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Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é discutir sobre a existência de possíveis relações entre 

a ideia  salvação post-mortem no ritual dos Mistérios de Elêusis na Grécia Antiga e a ideia de 

salvação post-mortem no Cristianismo. Pretende-se traçar um quadro de reflexões sobre a 

hipótese de uma origem pagã de certas ideias cristãs. O presente estudo realiza um diálogo 

com a pesquisa intitulada: Um estudo da Grécia Antiga a partir das representações da morte 

na mitologia e na literatura, coordenada pela Professora Isabela Fernandes com fomento da 

FAPERJ. Como o projeto ainda se encontra na sua primeira fase, o presente texto é o 

resultado das reflexões iniciais concentradas no estudo dos Mistérios de Elêusis.  

Introdução 

O ritual denominado Mistérios de Elêusis era uma das mais famosas festas religiosas 

da Grécia Antiga. O festival era consagrado à Deméter, divindade da agricultura, e ele 

acontecia no santuário desta deusa, na cidade ática de Elêusis (BRANDÃO, 1999). O ritual se 

baseava no modelo mítico do rapto de Perséfone, filha da deusa Deméter, que desceu ao 

mundo dos mortos e depois renasceu, retornando para a vida. Os Mistérios de Elêusis 

propunham uma nova perspectiva sobre a morte, compreendendo-a não com um fim, mas 

como o início de um novo ciclo existencial. De acordo com Walter Burkert, os primeiros 

registros históricos da existência destes ritos remontam ao séc. VI a.C, e eles teriam sido 

realizados até a destruição do santuário de Deméter pelo imperador romano Teodósio, por 

volta de 400 d.C. Ou seja, os Mistérios de Elêusis teriam durado cerca de mil anos, tal era a 

sua importância (BURKERT, 1993, p. 545).  

Metodologia 

Esta pesquisa se divide em duas fases. Na primeira fase será realizado um estudo sobre 

o ritual dos Mistérios de Elêusis e o simbolismo de salvação post-mortem a ele vinculado. Na 

segunda fase pretende-se discutir sobre as possíveis relações entre o simbolismo de salvação 

post-mortem dos Mistérios e as ideias de salvação post-mortem no cristianismo. As principais 

fontes conceituais utilizadas para o estudo dos Mistérios de Elêusis são as obras Mitologia 

Grega, de Junito Brandão (1999), e Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, de Walter 

Burkert (1993); utilizaremos também o Hino Homérico à Deméter (In: RIBEIRO JUNIOR, 

2010) - de autoria anônima, elaborado por volta do séc. VI a.C., e que vem a ser o primeiro 

registro literário grego da existência dos Mistérios de Elêusis. A bibliografia para o estudo do 

simbolismo de salvação no cristianismo são as obras Catecismo da Igreja Católica (1993); 

Mil Anos de Felicidade: Uma História do Paraíso,  de Jean Delumeau, e o Novo Testamento 

da Bíblia Sagrada (1999).  

Primeiras Considerações 

Os iniciados nos Mistérios de Elêusis representavam o mito de Deméter e Perséfone 

para que assim aprendessem o segredo da salvação após a morte. No modelo do mito, o rapto 

de Perséfone representa a espiga de trigo lançada na terra que, quando enterrada, não morre, 

mas germina no subterrâneo para trazer a nova safra. Deméter, deusa da agricultura, fez as 

plantas morrerem quando a sua filha desceu ao Hades; mas quando Perséfone retornou, 

Deméter permitiu o renascimento da vegetação devido à sua alegria pelo reencontro com a 

filha. Nos Mistérios de Elêusis os iniciados aprendem que, assim como a semente não morre 



Departamento de História 

 

quando enterrada, o ser humano também não morre. A morte é uma passagem transitória pelo 

mundo inferior para que o homem possa renascer em um nível superior de existência.  

Os Mistérios vão representar, ritualmente, a morte simbólica do iniciado, projetada no 

drama da morte e da ressurreição da semente. “O pouco que se conhece das cerimônias 

secretas deixa claro que o mistério central envolvia a presença das duas deusas, e que sua 

fundamentação era a morte simbólica, a descida de Perséfone e seu retorno triunfante, como 

a semente que morre no seio da terra e se transmuta em novos rebentos”. (BRANDÃO, 

1999, p. 293). A relação entre os Mistérios de Elêusis e o drama agrário da semente é 

confirmada na parte final do ritual dos Mistérios, quando, após ter experimentado uma 

passagem simbólica pela morte, o iniciado “renascia” em meio a hinos de louvor. Então o 

sacerdote de Deméter fazia a grande revelação sobre a salvação eterna ao erguer uma espiga 

de trigo (BRANDÃO, Op. Cit., p. 302).  

A parte final do Hino Homérico à Deméter expressa claramente a ideia de que os 

iniciados nos Mistérios de Elêusis conheciam algum tipo de salvação após a morte: “Feliz 

quem, dentre os homens supraterrâneos, os viu (Os Mistérios). Mas o não iniciado e o não 

participante nos mistérios sagrados, jamais têm destino igual, ainda que pereça sob a treva 

bolorenta” (h.Hom. 2: A Deméter, v. 480-483). A citação esclarece que, através da iniciação 

nos Mistérios, o iniciado vai vencer a morte e experimentar, no além, uma redenção sublime e 

especial.  

Conclusões 

A partir do que foi acima discutido podemos ousar uma primeira aproximação entre os 

Mistérios de Elêusis e a ideologia cristã sobre a morte. No Hino Homérico a Deméter, a morte 

de Perséfone foi necessária para que a terra ficasse fértil, e o retorno da deusa expressa a 

chegada da primavera e do novo trigo que cresce: “Mas em seguida, quando a primavera 

crescesse, devia, de uma vez, colmar alongadas espigas e então, em seu solo, opulentas 

fileiras ficariam carregadas de espigas de trigo, que seriam atadas em feixes” (h.Hom. 2: A 

Deméter, v. 453-456). Esta passagem nos remete ao “Evangelho do Trigo” descrito em João, 

12:24: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, 

fica infecundo; mas, se morrer, produz muito fruto”. O final do Hino Homérico a Deméter 

afirma que os Mistérios de Elêusis oferecem a única possibilidade de o homem vencer a morte 

e alcançar a felicidade eterna. Podemos fazer aqui uma aproximação com a própria imagem 

do Cristo como o único salvador dos fiéis, aquele que mostra o caminho da verdade e da vida, 

como fica claro em Hebreus, 5:9: “E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação 

eterna para todos os que lhe obedecem”. Estas aproximações foram aqui expostas a título de 

exemplos do trabalho que oportunamente pretendemos aprofundar.    
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