
PREFÁCIO

Os capítulos que se seguem constituem uma colheita amadureci-

da ao longo de muitos anos e provada frequentemente durante o 

processo de maturação, para confirmar que o processo se estava a 

desenrolar adequadamente. Diversos aspetos sob uma diversidade 

de títulos, geralmente variações de «à procura de Jesus» foram abor-

dados sob a forma de aulas em San Antonio, Texas (1999); Uppsala 

(2002); Oxford (2002); e Hong Kong (2003); e integradas nas Nils 

W. Lund Memorial Lectures, no North Park Seminary, e nas Zarley 

Lectures da North Park University, em Chicago (2000); na East Lec-

ture, no Lynchburg College, na Virginia (2001); nas Newell Lectures, 

na Anderson University, no Indiana (2002); na Thatcher Lecture, no 

United Theological College, em Sydney (2003); nas Selwyn Lectures, 

no St. John’s College, em Auckland (2003); e na Dunning Lecture no 

Ecumenical Institute of Theology, seminário e universidade de St. 

Mary’s, em Baltimore (2004). O simples facto de referir novamen-

te estes nomes traz-me muitas recordações felizes de bons amigos 

(antigos e novos), de maravilhosa hospitalidade (frequentemente 

partilhada com a Meta, a minha mulher) e de audiências, estudan-

tes e afins interessados, e por vezes até entusiásticos. O privilégio 
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de nos ter sido concedido algum talento para ensinar e a alegria de 

partilhar opiniões com outros, acrescidos do estímulo de ter de ten-

tar dar resposta a questões críticas em pontos que considero impor-

tantes, e a questões interessantes em pontos inesperados, fez com 

que a experiência contida nessas aulas fosse rica e gratificante. Não 

tenho palavras para expressar a minha gratidão a todos os que tor-

naram possíveis estas viagens para lecionar, e que deram tanto de 

si mesmos para assegurar que o(s) seu(s) convidado(s) ficava(m) 

instalado(s) tão confortavelmente quanto possível.

Todas essas aulas deram origem à publicação da minha obra 

de grande envergadura Jesus Remembered (2003), o primeiro volu-

me, se Deus quiser, de uma futura trilogia sobre Christianity in the 

Making (27-150 CE). Porém, depressa me apercebi de que o que eu 

considerava serem as contribuições metodológicas-chave dadas em 

Jesus Remembered se poderia perder na escala em que considerei 

ser necessário trabalhar no livro. Felizmente, o convite para proferir 

as Hayward Lectures na Acadia University, na Nova Escócia (em no-

vembro de 2003), deu-me oportunidade de expressar estas opiniões 

com mais pormenor e de as aprofundar à luz da minha investigação. 

A Meta e eu estamos muito gratos aos nossos anfitriões, Craig Evans 

e Lee McDonald, pelo convite inicial e pela maravilhosa e calorosa 

hospitalidade com que nos acolheram na Acadia.

Ao preparar estas aulas para publicação, era lógico incluir a 

versão em inglês do texto da aula que dei no encontro de Durham 

da Studiorum Novi Testamenti Societas (agosto de 2002), que surgiu 

como um anexo nas Hayward Lectures. A versão grega do texto foi 

publicada em New Testament Studies 49 (2003). A aula pode porventura 

ser apresentada como uma prequela de Jesus Remembered, aprofun-

dando mais o assunto do que me foi possível fazer no livro, dadas a 

necessidade e a importância de os estudantes dos Evangelhos fazerem 

um esforço efetivo para se virarem para o que deve ter sido o carác-

ter oral da tradição dos primórdios sobre Jesus, e de Jesus. Os meus 

últimos agradecimentos vão para Jim Kinney, da Baker Academic, por 

me encorajar a incluir esta aula em Uma Nova Perspetiva sobre Jesus.

Fevereiro de 2004
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