e por consequência toda a humanidade. Acontece aqui a completa inversão 
de valores. O Diabo anunciado se difere por completo daquele visto no Antigo e no 
Novo Testamento, aparece generoso, arrependido, bondoso e humilde, atributos 
esses que, conforme Ferraz (2012), são considerados divinos nos Evangelhos 
bíblicos.  
 O seu papel neste momento fora de defensor e libertador de Jesus, 
tornando-se, segundo Ferraz (2012), o grande herói desse evangelho profano, 
reconhece que foi ambicioso e tenta redimir-se com Deus. Como a Deus cabe o 
papel de “um ser cruel, arrogante e autoritário” (COELHO, 2011, p.100), não aceita 
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o perdão do Diabo. Confirmando mais uma vez em sua fala que a existência de um 
só é possível com a existência do outro:  
 

Não me aceitas, não me perdoas, Não te aceito, não te 
perdoo, quero-te como és, e, se possível, ainda pior do que és 
agora, Porquê, Porque este bem que eu sou não existiria sem 
esse mal que tu és [...] enfim, se tu acabas, eu acabo, para que 
eu seja o Bem, é necessário que tu continues a ser o Mal, se o 
Diabo não vive como Diabo, Deus não vive como Deus, a 
morte de um seria a morte do outro [...] Pastor encolheu os 
ombros e falou para Jesus, Que não se diga que o Diabo não 
tentou um dia a Deus (SARAMAGO, 1991, p, 392-393). 
 

 Com este excerto confirma-se a ideia dita por Ferraz (2012) que, neste 
romance o narrador transforma Deus em Diabo, e o Diabo de causador de todos os 
males converte-se em “salvador do Salvador” (p. 191), e que essas duas 
personagens são na verdade a cara e a coroa da mesma moeda. 
 
Conclusão 

 
Pode-se afirmar que o Diabo torna-se o protagonista da história, pois este 

aparece em todos os momentos mais importantes da narrativa; são esses, segundo 
Ferraz (2012), a anunciação da gravidez de Maria por ele, incorporado em 
mendigo; este acompanha a mãe de Jesus durante a sua gravidez; é ele que aparece 
na cova onde estavam José e Maria escondidos para os acusarem das mortes dos 
meninos de Belém; encontra Jesus na gruta onde este nascera para levá-lo a ser 
mais uma ovelha do seu rebanho e, durante quatro anos o ensina lições de 
sabedoria; é o salvador das ovelhas, impedindo que essas sejam sacrificadas na 
Páscoa; por fim é ele que, no episódio da barca, vem com a missão de salvar mais 
uma de suas ovelhas, Jesus, tentando e pedindo perdão à Deus, tratando-o de igual 
para igual.  

Além da sua presença em momentos cruciais deste “desenvangelho de papel 
e tinta” (FERRAZ, 2012, p. 2017), o narrador apresenta algumas pistas ao leitor, 
pistas essas nas falas das personagens, quando, por exemplo, o Pastor/Diabo 
manda abrir Deus e encontrar o Diabo dentro dele; as relações de amizade 
existentes entre esses dois e a semelhança entre suas características físicas, que 
são destacadas nas descrições no episódio da barca. O intuito do narrador é 
mostrar que, como explana Ferraz (2012) “O Diabo é simplesmente um 
heterônimo de Deus, ou seja, um alter-ego. O ser que mais se assemelha e se 
aproxima de Deus é o Diabo” (p.189). 
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O mais interessante a ser observado na obra de José Saramago, é como ele 
transforma uma personagem que é popularmente conhecido de uma maneira 
negativa, em um protagonista de uma história em que, o leitor, sem saber quem ele 
é, assim não podendo relacioná-lo ao que já conhece, simpatiza-se com ele e 
considera-o o grande herói da obra, “o magistral personagem do Diabo” (FERRAZ, 
2012, p.217). 
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