Zelota
A vida e a época de Jesus de Nazaré

Reza Aslan
“Arrebatador! ... O talento literário de Aslan é tão essencial
para o livro quanto sua capacidade acadêmica e jornalística. ...
Um retrato realista e persuasivo do mundo e da sociedade
em que Jesus viveu e do papel que muito provavelmente
desempenhou nos dois.”
Salon
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“Fascinante. … Aslan sintetiza
evangelho e erudição
para criar um relato original.”
The New Yorker
“Leitura acessível e compulsiva,
este livro magnífico
é altamente recomendável.”
Publishers Weekly
“Você não precisa perder sua fé para
aprender, no livro cativante e acessível
de Aslan, muito do que é realmente essencial e pertinente nessa história.”
Booklist

Dois mil anos atrás, um pregador judeu atravessou a Galileia
realizando milagres e reunindo seguidores para estabelecer o que
chamou de “Reino de Deus”. Assim, lançou um movimento revolucionário tão ameaçador à ordem estabelecida que foi capturado,
torturado e executado como um criminoso de Estado. Seu nome
era Jesus de Nazaré. Poucas décadas após sua morte, seus seguidores o chamariam de “o filho de Deus”.
Com uma prosa envolvente, baseada em uma pesquisa meticulosa, o escritor e especialista em religião Reza Aslan mergulha na turbulenta época em que Jesus viveu, reconstruindo com maestria a
Palestina do século I em busca do Jesus histórico. Ao fazê-lo, encontra um rebelde carismático que desafiava as autoridades de Roma
e a alta hierarquia religiosa judaica – um dos chamados zelotas, nacionalistas radicais que consideravam dever de todo judeu combater a ocupação romana.
Comparando o Jesus dos evangelhos com o das fontes históricas,
Aslan descreve um homem cheio de convicção, paixão e contradições; e aborda as razões por que a Igreja cristã preferiu promover
a imagem de Jesus como um mestre espiritual pacífico em vez do
revolucionário politicamente conscientizado que ele foi.
Com tradução da especialista em História e Arqueologia do Mediterrâneo Antigo Marlene Suano, Zelota oferece uma nova perspectiva sobre aquela que talvez seja a história mais extraordinária da
humanidade, e afirma a natureza radical e transformadora da vida
e da missão de Jesus de Nazaré.
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