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O desafio de ser Igreja neste início de século XXI

CIBERTEOLOGIA é o mais ambicioso lançamento da marca Paulinas em 2005. Por isso 
fizemos questão de trazê-lo a público no mês em que comemoramos os 90 anos de presença da 
missão paulina no mundo, dos quais só o trabalho da editora no Brasil já soma sete décadas e 
meia. Este número inaugural repercute um pouco da avalancha midiática sofrida pela Igreja ca-
tólica nos últimos meses. As últimas semanas de vida de João Paulo II, sua morte – seguida das 
cerimônias fúnebres, o rápido conclave e a repercussão mundial da ascensão do papa Bento XVI 
deram mostras de um prestígio que, desde muito tempo, se pensava que o catolicismo tivesse 
perdido.

Porém, se a enxurrada de notícias relacionadas ao acontecimento do ano é inegável, tam-
bém não é difícil perceber que o destaque jornalístico dado à instituição católica nesse período 
está longe de ser um espaço criterioso, de reflexões sóbrias e perspicazes, haja vista que as man-
chetes, por sua própria natureza, buscam o insólito, a polêmica, com aproximações de sabor 
maniqueísta.

Por isso pensamos em oferecer ao cibernauta um número de estreia que, embora afinado 
com o tema do momento em todas as mídias, lhe garantisse mais elementos de ponderação e 
análise. Selecionamos, para tanto, alguns textos de nosso acervo editorial que pudessem ilustrar, 
com maior profundidade, distintas dimensões do desafio de ser Igreja neste início de século XXI.

Não se pode, contudo, falar do cristianismo e dos desafios contemporâneos de seu ramo 
católico sem ter como inspiração primeira a “boa-nova evangélica” [pedimos excusas pelo pleo-
nasmo inevitável] que lhe está na origem. Fomos buscar esse ponto de arranque em um texto 
instigante do renomado pesquisador John Dominic Crossan, que aborda O caráter do Deus 
judeu-cristão. Para Crossan, ainda antes de celebrar a encarnação de Deus, é preciso tratar do 
caráter dessa divindade, que, como diz o Sl 82, é um Deus de direito e de justiça. Aliás, Crossan 
considera esse salmo o texto mais importante de toda a Bíblia cristã.

Dois artigos discutem diretamente o tema da onda. Em O conclave: constância e mudan-
ças, Alberto Melloni introduz-nos nas dificuldades e desafios que cercam as normas e a compo-
sição, os procedimentos e o perfil dos protagonistas do conclave. Segundo o autor, “o glorioso 
equilíbrio que o conclave parece garantir entre romanidade e universalidade poderia ser subs-
tituído por outros mecanismos e concepções, apesar de uma retórica da imobilidade que louva 
a sua estabilidade, a continuidade, a perfeita eficácia; e nada disso repercutiria nas instituições 
cristãs”. Para Melloni, “no século XX, o conclave viveu e sobreviveu assim: não mais como um 
sistema perfeito, indispensável para uma igreja ameaçada, mas como instrumento discutível e 
plausível para providenciar o bispo da Igreja de Pedro e Paulo”.

Hervé Legrand retoma, em O ministério do papa, as discussões do Concílio Vaticano II 
sobre o primado e a colegialidade. No final de Ut unum sint, João Paulo II fazia uma alusão, a 
única em toda a encíclica, sobre o colégio dos bispos, nos seguintes termos: “Quando a Igreja 
católica afirma que a função do bispo de Roma corresponde à vontade de Cristo, ela não separa 
essa função da missão confiada ao conjunto dos bispos, também eles ‘vigários e delegados de 
Cristo’. O bispo de Roma pertence ao ‘colégio’ deles e eles são os seus irmãos no ministério” (n. 



95). Além de ser a única alusão, o termo colégio é colocado entre aspas. O que significa tal dis-
crição? Quais as dificuldades que ainda persistem no diálogo intracatólico e nas discussões ecu-
mênicas acerca do primado petrino? É o que o leitor poderá acompanhar na prudente, embora 
firme e muito bem documentada apresentação de Legrand. Para ele, a communio ecclesiarum e 
o collegium episcoporum devem ser analisados juntos tanto no plano teórico quanto no prático: 
sem isso não se pode levar em conta a história; não se pode nem ao menos enfrentar bem os 
problemas pastorais dentro da Igreja católica atual; e menos ainda se pode ajudar a encontrar 
a unidade entre os cristãos divididos. Quaisquer que sejam os impasses encontrados, todavia, o 
Vaticano II fornece preciosos apoios para superá-los.

Antonio José de Almeida oferece, em Por uma Igreja ministerial: os ministérios ordenados e 
não-ordenados no “Concílio da Igreja sobre a Igreja”, uma competente aproximação a um tema 
tão vasto como complexo: os ministérios vistos na ótica do Vaticano II. Analisa detidamente 
o terceiro capítulo da constituição Lumen gentium e outros três decretos: Christus Dominus, 
Presbyterorum ordinis e Optatam totius. Em seu estudo, procura evidenciar que a realidade da 
Igreja, contemplada ao mesmo tempo como mistério, Povo de Deus e missão, é o ponto de par-
tida e o contexto em que os ministérios são abordados no Concílio.

O destaque desta edição é padre Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Este ano celebra-
mos os 50 anos de falecimento daquele que foi um dos maiores renovadores do pensamento 
cristão do século XX. Para não deixar passar em branco a data, Paulinas Editora acaba de lançar 
Pierre Teilhard de Chardin, uma biografia recentemente escrita por Bernard Sesé, com prefácio 
de Maurice Ernst, e que se destina ao grande público. Da obra, oferecemos como aperitivo o 
prólogo de Sesé e o prefácio de Ernst. E para completar a degustação de nosso ciberleitor, bus-
camos em nossos arquivos um texto publicado por Ursula King há alguns anos, que enfatiza a 
Espiritualidade na visão de Teilhard de Chardin. Segundo a autora, o tema da espiritualidade é 
da maior importância hoje em dia. Contudo, o nome do cientista, padre jesuíta e místico francês 
Teilhard de Chardin raramente é mencionado pelos atuais estudiosos da espiritualidade cristã. 
Ursula escreveu um livro e vários artigos para tentar corrigir essa lacuna. Aqui teremos um ape-
ritivo do resultado de seus esforços.

A seção Comunicações traz uma reflexão do sempre perspicaz padre João Batista Libanio, 
Prospectivas teológicas e pastorais do cristianismo na América Latina e Caribe. O texto é uma 
oportunidade de recordarmos a brilhante palestra que o teólogo jesuíta ofereceu na Conferência 
do Cristianismo, realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em julho de 2003. 
Na ocasião, padre Libanio ponderava, diante do quadro apresentado, que as posições extremas 
costumam ser más conselheiras. Tanto a “confiança mágica” na vitória da Igreja sobre as portas 
do inferno, como a “acomodação fácil à secularização, consolando-se com as presenças anôni-
mas de cristãos”, são soluções ingênuas. Por outro lado, “apostar no peso da Instituição” e “ar-
mar um aparato evangelizador, como se prepara a invasão de um país, não passa de nova forma 
de pelagianismo”. Palavras pertinentes que pedem uma releitura.

A seção inclui, também, o texto que preparamos para apresentar a mais nova coleção de 
teologia lançada por Paulinas Editora: Ecclesia XXI. O próprio título da coleção –– um termo 



grego latinizado acrescido de um 21 “ainda” em algarismos romanos –– já sugere o contexto e 
os desafios que cobram respostas e atitudes tanto da hierarquia como de todos os membros da 
comunidade cristã. O novo século iniciou com sinais bastante paradoxais: incrível avanço tecno-
lógico e consenso sobre alguns direitos humanos universais, mas crivado de guerras fratricidas 
e incremento do terrorismo internacional, do trabalho escravo e infantil, do turismo sexual e da 
contaminação da natureza. Uma Igreja católica adulta e aberta ao diálogo, a partir da conclusão 
do IIº Concílio Ecumênico do Vaticano, atingida por sismos e movimentações restauracionis-
tas que ameaçam comprometer importantes conquistas teológicas e eclesiais do final do século 
XX. O novo contexto põe, diante de nós, várias perguntas incontornáveis. E esta nova coleção 
de Paulinas Editora pretende encará-las, consciente de que não são poucos os problemas que se 
descortinam para uma Igreja que pretenda adentrar o novo século fiel ao espírito de Jesus, aberta 
ao diálogo, coerente em seu testemunho do Reino e solícita na comunhão com Deus e com o 
próximo.

Completam o número três resenhas, que destacam livros do rico catálogo de Paulinas Edi-
tora. De John Dominic Crossan: O nascimento do cristianismo: o que aconteceu nos anos que 
se seguiram à execução de Jesus; de Giuditta Lo Russo: Homens e pais: a obscura questão mas-
culina; por último, organizada por Faustino Teixeira: A(s) ciência(s) da religião no Brasil, obra 
importante para a discussão epistemológica que vem sendo travada também entre nós sobre a 
distinção e complementaridade entre teologia e ciência da religião.

Enfim, nosso desejo é estimular a leitura e a reflexão acadêmicas, colocando ao alcance de 
público mais amplo um pouco do acervo intelectual, teológico e pastoral que Paulinas Editora 
acumulou nestes 74 anos de presença editorial no Brasil. Esperamos que seja o início de uma 
longa viagem, em que contaremos com a participação de todas as pessoas interessadas no incre-
mento da produção e da divulgação do pensamento teológico.

Boa ciberleitura!

Afonso Maria Ligorio Soares
Redator Geral e Doutor em Ciências da Religião
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RESUMO: Partindo da relevância e da renovação da espiritualidade cristã no mundo atual, a autora 

apresenta as idéias do cientista e místico Pierre Teilhard de Chardin como mostra da força e do poder que a 

fé cristã pode inspirar em uma era científica, de questionamentos críticos e de enormes desafios éticos e 

morais. Profundamente interessado em aproximar ciência, religião e misticismo, Teilhard vislumbrou a 

chave para tanto em uma fé profundamente pessoal, centrada no mistério da encarnação cristã, por meio da 

qual todas as coisas encontram sua coesão e seu centro em Cristo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: espiritualidade, ciência, mística cristã, Teilhard de Chardin 

 

ABSTRACT: Starting from the relevance and renewal of Christian spirituality in the presente world, the 

author presents the ideas of the scientist and mystic Pierre Teilhard de Chardin as a display of the strength 

and power that Christian faith can inspire in a scientific era, of critical questioning and huge ethical and 

moral challenges. Extremely interested in harmonizing science, religion and mysticism, Teilhard glimpsed 

at the key to that with a deeply personal faith, focused on the mystery of the Christian Incarnation through 

which all things find their cohesion and their core in Christ. 

 

KEY-WORDS: spirituality, science, Christian mysticism. 

 

 

                                                           
* Alguns trechos dos trabalhos de Teilhard foram transcritos diretamente da Tradução brasileira; outros são citados com base nas 

traduções publicadas em inglês, que têm um estilo todo próprio. Só ocasionalmente decidi propor uma tradução diferente, a partir 
do texto original francês (N.T.) 

* Professora e Chefa do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de Bristol, Inglaterra, além de fundadora 
do Teilhard Centre, sediado em Londres. 
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O tema da espiritualidade é da maior importância hoje em dia. Contudo, compreendida de forma diferente 

na prática, a espiritualidade é agora amplamente discutida tanto no contexto secular como no religioso. 

Estamos assistindo a uma renovação do interesse pelos clássicos da espiritualidade de todas as religiões. 

Mais do que um simples fenômeno do passado, a espiritualidade é reconhecida como um importante agente 

para a transformação pessoal e social no presente, desempenhando também um papel bastante significativo 

no diálogo inter-religioso, na educação, nas negociações de paz, no movimento das mulheres, na ecologia e 

em outros processos da atualidade.  

O renascimento espiritual em curso e o interesse em explorar as fontes espirituais de diferentes tradições religiosas ocorrem em 

um contexto global, intercultural e inter-religioso. Essas questões requerem um estudo à parte, mas meu interesse específico aqui 

gira em torno da relevância e da renovação da espiritualidade cristã no mundo de hoje, tema que explorarei com base nas idéias 

do cientista, padre jesuíta e místico francês Pierre Teilhard de Chardin. Sem exagero, esse homem pode ser considerado um dos 

grandes cristãos do século XX, mas seu nome raramente é mencionado pelos atuais estudiosos da espiritualidade cristã. Além 

disso, sua vida e seu pensamento constituem um exemplo admirável da força e do poder que a fé cristã pode inspirar em uma era 

científica, de questionamentos críticos e de enormes desafios éticos e morais. 

Como outros cristãos de épocas anteriores, Teilhard reconheceu a premente necessidade de articular o 

cristianismo com a cultura e o espírito de seu próprio tempo. Hoje, em face da ciência moderna, da 

tecnologia e de um mundo cada vez mais globalizado, essa necessidade é mais urgente do que nunca. Ainda 

no final da I Guerra Mundial, Teilhard escreveu um pequeno ensaio no qual defendia a necessidade de 

“evangelização de uma nova era”1 e em cujo prefácio afirmava: “Os grandes seres humanos, convertidos ou 

pervertidos, são sempre aqueles nos quais o espírito de seu tempo se inflama mais intensamente”.2 Anos 

mais tarde, ele dirá que é importante chegar a uma nova compreensão do significado da santidade, a uma 

nova maneira de incorporar o ideal de perfeição cristã. Em “Pesquisa, Trabalho e Adoração”, escrito pouco 

antes de sua morte, ocorrida em 10 de abril de 1955, novamente, e pela última vez em quase quarenta anos 

de produção literária, Teilhard enfatizou a necessidade urgente de combinar “o fogo de uma nova fé” no 

mundo com a visão, a prática e o poder de uma fé religiosa. “Precisamos de uma nova teologia”  escreveu 

ele  “e de uma nova abordagem da perfeição, que deve ser gradualmente trabalhada em nossos centros de 

estudo e retiro, para satisfazer as novas necessidades e aspirações... Mas aquilo de que talvez precisemos 

                                                           
1 HM, p. 209; tradução minha. O título em inglês “Note on the Presentation of the Gospel in a New Age” não reflete totalmente o 

original francês. 
2 HM, p. 210; tradução minha. 
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ainda mais... é de uma nova e mais elevada forma de adoração, a ser gradualmente revelada pelo 

pensamento e pela oração cristã, adaptada às necessidades dos fiéis de amanhã, sem exceção”.3 

Teilhard estava profundamente interessado em encontrar uma homogeneidade e coerência entre ciência, 

religião e misticismo, uma coerência que, segundo ele, é mais bem representada pelo cristianismo e que 

consiste em uma fé profundamente pessoal, centrada no mistério da encarnação cristã, por meio da qual 

todas as coisas encontram sua coesão e seu centro em Cristo. Longe, porém, de repetir as doutrinas cristãs 

de maneira meramente tradicional, Teilhard sentiu-se profundamente desafiado pelo avanço intelectual e 

tecnológico do ser humano, sobre o qual refletia criticamente, reconhecendo sua importância para nossa 

vida intelectual, moral e religiosa. Nesse sentido, escreveu ao filósofo francês Emmanuel Mounier, em 

1947: 

 

Quando falamos de uma “teologia da ciência moderna”, evidentemente isso não significa que a ciência por 

si só possa determinar uma imagem de Deus e uma religião. O que se quer dizer com essa formulação, se eu 

não estiver enganado, é que, dado certo desenvolvimento da ciência, certas representações de Deus e certas 

formas de adoração são consideradas como não homogêneas com as dimensões do universo conhecido por 

nossa experiência. Essa noção de homogeneidade é, sem dúvida, de central importância na vida intelectual, 

moral e mística.4 

 

Teilhard se debatia com essas questões e tentava encontrar algumas respostas, embora não estivesse imune 

às dúvidas. Por mais controversas e poderosas que sejam suas férteis idéias, por mais críticas que sofram de 

cientistas e teólogos, sua maior e mais duradoura contribuição reside, sem dúvida, na força e atração de sua 

espiritualidade e na maneira inspiradora com que viveu a fé cristã. A espiritualidade ocupava um lugar 

central em seu pensamento; dessa forma, por causa do grande significado desse tema e do considerável 

papel que desempenha nas discussões contemporâneas, este livro irá explorar diferentes aspectos da 

espiritualidade cristã, guiado pela inspiração e pelas considerações do pensamento telhardiano. 

Preliminarmente, abordo três questões: Por que a espiritualidade é importante? Que se deve entender por 

espiritualidade? Por que o pensamento de Teilhard de Chardin é de grande significado para a espiritualidade 

cristã hoje? 

                                                           
3 SC, p. 220. 
4 SC, p. 221. 
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Por que a espiritualidade é importante? 

O termo “espiritualidade” encontra-se muito em voga hoje em dia, embora nem sempre se saiba ao certo o 

que as pessoas entendem por isso. É utilizado tanto nos meios religiosos como no contexto secular, assim 

como em debates sobre a educação religiosa nas escolas, entre teólogos não-ocidentais, feministas, 

ecologistas e ativistas da paz, em debates públicos e políticos e entre pessoas de diferentes denominações 

religiosas, ou mesmo entre aquelas que não se filiam a nenhum grupo ou movimento religioso.  

Não se trata de um termo novo, como alguns podem acreditar, pois tem um longo histórico na vida e na 

teologia cristãs. A moderna espiritualidade cristã mantém-se em linha de continuidade com o passado, 

embora também tenha enfrentando certas vicissitudes fundamentais desde o advento da modernidade. Há 

quem afirme que “a vida espiritual tem sua própria história, que admite diferenciações epocais”, e que 

existem certas “características religiosas que distinguem a vida espiritual da Idade Moderna da de períodos 

anteriores”.5  

De todas as culturas históricas, a da modernidade talvez seja a mais unidimensional e a menos aberta à 

transcendência. Comparada com a Idade Média cristã, a modernidade inicialmente acarretou uma perda. A 

vida espiritual, antes tão central para o conjunto da cultura e tão amplamente aceita, assumiu uma posição 

cada vez mais marginal na sociedade como um todo. Assim, a espiritualidade moderna se transformou em 

um modo extremamente privado de expressão religiosa. Assistimos à proliferação de todos os tipos de 

espiritualidade pessoal e mística, que se desenvolvem de maneira relativamente independente, sem provocar 

impacto no conjunto da sociedade. A esfera pública da política e da economia é marcada mais pela ausência 

de espiritualidade do que por sua presença. No entanto, em forte contraste com essa ausência, também há 

muitos sinais de fome e de sede das “coisas do espírito”, que muitas vezes se manifestam de muitas e 

diferentes maneiras. 

Hoje, nossa abordagem do ser humano é basicamente pragmática. Contudo, tal abordagem nega a 

necessidade de autotranscendência, de uma consciência mais profunda, mais reflexiva e contemplativa, da 

descoberta e exploração de uma dimensão espiritual que o humanismo cristão concebe como parte 

integrante de todos os seres humanos. Em que medida nosso etos cultural e nossa educação são capazes de 

nos transformar em verdadeiros seres humanos? Em que medida somos subumanizados ou desumanizados 

pela moderna sociedade, em vez de sermos encorajados a desenvolver plenamente nosso potencial humano? 

Essa é uma das perguntas que suscitavam o mais vivo interesse de Teilhard. 

                                                           
5 DUPRÉ, L. & SALIERS, Don E. (eds.) Christian Spirituality: Post-Reformation and Modern. London, SCM, 1990; New York, The 

Crossroad Publishing Company, 1989, p. xiii. 
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Em épocas anteriores, quando os ideais religiosos cristãos ainda permeavam a totalidade da cultura, o ser 

humano era fundamentalmente concebido em relação ao Divino, a Deus. A abordagem científica 

predominante hoje em dia tende a relacionar o ser humano basicamente ao mundo da animalidade e à vida 

da biosfera. Ambas as abordagens  a do mundo de nosso meio ambiente natural e a de Deus  precisam 

ser combinadas e articuladas de uma maneira inovadora e culturalmente transformadora e criativa. De que 

maneira podemos desenvolver uma espiritualidade integral, afirmadora do mundo e transformadora da 

cultura? Talvez sejam essas as questões e as problemáticas suscitadas pela modernidade, e é bem provável 

que as possibilidades de resposta se abram a partir das novas perspectivas pós-modernas, na medida em que 

nos propiciam oportunidades de desenvolver uma espiritualidade realmente holística e transformadora. 

A espiritualidade contemporânea encontra-se em uma encruzilhada. Não é apenas a espiritualidade cristã 

que está sendo questionada. A difusão e a presença das religiões orientais no Ocidente, o crescimento de 

novos movimentos religiosos, o desenvolvimento de humanismos ateus e agnósticos, todos esses fenômenos 

têm contribuído para o questionamento das espiritualidades tradicionais. Para operar uma nova guinada 

religiosa e uma autêntica transformação tanto da consciência individual como da coletiva, não basta voltar 

ao passado e retomar os ideais e as práticas espirituais de antigamente. O crescente processo de globalização 

afeta o intercâmbio de ideais religiosos, como qualquer outro tipo de troca, tornando-nos conscientes de que 

a humanidade possui uma herança religiosa e espiritual cujas riquezas são indispensáveis à criação de uma 

consciência religiosa global extremamente necessária. 

Será que a ascensão de tal consciência acarretará um novo desabrochar de espiritualidade em uma era de 

pós-modernidade? Eis uma questão difícil de responder, sobre a qual só se pode tecer especulações. No 

entanto, gostaria de argumentar afirmativamente. Existem inúmeros sinais de um crescente interesse pela 

espiritualidade, não somente no nível da prática, no crescimento dos centros de retiro, no número cada vez 

maior de diretores e de escritos espirituais, mas também no nível teórico de debate crítico e de nova 

compreensão desse fenômeno. A espiritualidade tornou-se agora uma disciplina acadêmica, sobretudo nos 

Estados Unidos, onde um número cada vez maior de cursos universitários em torno dessa especialização 

surgiu nos últimos dez anos ou mais, paralelamente ao desenvolvimento da Academic Society for the Study 

of Christian Spirituality.6 Mas a espiritualidade também pode ser estudada na Inglaterra. Existe um 

mestrado sobre espiritualidade cristã no Heythrop College, da University of London, enquanto a University 

of Wales, em Lampeter, deu início a um novo mestrado sobre Espiritualidade Comparada, abrangendo o 

                                                           
6 Essa sociedade “existe para promover a pesquisa e o diálogo no crescente campo interdisciplinar da espiritualidade” (Christian 

Spirituality Bulletin, 1/1. Primavera, 1993, p. 2). Originou-se de uma conferência realizada em 1982 e, desde então, organiza 
encontros regulares durante o encontro anual da American Academy of Religion. 
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estudo das tradições espirituais da China, da Índia, do Oriente Médio e do Ocidente cristão. O periódico 

jesuítico The Way Supplement dedicou seu número 1995 ao “Ensino da Espiritualidade”,7 ao mesmo tempo 

que questionava se a espiritualidade pode ser não apenas estudada, mas também ensinada. 

A iniciativa acadêmica mais notável nesse campo talvez seja representada pelos 25 volumes da coletânea 

intercultural World Spirituality [Espiritualidade mundial], em que cada número aborda determinado 

universo religioso.8 Seu editor-geral, Ewert Cousins, afirma no prefácio da coletânea que essa publicação 

está forjando uma nova disciplina no campo da religião  a espiritualidade , que tem seu enfoque central, 

suas categorias e conceitos, bem como uma metodologia toda própria. Segundo Cousins: 

 

A transmissão da sabedoria espiritual talvez seja a disciplina mais antiga da história humana. Essa antiga 

disciplina, no entanto, precisa se harmonizar com os estudos acadêmicos, ao mesmo tempo que se deve 

integrar a outras disciplinas, tais como a psicologia, a sociologia e a pesquisa histórico-crítica. O desafio 

desta coletânea, portanto, é desenvolver os métodos acadêmicos, as habilidades e os instrumentos 

apropriados para esse corpus da sabedoria.  

A coletânea enfrenta ainda um segundo desafio: tratar essa disciplina em um contexto global. Devemos 

dizer que está emergindo uma nova disciplina: a espiritualidade global. Tal disciplina estudaria a 

espiritualidade não meramente em determinada tradição ou época, mas em um amplo contexto geográfico e 

histórico, levando em conta esse vasto acervo de dados, não de forma isolada, mas inter-relacionada. Nesse 

sentido, o que a presente coletânea procura não é simplesmente restabelecer uma antiga disciplina nos 

moldes acadêmicos atuais, mas configurá-la em um contexto global.9  
 

Essa citação ressalta a importância da espiritualidade como tema de estudo e de pesquisa nos círculos acadêmicos 

contemporâneos. Em Oxford, é sobretudo o Alister Hardy Research Center, agora no Westminster College, que tem feito 

consideráveis esforços ao longo desses anos para estudar a experiência espiritual na sociedade moderna. Mas os debates sobre a 

espiritualidade na Inglaterra foram estimulados antes de tudo pelas exigências do Education Reform Act de 1988. Segundo 

determinação expressa dessa legislação, as escolas do Estado devem promover não apenas o desenvolvimento intelectual da 

criança mas também o espiritual e o moral em todo o currículo escolar. Essa é uma questão de grande importância, não apenas 

                                                           
7 The Way Supplement 1995/84, disponível em The Way Publications, 114 Mount Street, London, W1Y, 6AN. 
8 Publicados nos Estados Unidos pela Crossroad Publishing Company; na Grã-Bretanha, alguns volumes são publicados por 

Routledge & Kegan Paul, e outros por SCM Press. 

9 Citado do volume editado por McGINN, Bernard & Meyendorff, John. Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century. 
London, Routledge & Kegan Paul,1986; New York: The Crossroad Publishing Company,1985, p. xiiis. 
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para a Inglaterra mas também para os outros sistemas educacionais, tanto na América do Norte, na África do Sul como em 

qualquer outro lugar. 

Mas como se implementará essa medida? Que critérios deveriam ser aplicados? Tais questões têm sido 

debatidas pelos idealizadores da iniciativa e pelos professores. Nessa área, a liderança talvez caiba ao 

Projeto Templeton, do Movimento de Educação Cristã, iniciativa lançada em 1995 para fomentar o 

desenvolvimento espiritual no contexto educacional secular da sala de aula. Matérias curriculares adequadas 

vêm sendo desenvolvidas, dispensando-se atenção ao treinamento de professores.10 Esse exemplo mostra a 

importância da reflexão sobre a natureza e o significado da espiritualidade. 

Mas, afinal, o que se deve entender por espiritualidade? 

Que se deve entender por “espiritualidade”? 

O objeto da espiritualidade pode ser considerado uma perene preocupação do ser humano, mas, pelo que 

dissemos, resulta claro que a reflexão crítica e comparada sobre a espiritualidade em um contexto global é 

um fenômeno muito recente. Igualmente recente é o esforço no sentido de formular uma definição mais 

clara para o termo “espiritualidade”, cujo significado, como se sabe, é vago e genérico. Em um contexto 

cristão tradicional, a espiritualidade estava intimamente ligada à celebração dos mistérios cristãos, 

especialmente a eucaristia, e se acha vinculada aos ideais cristãos de santidade e perfeição, pregados pelo 

evangelho. A palavra “espiritualidade” finalmente encontrou seu espaço em diferentes línguas européias e, 

de acordo com o Oxford English Dictionary, de 1500 em diante o termo passou a designar “a qualidade ou 

condição de ser espiritual; que se liga ou diz respeito às coisas do espírito, em oposição aos interesses 

materiais ou mundanos”.11 Aqui já temos a indicação de uma forte polaridade, que muitas vezes se traduz 

por um dualismo claro e mutuamente exclusivo, em virtude do qual o espiritual é visto como diferente de e 

freqüentemente oposto ao material, corpóreo e temporal. No cristianismo, mas também em outras religiões, 

o ideal espiritual muitas vezes se incorpora em grupos de indivíduos que praticam o ascetismo, o 

monaquismo e a renúncia ao mundo, com uma sólida tradição de negação do valor do corpo e do mundo.  

Muitas religiões não dispõem de um termo preciso para designar o conceito de espiritualidade. Em Taiwan, 

por exemplo, durante uma conferência sobre a espiritualidade da mulher contemporânea, ocorrida em 1996, 

fui informada de que não existe uma palavra na língua chinesa para designar a idéia de “espiritualidade”, 

muito embora a população local estivesse bastante envolvida na discussão em torno dos “valores 
                                                           

10 Ver o livro de apoio do aluno e o manual do professor Looking Inwards, Looking Outwards: Exploring Life's Possibilities. Derby, 
Christian Education Movement, 1997, patrocinado pela John Templeton Foundation. Para maiores informações, entrar em contato 
com CEM, Royal Buildings, Victoria Street, Derby DE1 lGW, England. 

11 OED, 1970, vol. 10, p. 624. 
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espirituais”, dada a proximidade das eleições políticas naquele país. Aparentemente, os diversos candidatos 

à presidência estavam buscando as bênçãos dos líderes espirituais, sobretudo as de uma importante monja 

budista, cuja influência sobre as pessoas parecia mais forte que a dos políticos. 

Esse é um bom exemplo da interação entre o espiritual e o político. Independentemente de sua origem cristã 

e ocidental, o conceito de espiritualidade universalizou-se agora, sendo utilizado como código para indicar a 

busca de direção, de sentido e de valores espirituais. O espiritual muitas vezes é concebido como busca 

interior, em contraste com o material, o físico e o exterior. Em muitos contextos tradicionais da 

espiritualidade, o termo tem realmente essa acepção.  

Alguns entendem que o espiritual é mais amplo, mais disseminado e menos institucionalizado do que o 

religioso, ao passo que outros consideram o espiritual como o verdadeiro centro e coração da religião, que 

se expressa particularmente por meio da experiência místico-religiosa. Visando evitar uma concepção 

dualista e falsamente idealizada de espiritualidade, muitos autores tentam propor uma definição mais 

abrangente e inclusiva. Em trabalhos recentes, a espiritualidade tem sido descrita como um empenho para 

crescer em termos de sensibilidade  para consigo mesmo, para com os outros, para com a criação não-

humana e para com Deus  ou como uma exploração daquilo que diz respeito ao processo de humanização. 

Nesse sentido, a espiritualidade está relacionada com a busca da plena humanidade. Para Sandra Schneiders, 

a espiritualidade é “aquela dimensão do ser humano em virtude da qual a pessoa é capaz de uma integração 

autotranscendente com a Realidade Última, seja ela qual for para o indivíduo em questão. Nesse sentido, 

todo ser humano é capaz de espiritualidade ou é um ser espiritual”.12 

O termo “espiritualidade” é aplicado aqui a uma dimensão de todos os seres humanos, à atualização dessa 

capacidade, bem como ao estudo dessa dimensão. É nesse sentido também que o Projeto Templeton utiliza 

uma interpretação ampla e inclusiva do desenvolvimento espiritual, extraída de uma publicação educacional 

britânica: 

 

O desenvolvimento espiritual tem a ver com aquele aspecto da vida interior em razão do qual os alunos 

adquirem certas intuições acerca de sua existência pessoal que são de valor permanente. Caracteriza-se pela 

reflexão, pela atribuição de sentido à experiência, pela valorização de uma dimensão não-material da vida e 

por pressentimentos de uma realidade duradoura. “Espiritual” não é sinônimo de “religioso”; todas as áreas 

do currículo podem contribuir para o desenvolvimento espiritual do aluno.13  

                                                           
12 In Christian Spirituality Bulletin, 1/2. Outono 1993, p. 11. 
13 Extraído de uma publicação do British Office for Standards in Education (OFSTED), “Framework of the Inspection of Schools”, 
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Aqui não se faz nenhuma referência à esfera religiosa. A questão é saber se de fato se pode ser espiritual 

sem ser religioso. Em um contexto contemporâneo, certamente que sim  e esse também é um aspecto da 

pós-modernidade. Mas não há dúvida de que todas as pessoas precisam se educar para uma maior 

conscientização, a fim de que possam descobrir seu próprio potencial espiritual. Como foi corretamente 

observado, “pouquíssimas pessoas poderão realizar-se na vida espiritual sem de algum modo estudá-la, seja 

em termos teóricos, seja em termos práticos”.14 

No passado, essa educação para a espiritualidade sempre se deu no contexto de uma fé particular, em um 

ambiente social e institucional definido de uma tradição religiosa específica. A espiritualidade era uma 

experiência vivida, uma práxis que se formulava em ensinamentos particulares, como disciplinas espirituais 

e aconselhamentos para a perfeição, que por sua vez poderiam guiar outras pessoas no caminho da 

santidade. Mas essa santidade nem sempre era total, no sentido em que hoje a entendemos, como o 

desenvolvimento integral de toda a pessoa humana em um relacionamento equilibrado com seus 

semelhantes, inseridos em uma comunidade. Muitas vezes, era unilateral, anti-social e especialmente 

misógina. 

No passado, boa parte da espiritualidade foi desenvolvida por uma elite social, cultural e intelectual 

masculina. Um estudo comparativo dos aconselhamentos de santidade e perfeição em diferentes religiões 

revela que a busca espiritual dos homens freqüentemente estava relacionada com sua aversão ao corpo e ao 

mundo. Muitas vezes incluía uma específica aversão às mulheres. No entanto, apesar dos obstáculos e das 

condições mais adversas, em todas as épocas as mulheres lutaram pela própria busca espiritual. A história 

mundial da renúncia e do ascetismo, que está por ser escrita, certamente é responsável por grande parcela da 

misoginia. Em considerável medida, a espiritualidade do passado pode ser vista como profundamente 

dualista por segregar os homens das mulheres, por separá-los entre si e do mundo, por discriminar 

claramente a experiência do corpo, o trabalho e a matéria da experiência do espírito. Era uma espiritualidade 

fundamentalmente fragmentária. 

                                                                                                                                                                                                                               
Seção 5.1, Agosto 1993, citado em Working Guidelines do Templeton Project, 2.11.95. Ver também o proveitoso artigo de Clive 
Beck, “Education for Spirituality”, Interchange 17/2, 1986, pp. 148-156, publicado pelo Ontario Institute for Studies in 
Education, Canadá. Para mais detalhes sobre a espiritualidade das crianças, examinada em relação às questões cristãs, judaicas, 
islâmicas e seculares, ver o excelente estudo de COLES, Robert. The Spiritual Lives of Children. Boston, Houghton Mifflin 
Company e London, HarperCollins, 1990. Também existe um novo periódico dedicado a esse assunto, The International Journal 
of Children’s Spirituality, publicado pelo Chichester Institute of Higher Education, Inglaterra. 

14 SCHNEIDERS, Sandra. Christian Spirituality Bulletin 1/2 Outono, 1993. p. 11. 
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Como avaliar então o atual interesse pela espiritualidade, a disponibilidade dos “clássicos espirituais” do 

cristianismo e de outras religiões para o leitor em geral, os esforços para promover o desenvolvimento 

espiritual dos alunos? 

Nesse âmbito, é preciso muito debate e discernimento crítico, pois o simples reavivamento das 

espiritualidades do passado não é suficiente, e poderia até ser prejudicial. Os velhos paradigmas da 

espiritualidade eram muito prescritivos, estavam por demais envolvidos com a fuga mística e ascética do 

mundo e davam excessiva ênfase à autonegação, o que poderia favorecer mais a autodestrutividade do que a 

busca do efetivo crescimento e da plenitude existencial. Também eram muito atrelados a certos ambientes 

institucionais, e seus ensinamentos, normas e práticas se mantinham extremamente ligados a doutrinas 

teológicas específicas. Por conseguinte, uma abordagem meramente histórica para estudar as diferentes 

formas da vida espiritual no passado, ou uma abordagem teológica em que o ensino da espiritualidade esteja 

ligado a doutrinas particulares, não é suficiente para o desenvolvimento da espiritualidade de que 

atualmente precisamos. Como os críticos têm observado corretamente, a espiritualidade cristã muitas vezes 

esteve ligada a uma mórbida ideologia de obediência e sofrimento. 

O atual interesse pela espiritualidade está em correspondência com a moderna ênfase no sujeito, com o 

autodesenvolvimento individual e com o crescimento de uma compreensão mais diferenciada da psicologia 

humana. A abordagem antropológica contemporânea da espiritualidade enfatiza que a espiritualidade é 

intrínseca ao sujeito humano enquanto tal. É uma abordagem que facilita o ressurgimento e a renovação da 

espiritualidade em um contexto secular. Mas devemos nos perguntar se essa compreensão inclusiva e 

universalizante da espiritualidade dispensa suficiente atenção à dimensão social e política do ser humano em 

sua definição do que seja o humano. 

O cristianismo sempre privilegiou a dimensão da partilha, quer como culto comunitário, quer como 

instituição da Igreja, quer ainda como comunhão dos santos, corpo de Cristo ou Reino de Deus. Apesar 

disso, boa parte da espiritualidade tradicional é bastante individualista ao enfatizar a busca divina da alma. 

Na era medieval, o espaço privilegiado da santificação, o lugal onde o ideal espiritual poderia ser 

plenamente vivido, era o monastério, o convento, o claustro, que representavam uma comunidade paralela, 

apartada da sociedade principal. Com a ascensão do protestantismo, o lugar de santificação se deslocou do 

claustro para a vida comum em sociedade, com seus relacionamentos e responsabilidades do dia-a-dia. 

Portanto, no início do período moderno, desenvolveu-se uma nova espiritualidade-do-ser-no-mundo, que 

tinha paralelos anteriores, mas poderia aflorar agora em novas formas. Logo se desencadeou a tensão, e até 

mesmo o conflito, entre religião e ciência. A sensibilidade contemporânea ainda se debate com essa 
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importante questão  o desafio suscitado pelo conhecimento e pela cosmovisão das ciências, nosso 

conhecimento do mundo circundante e de nós mesmos. 

O conhecimento humano vem se expandindo a taxas exponenciais. O mundo em que vivemos se caracteriza 

por um extraordinário pluralismo, por grandes mudanças e movimentos, que têm acarretado a erosão das 

normas e dos valores. Tudo é questionado, e não há lugar para presunções de certeza. Nesse contexto, cabe-

nos perguntar pelo lugar da religião no mundo de hoje. As igrejas cristãs ocidentais estão praticamente 

vazias, e tem-se a impressão de que o grande fosso de credibilidade que se abriu com a modernidade tende a 

se alagar cada vez mais. Apesar disso, há muitas pessoas, entre jovens e velhos, que buscam uma maior 

plenitude de vida, um novo tipo de absoluto que cure, fortaleça e nos religue com todos os níveis de vida e 

experiência contemporâneas. Como podemos encontrar o absoluto no corpo, no coração, na mente e na 

alma? Como podemos construir um novo tipo de santidade, não do tipo heróico e antigo, mas relacionado 

com nossa experiência comum do dia-a-dia? 

Há todo um leque de novas idéias no sentido de incorporar, transformar e integrar, de incluir linguagem e 

práxis, de repensar e renomear a Realidade Última, bem como um senso cada vez maior da interdependência 

e da sacralidade de toda a vida e de nosso especial relacionamento humano com toda a Terra e o cosmos. 

Para desenvolver uma espiritualidade holística, integral, capaz de responder às exigências da situação em 

que vivemos atualmente, é preciso repensar criativa e criticamente nossas tradições. Com muita freqüência, 

a espiritualidade é compreendida como uma sólida e protetora fortaleza, claramente demarcada pelos limites 

da tradição, estreitamente definida e imutável. Mas é muito mais proveitoso conceber a espiritualidade 

segundo a imagem da jornada, como algo que se deve explorar e arriscar, como um processo de crescimento 

e transformação. Esses processos têm assumido novos significados em nosso contexto contemporâneo, mas, 

para os cristãos, estão ligados aos relatos fundacionais das Escrituras judaicas e cristãs, que falam da jornada 

do êxodo, do “caminhar segundo o Espírito” descrito por são Paulo em Rm 8, 4, do “caminho” seguido 

pelos primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos. 

É possível estabelecer muitas relações com as espiritualidades do passado, que podem nos conscientizar e 

inspirar, mas também precisam ser reformadas e reformuladas. No momento de escolher entre tantas 

espiritualidades diferentes, o que a espiritualidade cristã pode nos oferecer hoje? Qual a especificidade da fé 

cristã? Qual sua essência e seu centro? O que mantém acesa a chama de seu espírito? Muitos escritores 

cristãos contemporâneos têm formulado essas questões, mas as respostas que propõem são inteiramente 

diferentes. Teilhard de Chardin raramente é mencionado nas discussões contemporâneas sobre a 
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espiritualidade cristã,15 o que não só é lamentável, como representa também uma grande perda, pois poucas 

pessoas possuem uma espiritualidade de tamanha força e poder e ao mesmo tempo tão imbricada com a 

realidade e tão visionária quanto a dele. Sua fé cristã levou-o a uma visão profundamente espiritual tanto da 

criação como da encarnação, com uma forte afirmação e celebração da totalidade da vida. Sua visão 

espiritual é inteiramente tradicional e, ao mesmo tempo, totalmente nova e original. Que visão era essa e que 

contribuição pode ela dar à espiritualidade cristã hoje em dia? 

Por que o pensamento de Teilhard de Chardin é de grande significado para a espiritualidade cristã 

hoje? 

A vida de Teilhard de Chardin, que se estendeu de 1881 a 1955, foi de paixão intelectual e aventura 

espiritual. Certamente ele foi um daqueles seres humanos “em quem o espírito de seu tempo se inflama mais 

intensamente”.16 Impregnado da visão de mundo da ciência moderna, tal como refletida nas disciplinas em 

que trabalhava, a geologia, a paleontologia, mas também a biologia, Teilhard expressou, tanto em sua vida 

como em seu trabalho, uma das mais fortes afirmações da fé cristã na encarnação, celebrando a presença de 

Deus em todas as coisas através de Cristo. Para ele, essa era uma presença fortemente sentida, na qual 

acreditava fervorosamente e que retratou com uma potência espiritual raramente igualada por outros 

escritores.  

Apesar disso, para muitas pessoas, Teilhard é um pensador muito complexo, um escritor muito difícil, um 

inovador muito audacioso. O poder de sua síntese intelectual e de sua visão espiritual nem sempre é de todo 

compreendido. As fontes de energia de sua espiritualidade, caracterizada pela afirmação e pela celebração 

da vida, são pouco exploradas. As igrejas cristãs raramente reconheceram o poder contagiante de sua fé 

cristã, uma fé que era absolutamente central para sua visão e seu trabalho, embora Teilhard tenha chegado a 

dizer que, como qualquer outra pessoa, caminhava nas sombras da fé, e que essa crença não é visão. Com 

rara intuição, tomou o pulso do mundo moderno e perguntou pelo sentido de sua frenética atividade, por seu 

objetivo final. Sentia que hoje, mais do que nunca, era imperioso cultivar o amor pela vida, conservar “le 

goût de vivre”, o gosto de viver que sustenta os indivíduos e as comunidades. Para tanto, precisamos 

descobrir o valor de nosso trabalho e de nossos esforços, fortalecer os vínculos da comunidade humana por 

meio dos poderes do amor e da colaboração, encontrar novos modelos de santidade e buscar uma nova 

                                                           
15 Uma exceção é o conhecido dicionário francês Dictionnaire de Spiritualité. Paris, Beauchesne, 1991, que dedica um extenso 

verbete a Teilhard de Chardin (ver vol. XV, cols. 115-126). 
16 HM, p. 210. 
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espiritualidade, um misticismo de ação, que seja verdadeiramente compatível com o mundo que 

conhecemos hoje. 

Teilhard escreveu muito sobre a espiritualidade cristã. E também a viveu. Ele é uma formidável encarnação 

e um exemplo inspirador da espiritualidade cristã no mundo contemporâneo. Em Teilhard encontramos uma 

tensão criadora e uma síntese de razão e fé, de ciência e religião, de racionalidade e misticismo. Esses 

elementos se refletem em seus antecedentes históricos: de um lado, pela linha materna, estava ligado a 

Voltaire, racionalista apaixonado e crítico da religião; do outro, provinha da mesma região do Alverne, 

como Pascal, místico apaixonado, abrasado pelo fogo da fé, que 300 anos antes dele se dirigira aos fiéis e 

aos cientistas de sua época e cuja espiritualidade, como a de Teilhard, se centrava na pessoa de Cristo. 

Outros paralelos podem ser traçados entre esses dois homens. Quando Teilhard morreu no domingo de 

Páscoa de 1955, em Nova York, aqueles que o viram disseram que seu rosto tinha “uma impressionante 

semelhança com o de seu compatriota de Clermont, Pascal: a fronte lisa, as bochechas encovadas, o nariz e 

os ossos malares proeminentes, os lábios finos”.17  

Quando estudava teologia no começo do século, Teilhard e seus amigos especulavam sobre suas futuras 

tarefas. Foi quando seus amigos lhe deram o papel de “apóstolo dos gentios”. Mais de dez anos depois, 

quando começou a escrever durante a Primeira Guerra Mundial, ele mesmo compreendeu sua vocação como 

“apóstolo de Cristo no universo”, um apóstolo chamado na “estrada do fogo”. Foi por essa época que sua 

amadurecida espiritualidade se forjou, adquirindo notáveis características. Poderia ser descrita como a 

espiritualidade de um peregrino, de alguém que sempre se encontra “a caminho”, em marcha, de um errante 

entre mundos diferentes; como a espiritualidade de um fiel servo de Deus que até o fim da vida perseverou 

em sua busca e em suas lutas; e como a espiritualidade de um profeta e servo sofredor que experienciou as 

profundezas do sofrimento e da dor. Esses diferentes aspectos se resumem melhor em seu lema “comunhão 

com Deus através do mundo”.18 “Comunicar-se com todo o vir-a-ser” era sua fórmula favorita.19  

A espiritualidade pessoal de Teilhard consistia em ver todas as coisas em Cristo e Cristo em todas as coisas. 

Para ele, Cristo era o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todo o ser criado. Esse é um tema cristão 

bastante antigo, profundamente enraizado no evangelho de são Paulo e são João, que Teilhard gostava de 

contemplar e no qual mergulhara durante sua formação teológica. Mas, a exemplo de Pascal e outros antes 

dele, Teilhard procurou traduzir essas palavras em um novo contexto e em uma nova linguagem a fim de 

                                                           
17 CU, p. 338. 
18 Ver seu lema para o ensaio “Cosmic Life”, WTW, p. 14. 
19 Citado em DUPLEIX, André. Prier 15 Jours avec Pierre Teilhard de Chardin. Paris, Nouvelle Cité, 1994, p. 20. 
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que se tornassem significativas para as pessoas hoje. A “visão” era o sentido específico, quase o método 

particular, por meio do qual ele realizou essa tradução e transformação, e foi pela reiterada ênfase na 

necessidade de desenvolver um tipo especial de visão que Teilhard tentou transmitir sua mensagem. 

Na acepção teilhardiana, a “visão” é um processo que implica “ver mais” e também “ver de forma 

diferente”; significa contemplar o mundo de uma perspectiva diferente a fim de ter acesso a uma visão mais 

ampla, a uma nova consciência, a uma vida mais plena. “Ver todas as coisas”, sobretudo ver todas as coisas 

em Deus, tal como preconiza a tradição inaciana a que Teilhard se filia, já não pode ser entendido como 

uma afirmação meramente descritiva. A menção a “todas as coisas” tem um sentido muito mais amplo hoje 

do que antigamente. Nosso minucioso conhecimento científico proporciona muito mais detalhes e precisão 

sobre todas as coisas. Agora que descobrimos como ver o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, 

Teilhard sublinha a necessidade de aprender a ver uma outra, uma terceira dimensão, o infinitamente 

complexo, que afeta a interestrutura de todas as coisas, de todos os eventos, pessoas, processos e relações. 

Em todas as coisas e por meio de todas elas, podemos delinear o processo de crescimento, desenvolvimento 

e transformação. De que modo um cristão hoje ainda pode ver todas essas coisas em Cristo e através de 

Cristo? Como afirmou corretamente Teilhard, “se o mundo está se tornando tão assustadoramente vasto e 

poderoso, resulta então que Cristo é muito maior até do que costumávamos pensar”.20  

Como a presença viva e dinâmica e a energia de Deus podem ser percebidas por meio da miríade de coisas 

que conhecemos e com as quais deparamos atualmente? Essa era a questão que Teilhard se formulava. Para 

ele, Deus se encontra em todas as formas de vida, através de seu calor, de sua radiação, de seu poder, de sua 

energia e de sua beleza, que ele descrevia com grande lirismo. Mas a vida divina também se encontra na 

diminuição e na decadência, na morte, no sofrimento e na dor, em tudo aquilo que Teilhard metaforicamente 

chamou de “mãos de Deus”. Elas moldam a experiência de nossa vida, com todos os seus picos e vales, 

atividades e passividades. Foi a partir dessa perspectiva que ele se referiu à força espiritual que pode ser 

extraída até mesmo do sofrimento. Certamente, dele Teilhard retirou grande alento, como se pode perceber 

de suas experiências nas trincheiras da I Guerra Mundial, quando começou a celebrar sua “missa sobre as 

coisas”, oferecendo tudo a Deus. Como escreveu mais tarde, em 1923: 

Em certo sentido, a verdadeira substância a ser consagrada a cada dia é o desenvolvimento do mundo 

durante esse dia  o pão simbolizando apropriadamente o que a criação chega a produzir, o vinho (o 

sangue) o que ela perde em esgotamento e sofrimento no curso de seus esforços.21 

                                                           
20 HM, p. 93. 
21 LT, p. 86. 
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Teilhard escreveu então: “Quanto mais me examino, mais me convenço de que só a ciência de Cristo através 

de tudo, ou seja, a verdadeira ciência mística, é a única que importa”.22  

Para Teilhard, a figura de Cristo era amplamente perceptível no universo, um universo que ele estudou 

como cientista. Essa era a maneira como ele o via, mas trata-se de uma visão que só pode ser compreendida 

e só faz sentido a partir da fé cristã. Mas o que a fé em Cristo e as doutrinas cristológicas poderão significar 

hoje se novos horizontes “não forem abertos à nossa moderna maneira de compreender e adorar”?23 Em seu 

ensaio “My Fundamental Vision” [Minha visão fundamental] (1948), cujo título em francês, “Comment Je 

Vois”, literalmente significa “como eu vejo”, ele expressa sua visão própria e nova como uma síntese de 

“física, metafísica e misticismo”. Ao ler seu texto, percebe-se que essa visão se baseia em uma sólida 

integração entre ciência, religião e mística. Era essa visão integral e essa síntese que ele queria transmitir a 

seus semelhantes, como afirmou no prefácio desse ensaio e reiterou em vários de seus escritos: “Parece-me 

que o árduo e contínuo trabalho de toda uma vida nada representaria para mim se conseguisse, nem que 

fosse por um só instante, proporcionar um verdadeiro quadro do que vejo”.24  

As páginas seguintes apresentarão algo da visão de Teilhard de Chardin. Espero mostrar que ele estava 

imbuído e inflamado por uma dinâmica espiritualidade de amor e de união, centrada em uma concepção do 

mundo profundamente sacramental e encarnacional, que procurava ver Cristo em todas as coisas. Espero 

também sugerir ao leitor que o pensamento de Teilhard contém muitas sementes para a renovação cristã 

hoje.  

No livro Cristo em todas as coisas, publicado no Brasil pela Editora Paulinas, examinamos também as 

etapas significativas da própria experiência espiritual de Teilhard, por ele muitas vezes relacionada com a 

energia transformadora e com a luz do fogo. Além de resenhar seus escritos sobre espiritualidade, 

consideramos em que medida o “novo misticismo” de Teilhard representa uma espiritualidade nova e 

holística, de grande potencial transformador para nosso mundo, que dá testemunho da vigorosa força da fé 

cristã. Os capítulos restantes analisam a espiritualidade em diferentes contextos contemporâneos, a partir de 

várias perspectivas: o pluralismo religioso e o diálogo inter-religioso; as mulheres e os teólogos do Terceiro 

Mundo; as reflexões sobre o planeta Terra e as novas preocupações com o meio ambiente. Todos esses 

temas estão prefigurados no pensamento de Teilhard e podem ser relacionados com elementos-chave de sua 

própria espiritualidade. Sua obra oferece uma das mais ricas fontes para a consecução de uma visão global 

                                                           
22 LT, p. 85s. 
23 AE, p. 405. 
24 TF, p. 164. 
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da vida sobre a Terra e para a vivência de uma nova santidade em um mundo no qual a presença de Deus se 

encontra nas alegrias e nos sofrimentos de nossa vida cotidiana, abençoados e transformados pelo 

inesgotável mistério do amor e da glória de Deus. 

Por enquanto, reservamos para a seção seguinte uma discussão sobre a concepção teilhardiana de Cristo. 

Enfim, para concluir esta primeira parte de nosso arrazoado, gostaria de citar uma oração escrita por 

Teilhard, dirigida a Deus em Cristo, que faz parte de seu primeiro ensaio, “Cosmic Life” [Vida cósmica], de 

1916: 

 

Centro em que tudo se encontra e que se estende por sobre todas as coisas para reconduzi-las a si, eu vos 

amo pelos prolongamentos de vosso Corpo e de vossa Alma em toda a Criação, por meio da Graça, por 

meio da Vida, por meio da Matéria.  

Jesus, doce como um Coração, ardente como uma Força, íntimo como uma Vida  Jesus, em quem posso 

me fundir, com quem devo dominar e me libertar , eu vos amo como um Mundo, como o Mundo que me 

seduziu  e sois Vós, agora vejo bem, sois Vós que os homens, meus irmãos, mesmo aqueles que não 

crêem, sentem e perseguem através da magia do grande Cosmos.  

Jesus, centro para o qual tudo se move, dignai-vos preparar para nós, para todos, se possível, um lugar entre 

as mônadas escolhidas e santas que, despegadas uma por uma do caos atual pela nossa solicitude, se 

agregam lentamente em Vós na unidade da Terra nova.25 

 

 

 

CRISTO EM TODAS AS COISAS: UM CENTRO DIVINO NO CORAÇÃO DO UNIVERSO 

 

Muitos dos ensaios de Teilhard de Chardin contêm sugestões específicas para um trabalho teológico mais 

construtivo, especialmente na cristologia. Ver Cristo em todas as coisas e todas as coisas em Cristo é atingir 

o âmago da visão teilhardiana. É uma perspectiva que desvela todas as outras e representa um dos aspectos 

mais essenciais de seu pensamento. Contudo, como ocorre com todas as idéias de Teilhard, sua obra aqui é 

muito negligenciada pelos pensadores religiosos contemporâneos. É quase trágico que o exílio que Teilhard 

                                                           
25 Citado em HU, p. 70. 
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suportou em vida tenha se perpetuado após sua morte. Seu pensamento continua a ser ignorado entre os 

principais teólogos cristãos da atualidade, pelo menos no que diz respeito aos escritores anglo-saxônicos.  

As idéias de Teilhard não são discutidas pelos atuais estudiosos da espiritualidade contemporânea, nem 

mencionadas pelos teólogos. Uma coletânea recente e atualizada de textos teológicos dirigida a estudantes26 

não faz sequer referência à obra dele na seção sobre cristologia, embora Teilhard tenha dado uma 

contribuição particularmente importante e original ao moderno pensamento cristológico. Como observou 

corretamente um comentarista: “Muito embora Teilhard não tenha criado um sistema teológico acabado, 

seus escritos sobre cristologia, que cobrem um período de quase quarenta anos, deram, por seu efeito 

cumulativo, a contribuição sistemática mais impressionante dos tempos modernos à idéia de um Cristo 

cósmico”.27 Apesar disso, com efeito, é raro encontrar referências a suas idéias cristológicas. Isso prova 

mais uma vez que a obra de Teilhard é simplesmente ignorada, e não criticamente debatida. É quase como 

se um pacto de silêncio houvesse sido selado para suprimir seu arrojado e corajoso pensamento, que se filia 

a uma grande e venerável tradição de fazer teologia fornecendo ao mesmo tempo o azeite necessário para 

reacender a luz da fé cristã e fortalecer o dinamismo da espiritualidade cristã.  

O núcleo da fé teilhardiana 

Em meu livro, citei trechos de sua obra em que Teilhard se refere ao poder e à necessidade cada vez maior 

da fé no mundo de hoje. Para ele, a fé era multifacetada e consistia em diversos estágios. Não é uma crença 

cega, pois está ligada à inteligência e ao conhecimento. Por “fé” Teilhard entendia qualquer “aderência de 

nossa inteligência a uma visão geral do universo... A característica essencial do ato psicológico de fé é... ver 

como possível e aceitar como mais provável uma conclusão que, por envolver tanto em espaço e tempo, vai 

além de todas as suas premissas analíticas. Acreditar é realizar uma síntese intelectual... Tudo a nosso 

redor, toda vida nasce de outra vida, ou de uma ‘pré-vida’... De maneira semelhante, sustento que, no 

domínio das crenças, toda fé nasce de uma fé. Essa forma de nascimento... não exclui o raciocínio... 

Acreditar é desenvolver um ato de síntese cuja primeira origem é inapreensível”.28  

                                                           
26 Ver McGRATH, A. The Christian Theology Reader. Oxford, Blackwell, 1995. Também não há referência às idéias de Teilhard 

em JONES, Gareth. Critical Theology. Cambridge, Polity Press, 1995, embora esse trabalho trate extensamente da cristologia 
dinâmica e também da espiritualidade. 

27 LYONS, J. A. The Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chardin: A Comparative Study. Oxford, Oxford University Press, 
1982, p. 4. Para um excelente estudo sobre a cristologia de Teilhard, ver MOONEY, Christopher F. Teilhard de Chardin and the 
Mystery of Christ. London, Collins, 1966. 

28 CE, 98s. Essa passagem, extraída de um importante ensaio de Teilhard “How I Believe”, 1934, também é citada por Mooney, 
ibid., p. 49, cuja tradução segui em parte. 
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A própria fé de Teilhard de Chardin precisava dessa síntese intelectual integralmente associada à sua 

pesquisa e conhecimento científicos e às características do mundo moderno tal como experienciadas hoje. 

Era uma fé profundamente religiosa e centrada em Deus, um Deus presente em todas as coisas e 

experiências. Teilhard não podia tolerar uma atitude dualística em função da qual o mundo em que vivemos 

 seja o mundo de nossa experiência comum, seja a imensidão do mundo que nos rodeia  nos separa de 

Deus. 

O principal objetivo de Teilhard era fazer com que as pessoas “vissem e sentissem”29 a presença de Deus em 

toda parte. Embora profundamente moldado pela religiosidade cristã ortodoxa e tradicional, ele também era 

um homem verdadeiramente moderno. Crítica e inquiridora, sua mente sondou as profundezas da 

subjetividade pessoal e avaliou os poderes construtivos da consciência; também experienciou o terrível 

aguilhão da dúvida e das perguntas sem respostas, bem como a busca incerta da própria identidade. A 

exemplo das experimentações intelectuais realizadas por outros filósofos antes dele, Teilhard mergulhou em 

sua própria interioridade para explorar as fronteiras da mente e sentir o abismo assustador a se abrir abaixo 

dele: 

 

Deixei que minha consciência se lançasse ao limite mais extremo de meu corpo, a fim de averiguar se podia 

me estender para além de mim mesmo. Mergulhei no mais íntimo de meu ser, de lâmpada em punho e 

ouvidos atentos, para descobrir se, no mais profundo recesso de minha escuridão interior, podia ver a 

cintilância das águas da correnteza a fluir, se podia ouvir o murmúrio das misteriosas águas que nascem das 

entranhas abissais e vão se  precipitar ninguém sabe onde. Aterrorizado e inebriado, percebi que minha 

pobre e insignificante existência se confundia com a imensidão de tudo o que existe e do que ainda se 

encontra em processo de vir-a-ser.  

Uma miríade de irradiações percorreu-me em todas as direções, e de certa forma não sou mais que o lugar 

onde elas convergem e divergem entre si... 

Obviamente, sou livre. Mas o que faz minha liberdade representar mais que um imperceptível ponto isolado 

em uma massa indeterminada de leis e relações que em larga medida fogem ao meu controle?... 

Se mergulharmos em nós mesmos, ficaremos horrorizados por encontrar ali, sob o homem superficial de 

relações e reflexão, um desconhecido  um homem que mal emergiu da inconsciência... não mais que 

semiconsciente. 30 

                                                           
29 WTW, p. 15. 
30 WTW, pp. 25-27; cf., MD, p. 54s. 
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Teilhard queria despertar as pessoas, torná-las mais conscientes, a fim de que pudessem experienciar “o 

semblante do mundo”31 dentro de si e reconhecer nos traços do grande cosmos as feições de Deus. A seu 

ver, a atual crise de fé, de certezas, é parte de um imenso processo que tende a um novo despertar nas 

mentes e nos corações das pessoas, processo esse profeticamente previsto por ele. Segundo Teilhard:  

 

Para atingir sua plena medida, ele [o ser humano] precisa conscientizar-se de sua infinita capacidade de ir 

ainda mais além; deve se dar conta das tarefas que isso envolve e sentir seu inebriante fascínio. Tem de 

abandonar todas as ilusões de seu estreito individualismo e superar-se, intelectual e emocionalmente, 

alcançando as dimensões do universo: mesmo que sua mente sinta vertigem diante da perspectiva de sua 

nova grandeza, ele deve pensar que já se encontra de posse do divino, do próprio Deus, ou que ele mesmo é 

o artífice da divindade.32  

 

São palavras extraordinárias, principalmente quando associadas a nosso atual conhecimento a respeito das 

dimensões do universo, mas também quando situadas no próprio contexto em que foram escritas. Teilhard 

expôs essa visão durante a semana da Páscoa de 1916, nas trincheiras de guerra situadas perto de 

Dunquerque. Levando em consideração esse contexto, não poderíamos compreender essa declaração senão, 

a exemplo do que ele próprio fez, como uma “apaixonada profissão de... fé na riqueza e no valor do 

mundo”,33 mas um mundo energizado e ativado, criado, sustentado, impelido para a frente e para o alto pela 

incomensurável e inescrutável potência e presença do Espírito. Muito tempo depois, poucos anos antes do 

fim da vida, Teilhard reafirmou sua fé “na diafania do Divino no coração do universo em chamas” e do 

“Cristo. Seu coração. Um fogo”, capaz de penetrar em todos os lugares e de se propagar gradualmente por 

toda a parte.34 

Como seu famoso compatriota Blaise Pascal, Teilhard enfatizou o primado do coração sobre a razão, do 

amor e do sentimento em nosso conhecimento acerca de Deus. Tal conhecimento deriva mais de uma 

profunda experiência, de um encontro místico com Deus, do que de uma abstrata formulação teológica, que 

não teria produzido a incandescente visão que o impelia. Quando Pascal morreu, em 1662, foi encontrada, 

                                                           
31 WTW, p. 27. 
32 WTW, p. 16.  
33 WTW, p. 15. 
34 Ver HM, pp. 16 e 47. 
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cerzida ao forro de sua roupa, uma anotação que, em tons comoventes, descreve sua poderosa experiência 

espiritual com as seguintes palavras: 

 

FOGO 

Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de 

Jacó, não dos 

filósofos e dos sábios. 

Certeza, certeza, sentimento, júbilo, paz. 

Deus de Jesus Cristo. 

..................... 

Teu Deus será meu Deus 

....................... 

Essa é a vida eterna, que eles te conheçam 

como o único verdadeiro 

Deus, e aquele que enviaste, 

Jesus Cristo. 

 

Teilhard deixou um documento semelhante ao morrer, não costurado no forro de suas roupas, mas em cima 

da mesa. Era um retrato do radiante coração de Cristo, em cuja frente e verso ele escreveu de próprio 

punho: “Minha Litania”. Em termos veementes, fala de Deus, de Cristo e do cristianismo, de Jesus e de seu 

coração. Gostaria de citar algumas passagens dessa litania: 

 

O Deus da evolução 

O Crístico, o Sagrado Coração do Cristo, 

do Trans-Cristo... o motor da evolução 

o coração da evolução 

o coração da matéria 

O coração de Deus... do deleite do mundo 

O dínamo do cristianismo... a essência 

de toda energia 

......................... 
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Coração do coração do mundo 

Foco da energia suprema e universal 

Centro da esfera cósmica da cosmogênese 

Coração de Jesus, coração da evolução, une-me 

a ti.35 

 

Essa litania sintetiza a fé de toda a vida de Teilhard, a fervorosa crença de que o mundo possui um coração, 

um centro. O imenso processo cósmico do vir-a-ser tem um foco, um pólo, e o fogo divino do coração e do 

amor de Deus fornece todo o deleite e a energia de que o mundo precisa. A essência dessa energia é ativada 

e pode ser transmitida por meio do cristianismo, do fogo e do poder da fé cristã, cujo potencial para amar, 

para “amorizar” o mundo, deve se inflamar.36 Teilhard vê o cristianismo como a religião da evolução por 

excelência, e seu Deus como o “Deus de evolução”. Em 1953, dois anos antes de morrer, escreveu uma 

pequena nota sobre esse “Deus de Evolução” na festa de Cristo Rei.37 Nesse texto, Teilhard começa por 

afirmar que, infelizmente, o cristianismo com freqüência parece intimamente ligado a pessoas que 

pertencem mais a grupos retrógrados e subdesenvolvidos do mundo atual. Entre os segmentos de fiéis, e 

mesmo nas ordens religiosas, “o cristianismo ainda oferece, de certa forma, um refúgio para a ‘alma 

moderna’, embora já não lhe proporcione nem vestimenta, nem satisfação, nem orientação. Alguma coisa 

não está funcionado bem  portanto, no campo da fé e da religião, algo deve ser suprido sem demora neste 

planeta. O que estamos esperando então?”38  

Teilhard estava buscando um Deus de evolução, um Deus cuja imagem fosse compatível com as complexas 

dimensões de nosso universo; um Deus que não se mantivesse à parte, que não fosse um princípio movente, 

mas estivesse profundamente envolvido com todo o processo cósmico, do qual somos parte integrante; um 

Deus verdadeiramente vivo, que está conosco aqui e agora, totalmente encarnado na matéria e em todo o 

vir-a-ser. Para ele, a essência do cristianismo é uma crença na unificação do mundo em Deus por meio da 

encarnação. Por causa dessa crença fundamental, Teilhard via o cristianismo  não o cristianismo ocidental 

                                                           
35 CE, p. 244. O rico simbolismo do coração divino como o coração do mundo e a grande devoção de Teilhard ao Sagrado Coração 

de Jesus não podem ser discutidos aqui. Ver o artigo de Robert Faricy, SJ, “The Heart of Christ in the Spirituality of Teilhard de 
Chardin”, Gregorianum 69/2, 1988, pp. 261-77. 

36 CE, p. 243. 
37 Ver CE, pp. 237-243. 
38 CE, p. 237. 
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como o conhecemos, mas um cristianismo muito mais inclusivo e abrangente  como uma “religião de 

ação”,39 uma religião de evolução, uma religião do futuro. 

A evolução é um evento em marcha, e a vinda de Cristo também é um contínuo processo e evento, um 

“advento crístico”, que ainda não chegou a um fim nem encontrou sua verdadeira consumação. Como 

escreveu ele em 1953: 

 

Em um universo no qual já não podemos defender seriamente a idéia de que o pensamento é um fenômeno 

exclusivamente terrestre, o agir de Cristo não deve mais se limitar, constitucionalmente, à mera “redenção” 

de nosso planeta... 

Aos olhos de todos os que estão atentos à realidade do movimento cósmico de complexidade-consciência 

que nos produz, Cristo, tal como ainda apresentado ao mundo da teologia clássica, é a um só tempo 

astronomicamente muito confinado (localizado) e evolutivamente muito extrínseco para poder “cefalizar” o 

universo tal como o vemos agora. 40 

 

Quem é Cristo então para Teilhard? O que é o evento crístico? Analisemos agora a concepção teilhardiana 

de Cristo, bem como sua ênfase sobre a importância central de Cristo para o cristianismo hoje.  

Descobrindo as características do Cristo de Teilhard 

O aspecto mais específico da concepção teilhardiana é a noção do Cristo cósmico. Esse elemento é tão 

importante e central que ele poderia afirmar que o cósmico é uma terceira natureza de Cristo, juntamente 

com sua natureza humana e divina. Estamos a par das inúmeras objeções atuais a uma cristologia 

plenamente encarnacional, descrita como “mito” e “metáfora” do “Deus encarnado”.41 Poder-se-ia perguntar 

por que tais objeções são feitas a uma doutrina encarnacional, entendida em termos muito literais, mas 

também por que os atuais debates teológicos ainda estão muito atrelados às categorias da teologia clássica e 

ao teísmo, que permanecem muito fixos e estáticos, muito restritos e limitados, pois se baseiam em uma 

ontoteologia essencialista e substantiva que já não funciona hoje em dia. 

                                                           
39 SC, p. 112. 
40 CE, pp. 241-242. 
41 Existe uma considerável literatura acerca desse tópico. Para uma das mais recentes discussões, ver HICK, John. The Metaphor of 

God Incarnate: Christology in a Pluralistic Age. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1993. Não há menção a 
Teilhard nesse trabalho. 
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Se há urgente necessidade de uma abrangente reformulação da teologia encarnacional, as idéias de Teilhard 

podem prover alguma inspiração para tal desenvolvimento. Hoje, mais do que nunca, estamos a par dos 

muitos Cristos do cristianismo, das muitas faces de Jesus reveladas em diferentes épocas e culturas. Em 

termos comparativos, a clássica cristologia calcedônica é exclusiva e monolítica, sem deixar espaço para as 

cristologias pluralísticas de que precisamos para apreciar os diferentes Cristos experienciados pela fé  não 

apenas o Cristo do dogma, mas o Cristo da piedade e da devoção, o Cristo dos ascetas e dos místicos, o 

Cristo do radicalismo social e político, o Cristo da paz e da justiça, o Cristo do amor e do perdão, o Cristo 

da cura e da reconciliação, o Cristo da transformação e da renovação. 

Teilhard não avaliou explicitamente o significado de Cristo para as diferentes culturas, mas compreendeu a 

encarnação como um processo contínuo e universal, que deve sempre estar ligado às especificidades do 

contexto e da experiência. A palavra de Deus à humanidade não é, primordialmente, a palavra transmitida 

por meio de um livro, de um texto sagrado; é uma palavra encarnada, não apenas como um ser humano, mas 

presente como um elemento em todos os seres, em toda a realidade criada, inteiramente necessitada de 

acabamento, de consumação e de redenção. Deus está encarnado na matéria, na carne, em toda a criação, no 

cosmos. A encarnação de Cristo torna-se extensiva às dimensões do cosmos; é um evento e um mistério de 

extensão cósmica. Como escreveu Teilhard em “A Missa sobre o Mundo”: “Por tua própria encarnação, 

meu Deus, toda a matéria, doravante, está encarnada”.42 Deus está “encarnado no mundo”. Estamos todos 

“no ventre do mundo; apesar disso, cada um de nós é seu próprio microcosmo, no qual a Encarnação se 

realiza de forma independente, com graus de intensidade e matizes que são incomunicáveis”. Teilhard 

acreditava firmemente que tudo ao redor dele era “o corpo e o sangue do Verbo”.43  

Caracteristicamente, portanto, a espiritualidade de Teilhard vai a Deus por meio do universo, em seu 

processo de desenvolvimento e vir-a-ser. O processo evolutivo é tanto cósmico como crístico, no sentido de 

que a criação, desde o princípio, desenvolve-se na direção de seu perfeito cumprimento, daquilo que 

Teilhard chama de “Cristo-Ômega”. Essse conceito tem um duplo fundamento: é o resultado da combinação 

de sua visão de fé, baseada na tradição e na Bíblia, com as perspectivas evolutivas da ciência moderna. 

As referências bíblicas de Teilhard são principalmente os hinos cósmicos de são Paulo e o evangelho de são 

João. Sua formação escolar compreendeu um sólido aprendizado do grego; posteriormente, como aluno de 

teologia em Hastings, durante os anos de 1908-1912, também aprendeu hebraico. Sua formação teológica 

incluiu o estudo do Novo Testamento em grego, o que o levou a fazer minuciosos resumos de todas as 

                                                           
42 In: HU, p. 23. 
43 HU, p. 27. 
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passagens que tratam de Cristo e da criação  passagens nas quais encontrou sua própria experiência da 

unidade última e da unicidade de toda a criação confirmada. Os hinos cósmicos de são Paulo, 

principalmente em Colossenses, exerceram forte impacto sobre ele. Nessas composições, sentiu que o 

evento da encarnação estava relacionado com a densidade da vida, que se estendia de suas formas fósseis, 

no remoto passado, através da natureza e da vida atual, em direção a algum ponto futuro de maturação. Não 

era toda a criação uma espécie de contínuo fluxo de matéria viva, de energia e espírito, uma rede cósmica 

animada pela própria vida divina? Era a ocasião para uma presença encarnada que por toda a parte assumia 

a figura e a face de Jesus Cristo como “a alma do mundo”. 

A devoção mística de Teilhard a Cristo respondia também muito vividamente à humanidade de Jesus. É 

uma devoção de grande intimidade pessoal e beleza lírica. Manifesta-se particularmente bem nos primeiros 

escritos, que incluem suas próprias preces e freqüentemente repetem o nome de Jesus. No Capítulo II, citei 

uma passagem dos três relatos “Cristo no Mundo da Matéria” (1916), que descreve, de modo tocante, a face 

e os olhos de Cristo. No importante ensaio “The Mystical milieu” [O meio místico] (1917), Teilhard 

esboçou o progresso do místico por meio de um sucessivo conjunto de círculos. Essa descrição reflete sua 

própria jornada interior e exterior. Ele se referia a esse ensaio simplesmente como “uma introdução ao 

misticismo”44, e não como uma descrição de seus estados mais sublimes. É uma jornada através de um 

universo em chamas com a presença do Espírito, culminando na onipresença de Deus, centrado e reunido 

em um único ponto: a pessoa de Jesus: 

 

Seu poder animou toda a energia. Sua suprema vida consumiu toda e qualquer vida, para assimilá-la a si 

mesmo... Desde que disseste, Senhor, “Hoc est corpus meum”, não apenas o pão sobre o altar, mas (de certa 

forma) tudo no universo que nutre a alma para a vida do Espírito e da Graça tornou-se teu e se fez divino  

é divinizado, divinizante e divinizável. Toda presença me faz sentir que estás próximo a mim; todo toque é o 

toque de tua mão; toda necessidade me transmite o frêmito de tua vontade. Tanto isso é verdade que tudo ao 

meu redor... tornou-se para mim... de alguma forma, a substância de teu coração:  

Jesus! 

Por isso me é impossível, Senhor... contemplar tua face sem nela ver a radiância de toda realidade e de toda 

bondade. No mistério de teu corpo místico  teu corpo cósmico , buscaste sentir o eco de cada alegria e 

de cada temor que move cada uma das incontáveis células que formam a humanidade... 

                                                           
44 WTW, p. 147. 
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Quando penso em ti, Senhor, não sei dizer se é neste ou naquele lugar que mais te encontro... se estou te 

contemplando ou se estou sofrendo  se me arrependo de minhas faltas ou se encontro união  se é a ti 

que amo ou a soma de todos os outros. Toda afeição, todo desejo, toda posse, toda luz, toda profundidade, 

toda harmonia e todo ardor reluz com igual brilho... na inefável Relação que está se estabelecendo entre 

mim e ti: Jesus!45 

 

Essa é mais uma vívida passagem em que Teilhard evoca a presença concreta de Jesus ao se referir ao toque 

de sua mão, ao esplendor de sua face e ao mistério de seu corpo. Jesus é uma pessoa de “superabundante 

unidade”, de divina plenitude, que Teilhard descreve como “o Oceano de Vida, a vida que penetra e nos 

vivifica”, uma pessoa cujo corpo místico é um “corpo cósmico”.46 

Teilhard apreciava os Padres gregos e conhecia bem suas obras. Tinha familiaridade com seus ensinamentos 

sobre encarnação e divinização, especialmente sobre a possível deificação  a théosis  do ser humano. 

Para Teilhard, a criação, a encarnação e a redenção não se dão como um evento único, realizado de uma vez 

por todas; ele as concebe antes como um contínuo processo que culmina na “pleromização”, na consumação 

e na plenitude, em que tudo se torna uno e único. Nesse sentido, escreveu: 

 

Criação, Encarnação, Redenção. Até hoje, esses três mistérios fundamentais da fé cristã, embora 

indissoluvelmente ligados in fact na história do mundo, se mantêm logicamente independentes entre si ... Se 

esses três mistérios forem transpostos do velho cosmos (estático, limitado, exposto a reconfigurações a 

qualquer momento) para o universo moderno (organicamente articulado por seu espaço-tempo em um único 

todo evolutivo), não tenderão a formar senão um mistério... criar, para Deus, é unir-se a sua obra, é, de uma 

maneira ou de outra, envolver-se com o mundo através da encarnação. E não é “estar encarnado” ipso facto 

compartilhar os sofrimentos e os males inerentes à dolorosa concentração múltipla? Criação, Encarnação, 

Redenção: vistos por essa perspectiva, os três mistérios se tornam, na realidade, não mais... que aspectos de 

um mesmo e único processo fundamental: são aspectos de um quarto mistério... o mistério da união criadora 

do mundo em Deus, ou Pleromização.47 

 

                                                           
45 WTW, pp. 146-147. 
46 WTW, p. 146. 
47 CE, p. 182s. 
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Teilhard relacionou essa “pleromização” a uma “trinitização”,48 pois sua visão, embora bastante centrada 

em Cristo, é verdadeiramente trinitária: todo o processo cósmico se desenrola em direção ao Pai através do 

Filho, no Espírito. 

É no ensaio “A Missa sobre o Mundo” que encontramos algumas de suas mais incisivas e pessoais 

afirmações a respeito de Jesus Cristo, Senhor do universo, centro da consagração e da comunhão universais. 

Nesse trabalho, escrito em 1923, em alguma região próxima ao rio Amarelo, na China, quando não havia 

oportunidade de celebrar missa, Teilhard expressou com grande densidade poética a oferenda simbólica do 

mundo inteiro a Deus. Esse texto constitui uma evidência inegável de que, para ele, Cristo comporta não 

apenas toda a humanidade, mas toda a criação, toda a vida, todos os seres e elementos no cosmos. Cristo 

não se esgota no Jesus humano, pois tem um significado bem mais abrangente. Ele é a plenitude que 

envolve também toda a imensa riqueza da criação. 

Ele próprio o admite em “A Missa sobre o Mundo”: “Enquanto não soube ou não ousei ver em Vós, Jesus, 

mais do que o homem de há dois mil anos, o Moralista sublime, o Irmão, meu amor permaneceu tímido e 

constrangido. Amigos, irmãos, sábios  já não temos muitos deles, grandes, preciosos e mais próximos, a 

nosso redor?” É sobretudo o poder da ressurreição que faz Cristo “resplandecer no interior de todas as 

potências da Terra”, que o torna “Soberano” do cosmos, a quem Teilhard pode se entregar. Essa posição 

central de Cristo no cosmos é simbolicamente expressa na imagem do coração, “fornalha ardente” ao redor 

da qual os contornos do corpo se derretem, se dilatam para além de qualquer medida, até que ele não 

distingue outros traços a não ser a “figura de um Mundo inflamado”. 49  

Teilhard eleva então uma oração de grande poder e beleza que inclui outra descrição antropomórfica da 

figura de Cristo: 

 

Cristo glorioso; influência secretamente difusa e ativa no seio da Matéria e Centro resplandecente em que se 

ligam as inumeráveis fibras do Múltiplo; Potência implacável como o Mundo e quente como a Vida; Vós, 

cuja fronte é de neve, os olhos de fogo, os pés mais fulgurantes que o ouro em fusão; Vós, cujas mãos 

aprisionam as estrelas; Vós, que sois o primeiro e o último, o vivente, o morto e o ressuscitado; Vós, que 

reunis em vossa exuberante unidade todos os encantos, todos os gostos, todas as forças, todos os estados  

                                                           
48 CE, p. 183n. 
49 Todas as citações são de The Mass on the World; [A Missa sobre o Mundo]; ver HU, p. 32. 
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sois Vós que meu ser chamava com um desejo tão vasto quanto o Universo: Vós sois verdadeiramente meu 

Senhor e meu Deus!”50 

 

Essa é uma poderosa proclamação de fé e de rendição, mas também é uma visão de uma pessoa cósmica, 

que os Vedas hindus chamam de purusha. Anne Hunt Overzee, em seu estudo The Body Divine [O divino 

corpo],51 mostrou como a visão teilhardiana da divina forma como Senhor do cosmos tem um extraordinário 

paralelo com a vívida descrição que o teólogo hindu do século XI, Ramanuja, forneceu da visão cósmica de 

Vishnu, de sua incomparável beleza e esplendor, no Bhagavad Gita [Sublime canção]. Ambos os teólogos 

 o hindu Ramanuja, no século XI, e o cristão Teilhard de Chardin, no século XX  vêem a forma única e 

apropriada do Senhor impregnando, envolvendo e iluminando o mundo, que é seu corpo. O mundo como 

corpo de Deus é uma rica metáfora para a teologia sacramental e ecológica da atualidade, e muitas idéias e 

materiais, ainda inexplorados, podem ser extraídos de ambos os teólogos. 

Teilhard estava particularmente interessado em expressar cada vez mais a onipresença e a influência 

universais de Deus, sustentando tudo o que existe em Cristo e através de Cristo: “Nada pode subsistir fora 

de vossa carne, Jesus (...) Estamos todos irremediavelmente em Vós, Meio universal de consistência e de 

vida!”.52 Se outros são chamados a proclamar os esplendores de Deus como puro Espírito, Teilhard 

entendeu que sua vocação específica era anunciar “os inumeráveis prolongamentos de vosso Ser encarnado 

através da Matéria... o mistério de vossa Carne, ó Alma que transpareceis em tudo aquilo que nos 

envolve”.53 

A oferenda sacramental da “missa” sobre todo o mundo termina com as palavras: 

 

Ao vosso Corpo em toda a sua extensão, isto é, ao Mundo tornado, graças à vossa potência e à minha fé, o 

cadinho magnífico e vivo em que tudo desaparece para renascer  por todos os recursos que vossa atração 

criadora fez brotar em mim, por minha demasiado fraca ciência, por meus laços religiosos, por meu 

                                                           
50 HU, p. 33. 
51 Ver OVERZEE, Anne Hunt. The Body Divine: The Symbol of the Body in the Works of Teilhard de Chardin and Ramanuja. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
52 HU, p. 33. 
53 HU, p. 35. 
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sacerdócio, e (o que me é mais caro) pelo fundo de minha convicção humana  , ao vosso Corpo me 

consagro, Jesus, para dele viver e para dele morrer.54  

 

Uma visão como essa convida o cristão a desenvolver “uma consciência cada vez maior” da onipresença de 

Deus, que leva a “um abençoado desejo de continuar avançando, descobrindo, moldando e experienciando o 

mundo, a fim de penetrar cada vez mais e mais” em Cristo e através de Cristo em Deus.55 Ver Cristo em 

todas as coisas e todas as coisas em Cristo é o que Teilhard, seguindo Blondel, chamou de “pancristismo”,56 

mas talvez seja mais apropriadamente caracterizado como “misticismo pancrístico”. É uma magnífica 

transposição do tema inaciano do ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. 

Em seus retiros anuais, Teilhard seguia regularmente Os Exercícios Espirituais de santo Inácio de Loyola, 

como os jesuítas costumam fazer. Esse texto-chave e clássico espiritual, escrito pelo fundador dos jesuítas 

no início do século XVI, condensa a “espiritualidade dinâmica de Inácio de Loyola, voltada tanto para o 

crescimento pessoal e espiritual como para o ativo esforço apostólico”,57 mas Teilhard transpôs sua 

mensagem de um mundo estático e fixo para um mundo evolutivo, apreendido no fluxo universal do vir-a-

ser. A “diafania” de Deus em e através de todas as coisas está ligada, para ele, à adoração e à proclamação 

do “Cristo sempre maior”, implicado no desenvolvimento evolutivo em direção a uma plenitude cada vez 

maior, processo que ele também chamou de “cristogênese”. Essa certamente é uma cristologia superior que 

fortalece e expande o pensamento cristológico tradicional, pelo acréscimo de novas categorias, 

especialmente quando Teilhard fala do Cristo universal e cósmico e do Cristo-Ômega. 

A plenitude do Cristo universal 

Encontramos uma rica teologia do corpo de Cristo na obra de Teilhard, que merece um estudo mais 

detalhado. Só posso mencionar alguns aspectos aqui. O corpo de Cristo tem vários significados diferentes 

nos escritos de Teilhard. Pode-se referir à pessoa do Jesus de Nazaré, mas é também um corpo que forma 

um centro pessoal para a humanidade e o mundo material. É um centro orgânico, físico, um elemento 

crístico em todas as coisas, de modo que tudo pode ser uma abertura, uma oportunidade para uma revelação 

de Cristo a nós. Uma análise pormenorizada da concepção teilhardiana de Cristo foi feita por Christopher 

                                                           
54 Idem, ibidem. 
55 HU, p. 34. 
56 Ver SC, pp. 59-124; também CE, p. 129, e HM, p. 55. 
57 Para uma edição crítica do texto e sua interpretação, ver GANSS, George E., SJ, (ed.) Ignatius of Loyola: The Spiritual Exercises 

and Selected Works. New York: Paulist Press, 1991; p. 9; publicado nas séries The Classics of Western Spirituality. 
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Mooney, em 1966, em seu livro Teilhard de Chardin and the Mystery of Christ [Teilhard de Chardin e o 

mistério de Cristo].58 Mooney avaliou o pensamento de Teilhard como um possível catalisador para 

ulteriores desenvolvimentos no campo da cristologia, o que ainda não ocorreu.59 

Dezesseis anos depois, em 1982, James A. Lyons publicava um estudo comparativo, The Cosmic Christ in 

Origen and Teilhard de Chardin [O Cristo cósmico em Orígenes e Teilhard de Chardin] 60. Esse trabalho 

oferece elementos particularmente valiosos para uma ulterior reflexão cristológica, por reconstituir a 

terminologia do Cristo cósmico desde a era patrística até a era moderna. Ambas as visões do Cristo 

cósmico, tanto a de Orígenes como a de Teilhard, baseiam-se no Novo Testamento, mas Orígenes deu um 

tratamento platonizante ao tema, ao passo que Teilhard o abordou em termos evolutivos, permitindo novos 

desdobramentos cristológicos que os teólogos ainda não reconheceram. Esse desenvolvimento, no entanto, é 

urgentemente necessário à luz da moderna ciência, sobretudo se se levar em consideração o atual 

conhecimento da cosmologia e da biologia evolutiva. Lyons conclui que o surgimento da linguagem do 

Cristo cósmico introduziu uma nova percepção da questão no debate cristológico, questão que a seu ver é 

legítima, necessária e continua em aberto: “Legítima não só porque se baseia em dados escriturísticos e 

prolonga certas preocupações suscitadas pelas tradições teológicas do passado; também constitui o ponto em 

que as visões contemporâneas do universo exercem impacto sobre a fé cristã. É uma questão necessária 

porque dá suporte à crença cristã de que, por mais vasto e estranho que o universo possa vir a ser, é Cristo 

que está no centro de tudo. É uma questão em aberto porque o ensinamento da Igreja mal começou a se 

preocupar com o Cristo cósmico”.61 

Teilhard expressou a visão do Cristo como o centro de todo desenvolvimento e crescimento em seu primeiro 

ensaio de 1916, em que escreveu: 

 

E desde que Jesus nasceu, que terminou de crescer e que morreu, tudo continuou a se mover, porque Cristo 

não acabou de se formar. Ele não reconduziu a si as últimas dobras de sua Veste de carne e de amor que lhe 

formam os seus fiéis. O Cristo místico não atingiu seu pleno crescimento, nem portanto o Cristo cósmico. 

                                                           
58 London, Collins, 1966. 
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60 Ver nota 2. 
61 Lyons, op. cit., p. 219. 
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Um e outro, ao mesmo tempo, são e se tornam; e no prolongamento dessa geração está colocada a mola 

última de toda atividade criada. Cristo é o termo da evolução, mesmo natural dos seres; a evolução é santa.62 

 

Essa passagem mostra claramente como o Jesus humano se transforma no Cristo cósmico e místico, e como 

todos os seres, todo o devir evolutivo, são incorporados a ele. Como mencionei de início, Teilhard não 

estava fundamentalmente interessado pelo Jesus humano, a pessoa histórica nascida na Palestina há cerca de 

dois mil anos. Como escreveu a um de seus amigos em 1926: 

 

Não gosto daquele evangelismo que se limita à glorificação das qualidades puramente humanas ou morais 

de Jesus. Se Jesus não fosse mais do que “um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã” para nós, eu não teria 

necessidade dele; e, em certo sentido, o passado não me interessa. O que “peço” de Cristo é que seja uma 

Força imensa, presente, universal, tão real (mais real) quanto a Matéria, que eu possa adorar; em resumo, 

peço-lhe que seja para mim o Universo: completo, concentrado e capaz de ser adorado. Por isso, embora 

reconheça o valor insubstituível dos três primeiros evangelhos ao apresentar os primórdios reais e históricos 

de Cristo... prefiro são João e são Paulo, que realmente apresentam, no Cristo ressurrecto, um ser tão vasto 

quanto o Mundo de todos os tempos. Você já leu, por exemplo, o começo da Epístola aos Colossenses 

(1,12-23), procurando dar o sentido completo e orgânico que o texto requer? Ali Cristo aparece como uma 

verdadeira alma do Mundo. Só por isso o amo.63 

 

Teilhard escreveu essas palavras em uma carta enviada da China para Ida Treat, datada de 30 de outubro, 

1926. Já em 1918, dera a um de seus ensaios o título de “The Soul of the World” [A alma do mundo],64 em 

que se refere à sua alma como uma realidade distinta, entendida como um centro imanente e foco de energia 

para o mundo. Sentia que tal alma deveria ser vívida e concreta, mesmo para aqueles que não acreditam em 

Cristo, muito embora, para ele, essa alma esteja ligada a “um elemento cósmico divinizado por Cristo”.65 A 

partir de 1920, Teilhard passa a aludir ao “Cristo universal”,66 por ele concebido como “o centro orgânico 

de todo o universo”, um centro “não apenas de esforço moral e religioso, mas de todo crescimento físico e 
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63 LTF, p. 48. 
64 WTW, pp. 177-190. 
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66 Ver seu “Note on the Universal Christ”, 1920. In: SC, pp. 14-20. 
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espiritual”.67 Critica os teólogos por não reconhecer “o primado do orgânico sobre o jurídico”68 e por 

interpretar o “corpo místico” em um sentido mais analógico do que realista. Faz referência a uma longa série 

de textos joaninos e paulinos no Novo Testamento em que a “supremacia física de Cristo sobre o universo é 

magnificamente expressa”, de modo que só “as mentes tímidas se esquivam do impressionante realismo 

dessas reiteradas afirmações”.69 O “Cristo teândrico” de Paulo torna-se, para Teilhard, o Cristo cósmico, o 

centro supremo da consistência espiritual de todo o universo, presente como um elemento universal e 

encarnado por todo o mundo: “A presença do Verbo Encarnado penetra todas as coisas como um elemento 

universal. Brilha no coração comum das coisas como um centro que lhes é infinitamente íntimo e ao mesmo 

tempo... infinitamente distante.70 Anos mais tarde, ele dará a esse elemento o nome de “Super-Cristo”, não 

no sentido de outro Cristo71, mas como um termo “para expressar o excesso de grandeza assumida em nossa 

consciência pela Pessoa de Cristo, em consonância com o despertar de nossas mentes para as 

superdimensões do mundo e da humanidade”.72  

Esse é o “Cristo Evolutivo”  não o Cristo Rei e Mestre, cujo poder universal sobre a criação é visto 

basicamente em termos extrínsecos e jurídicos, mas um Cristo que “física e literalmente... preenche todas as 

coisas: em momento algum do mundo, qualquer elemento seu se moveu, se move ou se moverá fora do 

fluxo direto em que Cristo o inseriu”. É Cristo quem consuma o mundo e realiza sua plenitude final. Todas 

as linhas estruturais do mundo convergem para si, e “é ele quem dá sua consistência a todo o edifício da 

matéria e do Espírito”.73 Portanto, para Teilhard, “a luz de Cristo, longe de eclipsar-se pela crescente 

inteligência das idéias do futuro, da pesquisa científica e do progresso, adquire proeminência como o 

verdadeiro núcleo central destinado a sustentar seu ardor”.74 

O Cristo universal é, para Teilhard, “uma síntese de Cristo e do universo”; não uma nova divindade,75 mas 

um inevitável desenvolvimento do mistério da encarnação, reinterpretado à luz da ciência moderna. Ele 

escreve: 

                                                           
67 SC, p. 14. 
68 SC, p. 19. 
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Se nós, cristãos, desejamos reter em Cristo as verdadeiras qualidades sobre as quais seu poder e nossa 

adoração se baseiam, não temos alternativa melhor  não temos mesmo outra alternativa  senão aceitar 

inteiramente os conceitos mais modernos de evolução. Sob a pressão combinada da ciência e da filosofia, 

estamos sendo forçados, experiencial e intelectualmente, a aceitar o mundo como um sistema coordenado de 

atividade que gradualmente se eleva em direção à liberdade e à consciência. A única maneira satisfatória de 

interpretar esse processo... é considerá-lo como irreversível e convergente. Portanto, diante de nós, um 

centro cósmico universal está se definindo, no qual todas as coisas alcançam seu termo, no qual tudo é 

explicado, sentido e ordenado. Portanto, é nesse pólo físico de evolução universal que devemos, a meu ver, 

situar e reconhecer a plenitude de Cristo. Pois em nenhum outro tipo de cosmos e em nenhum outro lugar 

pode qualquer ser, independentemente de quão divino seja, realizar a função de consolidação e de animação 

universais que o dogma cristão atribui a Cristo. Por meio da revelação de um cume mundial, a evolução 

possibilita Cristo, exatamente como Cristo, por conferir sentido e direção ao mundo, possibilita a 

evolução.76 

 

O pleno reconhecimento e aceitação do Cristo universal requer uma nova orientação e reinterpretação 

teológica do cristianismo, ou o que Teilhard às vezes chama de “neocristianismo”. Mas um Cristo renovado 

pelo contato com o mundo moderno ainda é o mesmo Cristo, como o Cristo dos evangelhos; é, na verdade, 

um Cristo ainda maior. Referindo-se a seu posicionamento, Teilhard comentou: “Tenho sido repreendido 

por ser inovador. Na verdade, quanto mais penso nos magníficos atributos cósmicos prodigalizados por são 

Paulo acerca do Cristo ressurecto; quanto mais considero o significado magistral das virtudes cristãs, mais 

claramente me dou conta de que o cristianismo só recobra seu pleno valor quando se estende ... às suas 

dimensões cósmicas”.77  

A cristologia e a renovação do cristianismo 

Teilhard de Chardin via a si próprio como um “apóstolo do Cristo cósmico” e estava convencido de que, se 

fosse concedido um maior espaço ao Cristo cósmico e universal, essa abertura acarretaria uma “nova era 

para o cristianismo”, uma era de “libertação e expansão interiores”.78 Ele foi um crítico ferrenho de sua 

própria Igreja, que por vezes já não lhe parecia verdadeiramente católica, verdadeiramente universal, mas 
                                                           

76 CE, p. 127s. 
77 CE, p. 129. 
78 SC, p. 124. 
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“defensora de um sistema, de uma seita”.79 Uma de suas críticas mais contundentes contra a Igreja data de 

1929, e talvez tenha sido esse o julgamento mais severo de todos, segundo Henri de Lubac: 

 

... a única coisa que posso ser: uma voz que repete, opportune et importune, que a Igreja se enfraquecerá se 

não conseguir se desvencilhar do universo artificial da teologia verbal, do sacramentalismo quantitativo, das 

devoções super-refinadas em que está envolvida, a fim de se reencarnar nas reais aspirações da 

humanidade... Evidentemente, tenho clara percepção do paradoxo dessa atitude: se preciso de Cristo e da 

Igreja, deveria aceitar Cristo tal como apresentado pela Igreja, com sua carga de ritos, administração e 

teologia... Mas agora não posso ignorar a evidência de que chegou o momento em que o impulso cristão 

deve “salvar Cristo” das mãos dos clérigos para que o mundo possa ser salvo.80 

 

Teilhard está atacando aqui aqueles que se refugiam no passado, os escritores de teologia “cuja ‘prosa 

morta’ nunca é reavivada por nenhuma ‘seiva religiosa’, e nos quais só se encontram “verdades já digeridas 

centenas de vezes, sem nenhuma essência viva”.81 Para Teilhard, no entanto, a fé e a espiritualidade cristãs 

podem ser revitalizadas e captar novas energias de uma concepção mais abrangente de Cristo. 

 

Ao manifestar os esplendores do Cristo universal, o cristianismo, sem cessar de ser para a Terra a água que 

purifica e o óleo que mitiga, adquire um novo valor. Na medida em que realmente provê as aspirações da 

Terra de um objetivo que é a um só tempo imenso, concreto e seguro, o cristianismo resgata a Terra da 

desordem, das incertezas e da náusea que são os principais perigos de amanhã. Provê o fogo que inspira o 

esforço humano. Em outras palavras, ele é visto como a forma de fé mais adequada às necessidades 

modernas: uma religião do progresso  a verdadeira religião do progresso da Terra. Iria até mais longe, ao 

afirmar que o cristianismo é a verdadeira religião da evolução. 82 

 

Teilhard fez reiteradas sugestões em prol de uma renovação da teologia cristã,83 uma renovação da vida e da 

santidade cristãs, uma renovação da espiritualidade e da mística cristãs.84 Com efeito, foi sobretudo por 
                                                           

79 Ver sua observação de 1926 citada em LLZ, p. 34. 
80 Citado em LLZ, p. 34s. 
81 Citado em LLZ, p. 35. 
82 SC, p. 124. 
83 Ver, por exemplo, sua referência às “new theological orientations”, CE, pp. 173 e 176. 
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volta do fim de sua vida que ele se mostrou mais preocupado com esses temas da renovação. Foi 

principalmente ao retornar da China para a Europa, após o final da II Guerra Mundial, que Teilhard se deu 

conta da crescente crise de credibilidade entre o cristianismo tradicional e o mundo moderno. Não escrevera 

anos antes que “devemos, com tudo o que de humano existe em nós, repensar nossa religião... O 

cristianismo, por fim, deve aceitar incondicionalmente as novas dimensões (espacial, temporal e 

psicológica) do mundo que nos cerca”.85 Como cristão, ele não acreditava que o cristianismo desapareceria, 

embora reconhecesse que estava passando por um período de profunda transição e “que o cristianismo 

(exatamente como a humanidade que ele comporta) está chegando ao final de um dos ciclos naturais de sua 

existência”.86  

Teologicamente, Teilhard considerava esse fenômeno importante para completar a tarefa inacabada dos 

desenvolvimentos cristológicos dos primeiros cinco séculos cristãos, pela reflexão sobre a natureza cósmica 

de Cristo. Ele reivindicava um novo concílio de “Nicéia”, não para uma vez mais tratar de Cristo e da 

Trindade, mas para discutir uma nova maneira de entender a relação entre Cristo e o universo. Três Cristos 

devem ser reconhecidos e exaltados: um Cristo histórico, um Cristo cósmico e um Cristo transcendente. 

Ewert Cousins, em Christ of the 21st Century [Cristo do século 21],87 considera a visão teilhardiana do 

Cristo cósmico como uma importante parte da “plenitude do mistério de Cristo”, que temos de redescobrir 

para uma renovação da espiritualidade cristã. Como escreveu Teilhard, “o cristianismo é muito mais do que 

um sistema fixo de verdades que devem ser literalmente aceitas e preservadas, sistema esse que nos teria 

sido apresentado de uma vez por todas. Embora se baseie em um núcleo de ‘revelação’, ele representa, de 

fato, uma atitude espiritual que está continuamente se expandindo; é o desenvolvimento de uma consciência 

crística que se coaduna e satisfaz as necessidades de crescente conscientização da humanidade”.88 Para 

Teilhard, essa crescente consciência estava intimamente relacionada com um desenvolvimento mais 

abrangente e mais rico da espiritualidade. 

Será que podemos ver os sinais desse desenvolvimento em nosso mundo atual? Vivemos em meio a tanta 

discórdia, a tantos conflitos, pobreza, violência, injustiça e incertezas, que parece difícil perceber o 

crescimento e o desenvolvimento espirituais. Apesar disso, há diversos sinais de um renovado interesse pela 

                                                                                                                                                                                                                               
84 Ver CE, p. 183, a seção “A New Mystical Orientation”, escrita em 1945. 
85 SC, p. 126. 
86 CE, p. 94. 
87 COUSINS, Ewert H. Christ of the 21st Century. Rockport, MA, Element Books, 1992; ver especialmente a seção “Teilhard’s 

Theology”, pp. 176-178. 
88 CE, p. 167. 
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espiritualidade: aumenta a publicação de “clássicos espirituais”, cresce o movimento de retiros e 

meditações. Muitas pessoas se sentem profundamente insatisfeitas com nossa cultura materialista e 

sensualista. Aspiram a uma visão e a um modo mais rico e pleno de ser humano. Teilhard era de opinião que 

muitos dos novos humanismos do século XX são agentes de desumanização, ao passo que as formas ainda 

vivas de teísmos, inclusive o cristianismo, tendem a não desenvolver plenamente nossa humanidade, na 

medida em que “permanecem sistematicamente fechados aos amplos horizontes e aos grandes ventos da 

cosmogênese, e já não se pode dizer verdadeiramente que sentem com a Terra  uma Terra cujas fricções 

internas eles ainda podem lubrificar como óleo macio, mas cujas energias propulsoras não conseguem 

animar como deveriam”.89  

Vasta e complexa, a obra de Teilhard contém muitas idéias seminais para a teologia, sempre formuladas 

mais como sugestões, explorações e reflexões instigantes do que como um corpo de pensamento 

sistematicamente desenvolvido. Seu interesse e compromisso fundamentais eram profundamente pastorais, 

missionários e apologéticos, no sentido mais amplo. Mas será que suas idéias podem ter alguma incidência 

sobre os cristãos hoje? Poderão elas fazer sentido para os povos de outras religiões? Será que seu Cristo 

universal é muito exclusivista, preponderante demais para deixar espaço à alteridade? Eis algumas das 

questões que exploro nos demais capítulos de meu livro.  

Podemos abordar Teilhard em muitos níveis diferentes: ele foi um membro fiel da Igreja Católica e da 

Ordem dos Jesuítas; uma testemunha poderosa do evangelho cristão; debateu-se com a problemática de 

Deus na cultura contemporânea e percebeu a urgente necessidade de uma maior coerência entre ciência, 

religião e misticismo. Mas perfilou-se sobretudo em favor do poder e da dinâmica espiritualmente 

transformadores da fé cristã, de uma visão centrada no âmago e na essência do cristianismo: a crença em 

Deus encarnado  encarnado na humanidade e no mundo, no cosmos e na matéria. 

Teilhard aderiu a essa fé com imensa santidade e sofrimento. Uma fé cuja aquisição não se deu facilmente, 

mas à custa de muito sacrifício, de muito esforço e de muita luta. A espiritualidade teilhardiana não se 

resumia à união e à adoração divinas. Pelo contrário, era também, total e literalmente, uma espiritualidade 

de resistência e de força, nascida da aflição. Sua consciência era verdadeiramente crística, uma 

espiritualidade mística nova e original, sobre a qual discorrerei no capítulo seguinte. Antes disso, gostaria de 

citar o “Louvor ao Sempre Grandioso Cristo”, escrito por Teilhard de Chardin: 

 

                                                           
89 HM, p. 98. 
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Senhor, visto que, por inata tendência e em meio a todos os riscos de minha vida, fui impelido 

incessantemente a te buscar e a te estabelecer no coração do universo da matéria, hei de ter a alegria de, 

quando sobrevier a morte, fechar meus olhos em meio ao esplendor de uma transparência universal 

incandescente de fogo... 

Senhor de consistência e de união, tu, cujo sinal característico e essência é o poder de tornar-te 

indefinidamente maior, sem distorção nem perda de continuidade, à medida da misteriosa Matéria cujo 

Coração preenches e cujos movimentos em última instância controlas  Senhor de minha infância e de 

meus derradeiros dias  Deus, completo em relação a ti mesmo e no entanto, para nós, em contínuo 

nascimento...Deixa que tua universal Presença emane em um clarão que seja a um só tempo Diafania e 

Fogo.  

Oh Cristo sempre maior!90 

 

In: Ursula King. Cristo em todas as coisas; a espiritualidade na visão de Teilhard de Chardin. São Paulo: 

Paulinas, 2002, pp. 13-37; 99-128. 

 

 

                                                           
90 HM, pp. 55, 57s. 
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O caráter do Deus judeu-cristão 

THE CHARACTER OF THE JEWISH-CHRISTIAN GOD 

John Dominic Crossan 

 

RESUMO: Não se pode falar do cristianismo e de seus desafios contemporâneos sem ter como inspiração 

primeira suas origens. John-Dominic Crossan aborda o tema em O caráter do Deus judeu-cristão. Para o 

autor, ainda antes de celebrar a encarnação de Deus, é preciso tratar do caráter deste que, como diz o Sl 82, 

é um Deus de direito e de justiça. Aliás, Crossan considera esse salmo o texto mais importante de toda a 

Bíblia cristã. 

PALAVRAS-CHAVE: direito, justiça, Deus, judaísmo cristão, salmos 

 

ABSTRACT: It is not possible to speak of Christianity and its contemporaneous challenges without having 

as a prime inspiration its origins. John Dominic Crossan approaches this topic in The Character of the 

Jewish-Christian God. For the author, even before celebrating the Incarnation of God it is necessary to deal 

with the character of this one who, as Psalm 82 says is a God of law and justice. By the way, according to 

Crossan, this is the most important text in the whole Bible. 

KEY-WORDS: law, justice, God, Christian Judaism, Psalms. 

Deus se levanta no conselho divino, 

em meio aos deuses ele julga: 

“Até quando julgareis injustamente, 

sustentando a causa dos ímpios? 

Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, 

libertai o fraco e o indigente, 

livrai-os da mão dos ímpios! 

Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas: 

todos os fundamentos da terra se abalam. 

Eu declarei: Vós sois deuses, 

todos vós sois filhos do Altíssimo; 

contudo, morrereis como um homem qualquer, 

caireis como qualquer dos príncipes”. 

Levanta-te, ó Deus, julga a terra, 

pois as nações todas pertencem a ti! 

Sl 82 
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Coloco o Salmo 82 como epígrafe desta reflexão, repetindo-o da análise anterior de Iahweh como o Deus 

judaico de direito e justiça.1 Esse salmo é, para mim, o texto mais importante de toda a Bíblia cristã e vem, 

naturalmente, da Bíblia hebraica. É, para mim, mais importante que Jo 1,14, que fala do Verbo de Deus que 

se fez carne e habitou entre nós. Antes de celebrar essa encarnação, precisamos tratar de uma questão 

anterior, a respeito do caráter da divindade envolvida. E, para mim, esse pequeno salmo é o que melhor 

resume o caráter do Deus judaico como Senhor de todo o mundo. Supõe uma cena mitológica na qual Deus 

senta-se entre os deuses e deusas no conselho divino. Os deuses e deusas pagãos não são destronados só 

porque são pagãos, nem porque são diferentes, nem porque são concorrência. São destronados por 

injustiça, por negligência divina, por mau procedimento transcendental no cargo. São rejeitados porque não 

exigem nem fazem justiça entre os povos da terra. E essa justiça implica em proteger os pobres dos ricos, 

proteger os organicamente fracos dos organicamente fortes. Tal injustiça cria trevas na terra e abala os 

fundamentos do mundo. 

Povos e nações redigem textos constitutivos, registram histórias constitutivas, transmitem narrativas 

constitutivas e fazem leis constitutivas. Esses fundamentos julgam tudo que esses2 povos e nações fazem 

dali em diante. Assim, é preciso ter muito cuidado com proclamações constitutivas. Elas podem se voltar 

contra seus autores. O mesmo acontece com uma religião e seu Deus. O Sl 82 nos diz como seremos 

julgados por Deus, mas também como Deus quer ser julgado por nós. Tudo o mais que Deus diz ou faz na 

Bíblia ou na vida deve ser julgado por essa descrição de cargo. É isto ou aquilo a justiça transcendental 

definida no Sl 82 em ação? Ou é isto ou aquilo apenas testosterona transcendental? 

 

Justiça e economia 

 

Considera-se que a Mixná ataca o problema da subsistência do homem dentro do sistema de santificação de 

um povo santo com um radicalismo do qual nenhum pensador religioso visionário mais tardio foi capaz. 

Nunca ninguém penetrou mais fundo na organização material da vida do homem sob o aspecto do preceito 

divino. Eles, com efeito, proclamaram, em toda amplitude, a questão do lugar crucial, na verdade 

definitivo, ocupado pela economia na sociedade sob o domínio divino. 

Jacob Neusner, The economics of the Mishnah [A economia da Mixná], p. 5 

 

É imediatamente óbvia uma objeção a meus comentários iniciais. É muito simples declarar que um 

indivíduo ou grupo, povo ou divindade está do lado do direito e da justiça. Quem, afinal de contas, já se 

                                                 
1 Ver capítulo 12 de: J.-D. Crossan. O nascimento do cristianismo. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 221-250. 
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declarou do lado da injustiça e da iniqüidade? Mas, como sugerem o Salmo 82 e a análise do Capítulo 12, a 

justiça divina está explicada em detalhes bastante precisos na tradição bíblica judaica, onde é descrita como 

espírito encarnado ou carne espiritualizada (para recordar Boyarin citado em meu Prólogo). Essa tradição 

raramente se interessa por grandes manifestos e majestosos pronunciamentos intelectuais. Interessa-se, em 

especial, por casos cuidadosos, leis específicas e ocorrências particulares. Dou dois exemplos, um primeiro 

para resumir materiais já vistos e um segundo para estender a aplicação deles. 

O primeiro exemplo resume o que foi visto antes a respeito de endividamento e escravidão. No Capítulo 24 

referi-me à descrição que o filósofo Fílon faz dos terapeutas judaicos fora de Alexandria. Esta, diz ele, era 

sua atitude a respeito da escravidão (Yonge, p. 704): 

 

Eles não usam os serviços de escravos e consideram a posse de servos ou escravos uma coisa absoluta e 

totalmente contrária à natureza, pois a natureza criou todos os homens livres, mas, depois de subjugar 

alguns, a injustiça e a ganância de homens que preferem a desigualdade, causa de todos os males, conferem 

aos mais poderosos autoridade sobre os que são mais fracos. 

(Sobre a vida contemplativa, 70) 

 

Lembremo-nos ainda de que Fílon descreveu os essênios em dois textos vistos antes. O primeiro deles 

afirmava que, como os terapeutas, eles consideravam a escravidão antinatural (Yonge, p. 689): 

 

Não há um único escravo entre eles, mas todos são livres e se ajudam mutuamente com troca recíproca de 

bons ofícios; e condenam os senhores, não só como injustos, na medida em que deturpam o princípio da 

igualdade, mas também como ímpios, porque destroem as leis da natureza, que os gerou todos iguais e os 

criou como mãe, considerando-os todos irmãos legítimos, não só no nome, mas na realidade e na verdade. 

(Todo homem bom é livre 79) 

 

São generalizações claras e tocantes. A escravidão é antinatural porque todos devem ser iguais. Entretanto, 

esse não é o método bíblico que usa a lei em vez da filosofia. Não faz uma declaração constitucional que 

todos os judeus são iguais perante Deus e, portanto, a escravidão é contra a Lei. Relembramos, em vez 

disso, tudo o que vimos antes a respeito de proibir juros, definir garantias, perdoar dívidas, controlar a 

escravidão, reverter a despossessão e estabelecer o descanso. Que lógica fundamenta todos esses 

procedimentos? Se a escravidão é simplesmente natural, como Aristóteles afirmou, por que os escravos 

devem ser libertados? Nos casamentos, por exemplo, não há divórcio a cada sete anos. Todas essas leis só 

fazem sentido quando há a suposição constitucional que a justiça divina envolve igualdade radical, envolve 

compromisso de aliança para manter a igualdade, envolve incessante rejeição da desigualdade aviltante. 
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Todos são pela justiça, até ela ser definida como igualdade e todos são pela igualdade até ela ser definida 

como aceitação disto, mas rejeição daquilo. A tradição judaica está interessada especificamente nisto e 

naquilo. 

O segundo exemplo diz respeito a lavradores independentes e lucros. Aqui o pano de fundo é uma 

combinação de Daniel Boyarin e Jacob Neusner a respeito do que chamo sarcofilia da tradição rabínica. 

Neusner descreve a Mixná como “sistema utópico expresso em forma de código legal e encerrado em c. 

200 d.C.” (IX) – encerrado, isto é, depois das três grandes revoltas judaicas contra Roma sob Nero e seus 

sucessores, em 66-74, sob Trajano em 115-117 e sob Adriano em 132-135 d.C. Por causa desses terríveis 

acontecimentos, a Mixná sabiamente evita até mesmo o confronto verbal com a injustiça imperial ou o mal 

pagão. Em vez disso, a economia da Mixná concentra-se na família judaica – isto é, “na propriedade rural, 

pois a família é sempre a unidade agrícola... a unidade fundamental, irredutível e, naturalmente 

representativa, da economia, o meio de produção, o local e a unidade de produção... Os chefes de família 

eram lavradores de suas terras, proprietários da menor unidade de produção agrícola viável – por mais 

modesta que ela fosse” (pp. 50-51, 64). 

Esse enfoque restrito é a força da Mixná. O texto mostra exatamente como o lavrador judeu, um chefe de 

família com uma pequena propriedade, vive em santidade na terra santa de Deus. Mas isso é também sua 

limitação. “Vezes sem conta não encontramos nenhuma economia concernente a pessoas e classes 

comerciais, profissionais, industriais ou de permuta, muito menos a operários... Trabalhadores sem terra, 

professores médicos, mercadores, lojistas, negociantes, artífices etc., por definição, não constituem uma 

família e nem mesmo se associam a uma: na verdade uma economia espantosamente restrita... Isso quer 

dizer que a economia do judaísmo omitia referência, por um lado, à maioria dos judeus e, por outro, às 

atividades e preocupações econômicas do trabalho e também do capital” (p. 52). Neusner está bem ciente 

dessa restrição no enfoque. Repete-a mais adiante e imagina se esse sistema pode ao menos ser chamado de 

economia: “Se fôssemos relacionar todas as pessoas e profissões que não desempenham nenhum papel no 

sistema, ou que são tratadas como ancilares ao sistema, teríamos de incluir não só operários – toda a classe 

trabalhadora sem terra! – mas também artífices e artesãos, mestres e médicos, caixeiros e funcionários, 

negociantes e mercadores, toda uma instituição comercial, sem mencionar as mulheres como casta. Tal 

economia, separada de um setor tão grande da organização da qual afirmava falar, mesmo que só em teoria, 

dificilmente se chama economia” (p. 69). É, de maneira clara, economia para judeus, em vez de gentios, 

para proprietários de terras judeus, em vez de para outros judeus e para judeus na terra judaica, em vez de 

judeus da Diáspora. É para proprietários de terras judeus na terra judaica que se recuperavam com cuidado, 

de três guerras terríveis com o Império Romano. 

A Mixná não contém nenhuma crítica sistêmica ao fato de existirem ricos e pobres na sociedade. Mas 

presume a existência de alívio da pobreza – na verdade, de dois tipos diferentes dessa assistência. Um 
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pertence ao pobre por direito, pela lei bíblica: “o limite extremo do campo... as respigaduras... o feixe 

esquecido... as cepas não vindimadas... o feixe defeituoso... e o dízimo dos pobres, um décimo da colheita 

separado no terceiro e no sexto ano do ciclo sabático e entregue aos pobres” (p. 125), O outro é deles por 

esmolas, recebidas por intermédio de “um sistema de cozinhas de sopa. Elas sustentam o pobre transitório” 

(p. 125). Mas, do mesmo modo que o enfoque da economia judaica da Mixná restringe-se ao proprietário 

de terra judeu na terra judaica, assim também sua ênfase na igualdade restringe-se a eles. Mas o que isso 

significa para eles está bem claro, pelo menos em teoria. 

Significa uma situação estática ou constante, na qual toda negociação ou transação comercial termina com 

as partes envolvidas nem melhor nem pior do que estavam antes. “No fim, nenhuma das partes pode ter 

mais do que tinha no início e nenhuma pode surgir como vítima de uma grande mudança de sorte ou 

circunstância” (p. 72). Em outras palavras, é proibido não apenas a usura (o lucro injusto) ou os juros (o 

lucro justo), mas todo e qualquer lucro. O modelo são amigos ou sócios que trocam objetos iguais em uma 

permuta de comum acordo. O fim era “assegurar a troca bem equilibrada em todas as transações, de modo 

que o mercado formasse um campo para transações de igual valor e excelência entre famílias que possuíam 

riqueza constante” (p. 76). Eis um exemplo bem pitoresco do que essa igualdade acarreta. É da quarta 

divisão da Mixná (sobre Danos), no tratado intitulado A porta do meio 5,10 (p. 111): 

 

A. Um homem [pode dizer] diz a seu semelhante: “capina comigo e capinarei contigo”. 

B. “Cava comigo e cavarei contigo”. 

C. Mas não [pode dizer] diz a ele: “capina comigo e cavarei contigo”. 

D. “Cava comigo e capinarei contigo”. 

 

Esses detalhes pormenorizados tornam o princípio fundamental esplendidamente manifesto. Como capinar 

e cavar não são exatamente iguais, a troca de capinar por cavar não seria uma troca lícita, justa e igual. O 

próprio Neusner julga esse caso “tão falho de ação concreta, quanto mais de sanção potencial, a ponto de 

indicar o fim dos fatos e o início da simples moralidade” (p. 111). Mas, naturalmente, a moralidade – ou 

melhor, a santidade – estava ali o tempo todo, desde o princípio. Em última análise, é preciso escolher entre 

“Deus vive nos detalhes” (p. 113) e “o encantamento da santificação expresso em gloriosa trivialidade” (p. 

135). Mas o princípio da igualdade não é detalhe nem trivialidade. 

Perto do fim de seu livro fascinante, Neusner parece quase duvidar da validade de seu título, The economics 

of the Mishnah [A economia da Mixná]; parece quase perder o ânimo. “A economia da Mixná aborda 

apenas um setor da organização e a economia distributiva que prevaleceu ignora claramente importantes 

setores de ação econômica, p. ex., permuta, comércio, manufatura e também trabalho. Assim, preciso me 

perguntar, estabeleci que, de algum modo, o judaísmo da Mixná tem economia?... Uma economia que fala 
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de um único componente da economia e ignora completamente outros, que trata o valor como algo inerente 

à terra, mas não à mercadoria, que cobra impostos só das coisas que considera valiosas e, assim, atribui 

valor a uma atividade e denigre todas as outras – essa economia é uma teoria de política na sociedade, 

expressa em termos econômicos” (p. 139). Isso me parece perfeitamente correto. Está muito claro que, 

assim como Aristóteles subordinou a economia à política e esta à ética, à sua maneira, o mesmo fez a 

Mixná com a sua. Subordinou a economia de mercado à economia distributiva e considerou o lucro 

incompatível com a santidade. Neusner pergunta mais uma vez: “Quem já ouviu falar de uma economia 

que se refere só a determinadas pessoas que vivem em determinado lugar? Aristóteles não imaginou essa 

economia; sua teoria referia-se a toda parte. Em contraste, a economia dos autores da Mixná explicou as 

regras que governam não uma economia, mas uma sociedade santa, separada da economia, formada apenas 

de determinados indivíduos, proprietários de terras, que eram israelitas, instalados só em determinado 

lugar, a terra chamada terra de Israel” (p. 140) Isso está, mais uma vez, absolutamente correto. Esses 

autores perguntaram como a santidade se expressava economicamente e responderam com bastante clareza: 

recusando-se a se aproveitar uns dos outros e mantendo a igualdade original estabelecida por Deus. “Mas”, 

Neusner conclui, “a economia da Mixná não é, em absoluto, uma economia... pois a economia só se 

desenvolve como teoria autônoma e predominante quando não está inserida na política e na sociedade” (p. 

142). Essa economia não inserida existiu algum dia no passado do mundo? Poderia essa economia não 

inserida existir algum dia no futuro do mundo? 

Estou aqui interessado na análise de Neusner por uma única razão. A visão da Mixná não é impossível, por 

mais teórica ou utópica que pareça. Talvez não desse certo, mas podia, pelo menos, ser tentada. E não tenho 

dúvida que, se e quando tentada, seria mudada e adaptada pelos sábios que a propuseram. Presumo o 

mesmo para o ano do jubileu, que vimos bem antes. Profetas, sacerdotes e rabinos não eram joguetes 

econômicos, mas acreditavam do fundo do coração em mercados comerciais subordinados a uma sociedade 

justa e em uma sociedade justa subordinada a um Deus justo. Mas, como Neusner insiste reiteradamente, os 

preceitos da Mixná a respeito da justiça restringem-se aos proprietários de terras judeus na terra judaica. O 

que a Mixná propunha era um igualitarismo, mas restrito a determinadas pessoas em determinado lugar. Era 

interpretado com o objetivo de mantê-los todos em uma situação estacionária de imobilidade, de estase, na 

qual ninguém ficava mais rico nem mais pobre por meio de lucro e prejuízo. Todas as operações 

financeiras ou econômicas deviam terminar exatamente equilibradas, porque essa era a vontade de Deus. E 

a Mixná especificava como tentar conseguir isso na prática. Mas a fé judaica em Deus Senhor de toda a 

terra poderia expandir com facilidade esses preceitos não só para outras atividades de mercado, mas 

também para todos os povos e todos os lugares. No entanto, era prudente que os rabinos não insistissem 

nessa expansão lógica, depois de três terríveis revoluções contra Roma. Era prudente que se concentrassem 
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no que era possível aqui e agora na terra judaica, para os proprietários de terra judeus como arrendatários 

de Deus. 

O que estava em jogo em tudo isso não era o chauvinismo, nem o exclusivismo ou o ódio a pessoas de fora 

da comunidade ou estrangeiros. (A Mixná protegia igualmente os judeus e os estrangeiros residentes.) Era 

simplesmente isto: Como viver com um Deus de liberdade e libertação em um mundo de injustiça e 

opressão? 

 

Justiça e pureza 

 

John Dominic Crossan afirma: “as primeiras gerações de cristãos não tinham por que não discutir se Jesus 

era a favor ou contra as leis rituais do judaísmo. A sua posição a este respeito provavelmente não era muito 

clara... A minha opinião é que ele não se importava com essas leis rituais a ponto de atacá-las ou 

reconhecê-las. Ele simplesmente as ignorava. Isso, é claro, significava subvertê-las no seu nível mais 

fundamental” (1994a, p. 300). De modo semelhante, não atacar nem reconhecer pode significar considerar 

alguma coisa “ponto pacífico”, isto é, aceitá-la em um nível muito fundamental. 

Amy-Jill Levine, Second temple judaism, Jesus, and women [O judaísmo do segundo templo, Jesus e as 

mulheres], p. 17 

 

Aceito a crítica de Levine nessa epígrafe e retiro minha declaração anterior. Creio que sua interpretação 

está correta, não a minha. Jesus seguia todos os preceitos de pureza estabelecidos para os camponeses 

judeus de seu tempo e lugar. Mas isso simplesmente intensifica, pelo menos para mim, a relação e a 

interação entre lei moral e lei ritual, entre justiça e pureza, em especial quando os dois aspectos se unem em 

uma única Torá ou Lei de Deus. Dou só um exemplo textual para servir de enfoque. 

Ezequiel era sacerdote do Templo de Jerusalém e foi deportado com outros membros da elite judaica pelo 

Império Babilônico em 597 a.C., na primeira de três expatriações conhecidas coletivamente como Exílio 

Babilônico. O Templo foi destruído em 580 a.C. e as profecias de Ezequiel voltaram-se, da ruína merecida 

para a esperança aflita. Em Ez 18,5-9, ele resume o que significa ser justo diante de Deus: 

 

Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, 

[1] não come sobre os montes e não eleva os seus olhos para os ídolos imundos da casa de Israel, 

[2] nem desonra a mulher do seu próximo, 

[3] nem se une com uma mulher durante a sua impureza, 

[4] nem explora a ninguém, 

[5] se devolve o penhor de uma dívida 
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[6] não comete furto, 

[7] dá o seu pão ao faminto 

[8] e veste ao que está nu, 

[9] não empresta com usura, não aceita juros, 

[10] abstém-se do mal, 

[11] julga com verdade entre homens e homens; 

[12] se age de acordo com os meus estatutos e observa as minhas normas, praticando fielmente a verdade: 

este homem será justo e viverá, oráculo do Senhor Iahweh. 

 

Como indicam suas estruturas externas, essa é uma descrição de alguém que é “justo” diante de Deus. 

Nessas estruturas externas há três elementos interligados e é essa ligação que pretendo examinar. 

O primeiro elemento encontra-se na combinação do primeiro e do décimo segundo critérios: abstenção da 

idolatria e fidelidade a Deus. Essas estruturas internas formam a base para todo o código de direito. 

Voltamos ao caráter divino, por assim dizer. Não são os deuses dos lugares altos ou dos santuários dos 

montes cananeus que ordenam o que se segue. É Iahweh que estabelece esse direito. O segundo elemento é 

a justiça e está descrito em detalhes bem específicos no segundo e do quarto ao nono critérios. Esses 

critérios exemplificam como a palavra justiça foi usada em todo o meu livro: para descrever como a 

igualdade e a probidade são estabelecidas entre seres humanos, a fim de que a dignidade e a integridade da 

vida sejam mantidas para todos igualmente. O terceiro elemento, encontrado no terceiro critério, é o 

enfoque de nossa preocupação presente. Colequei em itálico para dar-lhe ênfase. Esse critério afeta, por 

assim dizer, a pureza ou a desonra, não a justiça ou o pecado, mas Ezequiel a encaixou entre as outras 

informações sem qualquer separação nem distinção. Por que, por um lado, ela é tão importante para 

Ezequiel? O que, por outro lado, queremos dizer com desonra da pureza, preceitos de pureza ou códigos de 

pureza? 

Paula Fredriksen explica o sentido de “códigos de pureza” nesta declaração sucinta: “A pureza não dizia 

respeito só aos sacerdotes (embora eles tivessem preceitos adicionais específicos para sua posição), mas, 

em princípio, a todo o povo de Israel. Alguns preceitos proíbem o contato com certos animais impuros ou 

seu consumo, ou que se coma a gordura ou o sangue de alguns animais permitidos: a transgressão 

voluntária e deliberada desses preceitos é pecado. Outros preceitos de pureza concentram-se 

primordialmente no corpo humano. Ejeções da área genital – menstruação, aborto ou parto, emissões 

seminais – causam ‘impureza’, do mesmo modo que o contato (ou até a proximidade) com um cadáver. A 

‘lepra’ (que aflige casas, além de pessoas) também transmite impureza. Para todas essas condições, a Bíblia 

prescreve períodos de separação, purificação e oferendas, depois dos quais, na linguagem do Levítico, a 

pessoa poderá novamente aproximar-se da ‘entrada da Tenda da Reunião’ – isto é, entrar na área de 
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santidade em volta do altar – e fazer um sacrifício a Deus. A pureza possibilita a aproximação da 

santidade. Em outras palavras, a Escritura presume ser natural que as pessoas contraiam impureza... A 

pessoa impura – menstruada, leprosa ou acompanhante de enterro – não é, portanto, pecadora, nem a 

pessoa pura é necessariamente justa” (1995b, p. 22, itálicos meus). 

Em uma extremidade do espectro das impurezas estão aquelas que precisam ser sempre evitadas; na outra 

extremidade estão as que são inevitáveis. Mas como é que algumas impurezas precisam ser evitadas e 

outras são contraídas? Essa ambiguidade reflete outra mais profunda. Deus é justiça total, isenta de 

qualquer sinal ou traço de injustiça. Deus é a separação total entre a justiça e a injustiça. Os seres humanos 

precisam se aproximar o mais possível dessa separação divina e também, em seu inevitável estado 

misturado, tornar-se impuros por essa mesma proximidade. Foi por isso que pus em itálico uma frase na 

descrição de Fredriksen e a repito agora para enfatizá-la: a pureza possibilita a aproximação da santidade. 

Pureza não é santidade, nem direito, nem justiça. É a preparação apropriada e a condição necessária para o 

contato com o Deus de justiça. E a ênfase da pureza na carne corpórea lembra-nos permanentemente que a 

justiça trata da carne corpórea. Quando os seres humanos aproximam-se das fontes da vida, seja no sangue 

menstrual, seja na emissão seminal, chegam perto demais do divino. Para Ezequiel, então, a vida está no 

sangue e o sangue necessário à vida pertence a Deus. Não é “justo” nem tirar o sangue inocente pelo 

assassinato, nem entrar em contato com o sangue menstrual no casamento. Podemos chamar um caso 

justiça e o outro pureza, se quisermos, mas é provável que Ezequiel não aprovasse essa distinção e seu 

ponto de vista é digno de consideração. A pureza seria os baluartes externos da justiça e, embora seja 

possível ter um código de pureza sem justiça divina, a questão fundamental é se é possível ter justiça divina 

sem um código de pureza. 

Recordemos, no que se segue, o fato de a terra judaica ser um povo colonizado sob controle imperial no 

início do século I. Na Galiléia, a aristocracia leiga tinha de colaborar com o poder romano externo. Na 

Judéia, a aristocracia sacerdotal tinha de colaborar com o poder romano interno. Caifás, fosse ele santo ou 

pecador, tinha de colaborar com Pilatos. Mas Caifás também era sumo sacerdote e tinha de representar seu 

povo no Santo dos Santos do Templo no Dia das Expiações e colaborar com o governador romano todos os 

outros dias do ano. Assim, era possível alguns judeus julgarem essa colaboração e até o Templo 

irremediavelmente contaminados. Poderiam argumentar, para usar os três termos acima, que o sumo 

sacerdócio e o Templo agora constituíam infidelidade e/ou injustiça e/ou impureza. Nessa situação era 

bastante possível atacar o próprio Templo em nome da pureza. 

Primeiro, então, os judeus do século I discordavam, uns em relação aos outros, a respeito de onde deviam 

se localizar as linhas divisórias entre fidelidade, justiça e pureza. Tolerar um censo imperial para cobrança 

de impostos era reconhecer a tal ponto a autoridade de César que negava a autoridade de Deus? E, em caso 

afirmativo, o que devia ser feito a respeito? 
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Segundo, tais discordâncias iam do debate irênico, passavam pela disputa acalorada e chegavam ao ataque 

letal. E ocorriam discordâncias entre seitas ou dentro de facções da mesma seita. Em debates faccionários 

dentro do judaísmo cristão, Paulo acusou Pedro de “hipocrisia” em Antioquia, em Gl 2,13. Parto do 

pressuposto que não aceitamos isso como descrição justa de Pedro (nem, aliás, dos acusados 

perifericamente, Barnabé e Tiago). Mas consideramos seriamente que, em vez de Paulo, Pedro pode ter tido 

razão nessa disputa? Consideramos como teríamos julgado essa reivindicação? Denúncia não define 

caráter. Polêmica não descreve programa. Simplesmente indicam que a desavença não terminou. Nos 

debates sectários, os judeu-cristãos atacavam os judeus farisaicos. Há só uma única crítica segura na 

Tradição dos Ditos Comuns, Os que atrapalham os outros (Apêndice 1A, #16). Mas essa crítica aumenta 

progressivamente para amarga denúncia e sete maldições no Evangelho Q em Lc 11,39-52. Em Mt 23, as 

maldições aumentam ainda mais com uma acusação constante de hipocrisia em 23,13.15.23.25.27.29. Esse 

polêmico crescendo mostra a alienação cada vez maior dos judeu-cristãos em oposição aos judeus 

farisaicos, mas, já se vê, nada nos diz a respeito de programas, intenções ou motivos farisaicos. Também 

não nos ajuda a avaliar honestamente os méritos relativos de cada posição dentro das opções do século I ou 

das tradições do século XX. Por mais amargo que seja, todo esse xingamento é discórdia dentro do 

judaísmo na atmosfera acalorada da política imperial de divisão e conquista. Depois de dois mil anos de 

antijudaísmo cristão e da obscenidade final do anti-semitismo europeu, é muito importante enfatizar esse 

ponto com o maior vigor possível. É tarde demais para fazer isso, mas mesmo assim precisa ser feito 

repetidas vezes, não para ser cortês, ecumênico ou politicamente correto, mas apenas para, afinal, ser exato, 

ético e veraz. 

Quando esses dois primeiros pontos – que os judeus do século I discordavam uns em relação aos outros a 

respeito de definições de justiça e que essas discordâncias variavam do debate irênico, passando pela 

disputa acalorada, até o ataque letal – estão firmemente estabelecidos, fica claro um terceiro ponto 

importantíssimo. O Deus judaico e o Deus cristão, na medida em que não trocamos deuses, é um Deus de 

justiça por natureza e caráter, não apenas por vontade e poder. Esse Deus não podia ser outro e é disso que 

trata o Salmo 82. Estar em aliança com esse Deus, ser o povo desse Deus, aceitar a terra desse Deus, 

envolve, essencial e criativamente, um compromisso de união com a justiça transcendental. Portanto, nesta 

tradição, não é possível separar a fidelidade a Deus e a dedicação à justiça. A justiça é a maneira como este 

Deus se encarnou na história humana. É, já se vê, plenamente possível à infidelidade, criar injustiça em 

nome deste Deus, mas a questão é se é possível estabelecer a justiça na terra, a não ser pela encarnação 

desse Deus. 

Quarto, é possível procurar e promover, celebrar e manter essa justiça divina na terra sem costumes de 

pureza, códigos de impureza e restrições corporais? Na medida em que a pessoa é alma ou espírito que 

habita acidental e temporariamente carne irrelevante ou corpo indiferente, essa pergunta parece 
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completamente tola. Que valor intrínseco têm a circuncisão dos indivíduos do sexo masculino e a prática 

das leis dietéticas nas refeições, se a carne e o corpo são repudiados? Mas, se alguém insistir nos seres 

humanos como espírito encarnado ou carne animada pelo espírito, é possível manter a justiça divina sem 

códigos de pureza de algum tipo? A justiça divina para a terra deriva do encontro de um Deus que é a 

própria justiça transcendental. Alguém abandonaria todos os códigos de pureza como protocolos para esse 

encontro? Em caso afirmativo, acabaria perdendo a própria justiça também? E, então, o que restaria da 

fidelidade? 

 

 

 

 

 

A justiça e Iahweh 

 

Sob o monarca egípcio Ptolomeu VIII Evérgetes II Fiscon, soberano de 145 a 116 a.C., um judeu 

alexandrino compôs a Carta de Aristéias a Filócrates, obra fictícia que insiste na completa homogeneidade 

da sabedoria judaica e grega. Faz uma narrativa serenamente mítica a respeito das razões e dos métodos 

pelos quais as Escrituras hebraicas, “a Lei dos judeus” foram traduzidas pela primeira vez para o grego. O 

texto afirma que isso foi feito sob Ptolomeu II Filadelfo, soberano de 285 a 247 a.C., a pedido de Demétrio 

de Fáleron, chefe da grande biblioteca de Alexandria. Demétrio explica ao rei por que deseja (OTP, v. 2, p. 

13): 

 

O (mesmo) Deus que lhes destinou a Lei faz teu reino prosperar, como tenho me esforçado em mostrar. 

Esse povo adora a Deus, o administrador e criador de tudo, que todos os homens adoram, até mesmo nós, ó 

Rei, só que lhe damos um nome diferente. O nome que dão a ele é Zeus ou Jove. 

(Carta de Aristéias, pp. 15-16) 

 

Embora fale ficticiamente pelos lábios de um pagão, este autor judaico inclina-se bastante a considerar que 

judeus e gregos cultuam o mesmo Deus com nomes diferentes. Iahweh para judeus, Zeus para gregos, Jove 

ou Júpiter para romanos – são apenas nomes diferentes do mesmo Deus. 

Essa admissão verdadeiramente extraordinária de um judeu a respeito do paganismo irmana-se, no século 

seguinte, com uma afirmação igualmente extraordinária de um pagão a respeito do judaísmo. Marcos 

Terêncio Varrão viveu entre 116 e 27 a.C., em tempos romanos muito perigosos. Seguidor de Pompeu, foi 

perdoado por ocasião da vitória de César e depois condenado quando César foi assassinado, mas fugiu e se 
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tornou, nas palavras de Menahem Stern, “o maior estudioso da Roma republicana e o precursor da 

renovação religiosa augustana” (v. 1, 207). A maior parte de sua obra não foi conservada, mas santo 

Agostinho preservou este relato: (v. 1, p. 210): 

 

Contudo Varrão, um deles [isto é, dos pagãos] – não se pode indicar homem mais culto – considerava o 

Deus dos judeus o mesmo que Júpiter, achando que não faz diferença o nome pelo qual ele é chamado, 

desde que se entenda a mesma coisa... Como os romanos não costumam cultuar nada superior a Júpiter... e 

o consideram o rei de todos os deuses e como ele percebeu que os judeus cultuam o Deus supremo, Varrão 

não se pôde furtar a identificá-lo com Júpiter. 

 

Essa concordância recíproca é perfeitamente irênica, lindamente ecumênica e profundamente errada. Por 

que errada? Porque os deuses também carregam bagagem. Sabemos que indivíduos e grupos, povos e 

nações têm bagagem histórica. Sabemos que seitas e cultos, credos e religiões têm bagagem histórica. Às 

vezes nos esquecemos, porém, que os deuses também a têm. É neste ponto que meu Epílogo se liga 

diretamente a meu Prólogo. Somos espírito encarnado e carne animada pelo espírito e encontramos a 

divindade não só na especulação abstrata, mas também no desenvolvimento histórico. 

Zeus, Júpiter e Iahweh não são apenas nomes diferentes para a mesma realidade última. Zeus não é só outro 

nome para Iahweh, porque Zeus fundamenta um internacionalismo helenístico que ameaça diretamente o 

tradicionalismo judaico. Júpiter não é só outro nome para Iahweh, porque Júpiter fundamenta um 

imperialismo romano que ameaça diretamente o tradicionalismo judaico. Mas isso não é apenas o 

exclusivismo chauvinista de um povo contra outro (ou até contra todos os outros)? Não é apenas nós judeus 

contra eles pagãos? Creio que há muito mais que isso em jogo. O que está em jogo é o desafio do Sl 82, 

citado acima. O que está em jogo é o caráter de seu Deus. É assim que nosso Deus é, diz o salmo. Como é o 

seu Deus? Tenho duas observações finais à visão do Sl 82. 

Uma diz respeito à justiça enquanto distinta da vingança, e recorda o que dissemos antes sobre o 

apocalipsismo. Iahweh não é um Deus de vingança, mas de justiça. Rejeito totalmente o antigo libelo que o 

Deus do Antigo Testamento ou do judaísmo é um Deus de ira e vingança, enquanto o Deus do Novo 

Testamento ou do cristianismo é um Deus de amor e misericórdia. Mas pergunto enfaticamente se o 

apocalipsismo, esteja ele no judaísmo ou no cristianismo, trata da justiça divina ou da vingança divina. A 

justiça e a vingança habitam juntas o coração humano. Quando examinamos nossa consciência, em geral as 

encontramos bem unidas. Por isso achamos difícil não projetar seu amálgama em Deus. Quando o judaísmo 

imagina o fim apocalíptico, o que vai acontecer aos pagãos? E quando o cristianismo imagina o fim 

apocalíptico, o que vai acontecer aos judeus? Se, confrontados com a ofuscante glória de Deus, todos se 

convertem não ao judaísmo ou ao cristianismo, mas à justiça e ao direito, então tudo está bem em nossa 
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imaginação religiosa. Mas se aguardamos uma mortandade divina dos que não são judeus ou dos que não 

são cristãos, então somos os filhos assassinos de um Deus assassino. Mais uma vez, é questão de caráter. 

Seu Deus é um Deus de justiça ou de vingança? 

Outra observação diz respeito à justiça enquanto distinta da compaixão e recorda o que dissemos antes 

sobre a caridade. Iahweh é um Deus não só de justiça, mas também de compaixão. É imprescindível, 

contudo, não confundir esses aspectos – justiça e compaixão – nem na divindade de Deus, nem em nossa 

humanidade. É impossível (felizmente) ter justiça sem compaixão, mas (infelizmente) é possível ter 

compaixão sem justiça. Portanto, essa seqüência de justiça e compaixão é significativa. Voltamos, de fato, 

à distinção entre, de um lado, o bem ou o mal individuais e, do outro, o bem ou o mal sistêmicos. Onde há 

justiça sem compaixão, há ira, violência e homicídio. A sede de justiça sem o instinto para a compaixão 

produz assassinos. Às vezes, são simplesmente crentes em um Deus assassino. Às vezes são assassinos 

assistentes de um Deus assassino. Mas a compaixão sem justiça é igualmente problemática. Em todo 

sistema injusto, há pessoas que precisam de ajuda imediata. E, mesmo em um sistema perfeitamente justo, 

ainda haveria os que precisariam de compaixão. Mas, por mais que seja imediatamente necessária ou 

profundamente humana, a compaixão não substitui a justiça, o direito de todos à mesma dignidade e 

integridade de vida. Os que vivem pela compaixão costumam ser canonizados. Os que vivem pela justiça 

costumam ser crucificados. 

 

In: Epílogo de J.-D. Crossan. O nascimento do cristianismo; o que aconteceu nos anos que se seguiram 

à execução de Jesus. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 605-616. 
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O CONCLAVE: CONSTÂNCIA E MUDANÇAS 
The conclave: constancy and changes 

Alberto Melloni 

 

RESUMO: O artigo introduz-nos nas dificuldades e desafios que cercam as normas e a composição, os 

procedimentos e o perfil dos protagonistas do conclave. Segundo o autor, “o glorioso equilíbrio que o 

conclave parece garantir entre romanidade e universalidade poderia ser substituído por outros mecanismos e 

concepções [...] sem prejudicar as instituições cristãs”. Para Melloni, “no século XX, o conclave viveu e 

sobreviveu assim: não mais como um sistema perfeito, indispensável para uma igreja ameaçada, mas como 

instrumento discutível e plausível para providenciar o bispo da Igreja de Pedro e Paulo”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: conclave, papado, episcopado, instituição cristã 

 

ABSTRACT: This article presents us the difficulties and challenges which surround the norms and 

composition, the proceedings and the profile of the protagonists in the conclave. According to the author, 

"the glorious balance that the conclave seems to warrant between Romanism and universalism might be 

replaced by other devices and conceptions... without harming Christian institutions." According to Melloni 

"in the twentieth century, the conclave lived and survived in this manner: no more like a perfect system, 

essential for a threatened church, but as an arguable and plausible tool in order to provide the bishop for the 

Church of Peter and Paul." 

KEY-WORDS: conclave, papacy, episcopate, Christian institution 

 

Normas e composição, procedimentos e perfil dos protagonistas do conclave atravessam o século XX 

marcados por impulsos e prioridades diferentes, que dão novos significados às constâncias e às mudanças 

observadas. 

No plano das divisões por “pertença” (naturalidade, língua, nacionalidade, cultura, ordem ou congregação), 

o colégio cardinalício no século XX apresenta linhas de desenvolvimento pelas quais pode-se concluir sem 

dúvida nenhuma que ele ganhou na representatividade sui generis de uma catolicidade que se tornou cada 

vez mais concretamente multiforme. A vocação para ser sinal de unidade do gênero humano, com a qual a 

Igreja se autocompreendeu no Vaticano II, deu novo significado a todas as dimensões do catolicismo, 

prescindindo da impermeabilidade institucional delas, incluído o grupo chamado a escolher um sucessor 
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para o romano pontífice. O empenho e as dúvidas sobre uma igreja que apresenta a fé como lugar de 

encontro entre culturas e povos deram novos significados ao munus petrinum do bispo de Roma: o colégio 

que o elege procura expressar essa pluralidade e as instabilidades que a marcam. 

Ao mesmo tempo, as normas se despojam de dramatizações e sacralizações inúteis, tornam-se mais simples 

e lineares; talvez nem sempre foi ou não seja o objetivo primário, mas nessa simplificação há a exigência de 

dar corpo ao irrevogável compromisso ecumênico da Igreja de Roma. A força do desejo de uma comunhão 

ampla e esquecida fez com que “criar as formas” do serviço petrino não seja apenas sonho de alguns 

teólogos, mas sim que tenha encontrado espaço dentro da agenda do governo papal com a encíclica Ut 

unum sint (n. 95) de João Paulo II.1 Por mais que tenha sido contradita ou balanceada por atos de tipos 

diversos, essa encíclica estabelece um ponto sem retorno. Quanto a esse aspecto, o modo de escolher o 

sucessor de Pedro não é decisivo, mas a preocupação do papado é que tal passagem se dê de forma 

transparente, de tal modo a não inflar o prestígio do escolhido e a não provocar atávicas desconfianças 

interconfessionais. 

O modo no qual normas e linhas de tendência se acham na eleição cria contradições objetivas. O papa, que 

regulamenta livremente o acesso ao colégio e pode anular regras que estabeleceu para si,2 garante a função 

de representação dos cardeais. E o colégio que espelha a igreja universal elege o bispo de Roma com a 

mesma legitimidade com que o patriarca do Ocidente nomeia os bispos das igrejas latinas; não é fácil 

impedir que isso aconteça a preço de uma fragmentação generalizada e crescente, causa e efeito de atritos 

que reaparecem a cada nomeação de novos cardeais. No colégio hodierno faltam tanto a hegemonia 

nacional, que marcou o italianíssimo cardinalato da contra-reforma, quanto os núcleos nacionais 

minoritários, mas compactos, que favoreciam a dialética entre culturas e poderes políticos. Ou melhor, 

fatores conjunturais causam nivelamentos e compressões não muito explicáveis, como o citado contingente 

rebaixado dos alemães e a sua reviravolta ou a tendência de fazer cardeais grandes teólogos, mesmo que 

inócuos, ou seja, eleitoralmente inócuos por causa da idade avançada. Sob o ponto de vista formal, isso 

acontece somente quando o papa quer, mas no concreto é historicamente comprovado que nas grandes 

tendências se refletem equilíbrios, vetos e pressões mais amplas, das quais o pontífice não pode ou não sabe 

prescindir, em vista de seus objetivos pastorais, espirituais ou institucionais. 

                                                 
1 Tais reflexões se baseiam naquilo que corajosa e inteligentemente propôs J.-M. TILLARD, O bispo de Roma. São Paulo, Loyola, 

1985). Sobre o debate a respeito dos efeitos da encíclica, cf. A. ACERBI (org.), Il ministero del papa in prospettiva ecumenica, 
Milano, 1999; H. J. POTTMEYER, Towards a Papacy in Communion, New York, 1998. 

2 O antigo direito canônico vetava ao papa a criação cardinalícia de ilegítimos, de pais ou avós com prole, de filhos ou sobrinhos de 
cardeais vivos (cân. 232). 
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As leis particulares, cujo percurso seguimos os passos no último século, regulamentaram até nos mínimos 

detalhes o direito/dever de eleger o papa que o Codex iuris canonici de 1983 reconhece como identidade 

institucional do sacro colégio. Todavia, elas não souberam resolver os problemas de fragmentação e atrito 

devidos à sua composição. E até mesmo os elementos de período mediano e as poucas observações feitas 

sobre a conjuntura permitem dizer que muitas vezes o efeito das regulamentações acumuladas, 

especialmente as dos anos sessenta a oitenta, nem sempre seguiu as intenções iniciais. 

 

Objetivos e efeitos: a realidade e as normas 
A finalidade das constituições apostólicas publicadas nos pontificados de Roncalli e Montini era, no fundo, 

a de enviar para o conclave um colégio que estabelecesse doutrinalmente os purpurados como 

representantes da Igreja de Roma e que, ao mesmo tempo, expressasse iconicamente os mudados e 

mutáveis confins do catolicismo contemporâneo. O instrumento escolhido era simples: ampliar o colégio, 

engrossar o grupo dos “estrangeiros” e, enfim, introduzir um requisito anagráfico, para garantir uma rápida 

substituição e, portanto, um constante alinhamento entre a imagem do mundo e sua projeção no colégio 

eleitoral. 

De fato, o que começou a acontecer no primeiro conclave de 1978 não coincide perfeitamente com essa 

aspiração. Se valer o critério pelo qual as constituições apostólicas sobre o conclave levam em conta não 

somente a ciência dos canonistas da corte papal, mas também a direta experiência da eleição que cada papa 

traz consigo — e isso aparece bem documentado no plano histórico, inclusive ao longo do século XX —, 

então podemos levantar a hipótese de trabalho de que também as normas emanadas por João Paulo II 

querem prevenir um problema do qual ele tomou conhecimento e que de fato não havia sido resolvido pelas 

regras canônicas sobre quantidade, origem e idade dos eleitores do papa. Assim como Pio X quis manter o 

mecanismo dos vetos, Pio XII interveio para evitar constestações sobre a solidez da maioria e João XXIII 

abrogou as disposições que, só por existirem, poderiam expor o sacro colégio ao desdouro, João Paulo II 

quis evitar que se tornasse problemático o inadvertido descolamento entre normas já pensadas como um 

“usa e joga fora”, a serem aplicadas uma única vez, e a realidade de um futuro que escapa a quaisquer 

previsões. De fato, é possível que o conclave futuro se realize sem empecilhos, como acontece há séculos, 

ou ao menos em paz e seriedade, como aconteceu freqüentemente. Entretanto, o papa Wojtyla procurou 

impedir que o próximo papa seja escolhido a) fora do conclave e de sua liturgia; b) por causa de um colégio 

muito fragmentado e de dimensões que já são parlamentares (porque também composto por amplo grupo de 

cardeais acima dos oitenta anos); c) portanto, não por meio de um ato responsável e livre de cada um dos 

purpurados, mas após a trama instrumental do consenso operada por alguns poderosos “grandes eleitores”. 
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Que tais eventualidades devam ser levadas a sério é evidente para quem analise o andamento das fases 

preparatórias e o desenvolvimento dos conclaves do século XX. Diferentemente de poucas décadas atrás, 

cada cardeal do século XXI é capaz de chegar a Roma e fazê-lo em poucas horas após a notícia da morte do 

papa ou de sua demissão ou ainda da declaração do camerlengo sobre sua incapacidade. Nesse sentido, a 

permanência das regras a respeito do tempo de espera, que deve transcorrer antes de levar os eleitores à 

Capela Sistina e de intimar o extra omnes, significa colocar os cardeais (todos os 184 ou mais cardeais, 

abstratamente) em condições de passar juntos cerca de duas semanas. É evidente que nesses dias, durante os 

quais pesa certamente uma genérica obrigação de manter segredo, mas não a clausura, age um colégio 

amplíssimo no qual se podem formar maiorias ou divisões sólidas e determinadas. 

Quanto a isso, não há nada que os cânones proíbam; ao contrário, um dos requisitos historicamente 

considerados preciosíssimos na eleição do bispo de Roma, que é a rapidez, pode sem dúvida ser satisfeito 

eficazmente. O risco é de que a sessão/votação do conclave se reduza a um ato cartorial, a uma cerimônia 

vazia, cujo êxito já está garantido mais pela capacidade de manobra de poucos do que por uma 

responsabiliade comum de todos. 

A exclusão dos cardeais além dos oitenta anos do conclave ficaria assim esvaziada quanto às intenções que 

a originaram: em vez de favorecer um intercâmbio ágil e igualitário entre os eleitores, tornar-se-ia uma 

tentativa fracassada de marginalizar um grupo assim tão amplo e respeitável. De forma matizada, as 

mesmas normas vigentes reconhecem o problema, quando declaram que a exclusão dos anciãos da eleição 

se dá para salvaguardar sua “fraqueza”, mas não fixam o conseqüente princípio da inelegibilidade dos 

cardeais acima dos oitenta anos e da demissão do papa com essa idade; portanto, a exclusão dos “anciãos” 

da liturgia eleitoral somente tem sentido para conseguir que, limitando o número dos eleitores, se acentue a 

pessoal responsabilidade de cada um. É isso que a Universi dominici gregis talvez espere obter, mas é 

impossível dizer se conseguirá e se de fato o obstáculo para uma eleição responsável entre pares seja 

constituído pelo prestígio de alguns com mais de oitenta anos, que deveriam se tornar não influentes por 

duas semanas inteiras. 

Nessa perspectiva, os retoques das modalidades de voto também têm um significado específico e uma 

fraqueza. O escrutínio — a via que a Universi dominici gregis quis enfatizar até fazer dele o único 

instrumento válido para a escolha do papa — quer sublinhar o valor igualitário de todos os votos. Isso, à 

primeira vista, parece implicar algum risco no esconjurado caso de um colégio inesperadamente dividido, 

obrigado inexoravelmente pelas normas a eleger o papa por maioria simples e a deixar que isso se torne 

conhecido. Não seria legítimo esperar que — como na tradição — as normas mantenham fixo o quorum 

quanto mais a sua consecução seja dificultada por uma minoria indócil? João Paulo II inverte essa 
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expectativa e esse critério, seguindo o modelo de muitos regulamentos parlamentares, que fixam um 

momento de rebaixamento do quorum exatamente para quebrar os obstrucionismos, justamente porque o 

que lhe parece estar em perigo hoje não é a solidez da maioria, mas o valor dos votos. 

Entretanto, não é possível, somente através do instrumento processual, impedir uma degeneração da eleição 

de acordo com o poder conseguido, sem a passagem do voto livre e informado de cada um dos eleitores. Se 

a escolha do pontífice se realizasse através de um acordo de king makers antes do conclave, nas 

congregações gerais, não seria escrutínio secreto; de fato, é mais do que abstrato pensar que um decano 

astuto faça uma moção simbólica aos votos da congregação geral a pedido de algum purpurado ou grupo de 

purpurados, e é sem dúvida irrealista imaginar que um camerlengo demasiadamente piedoso ou esperto se 

demita durante os nove dias para provocar uma votação orientadora intermediária. Portanto, a valorização 

do escrutínio não impede que se avolume consenso sobre uma pessoa quase sem votações dentro de uma 

assembléia não homogênea: evitar que pouquíssimos purpurados dotados de astúcia política (e, portanto, 

capazes de usar, ao mesmo tempo, tanto os instrumentos de pressão dos meios de comunicação, a opinião 

pública e os ambientes diplomáticos quanto a fobia por todos eles) consigam um equilíbrio de poder é um 

objetivo complicado, mas necessário exatamente para garantir a função petrina, a sua autenticidade e a sua 

reforma. 

Aqui se situa a questão sensível, a passagem delicada, pois dessa situação, que se apresentou ao menos 

como eventual no século XX, vai-se por um caminho mais complexo e incerto do que aquele desenhado 

pela calibragem das normas, que desvelam e consolidam intenções não necessariamente realizáveis. É um 

caminho não certamente incompatível com a constituição de João Paulo II, mas requer um empenho 

consciente e dirigido dos cardeais, a partir ao menos dos nove dias. Levando a sério a complexidade e a 

amplidão da assembléia dos purpurados, que se reúne na sede vacante, é sensato pensar que ela possa adiar 

a escolha da pessoa, mas não poderá se esquivar de uma discussão sobre os problemas da Igreja com 

atitudes de provocante exclusão em relação aos anciãos durante muitos dias. Aceitando esse dado da 

realidade, as congregações gerais poderiam ser a sede para um debate sobre o status ecclesiae,3 dentro de 

uma devida discrição, mas, ao mesmo tempo, capaz de discernir, no dilúvio de tinta e de papéis que os 

meios de comunicação no mundo todo gastarão sobre as sessões, as expectativas mais profundas da Igreja, 

dos cristãos e do mundo. 

No fundo, essa é a verdadeira passagem e a verdadeira escolha que compete não ao papa como legislador, 

mas ao colégio como ator coletivo, ainda mais se ou quando os pontificados não terminarem pela 

imprevisível irrupção da morte e de irreversíveis incapacidades na vida dos bispos de Roma, e sim por um 
                                                 

3 CONGAR, Y. Status Ecclesiae. In: Post Scripta, Studia Gratiana. 1972, v. 15. pp. 3-31. 
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ato de livre renúncia ao ofício papal. De fato, o falecimento do pontífice sempre criou um espaço mínimo 

de distanciamento da herança de um pontificado, um momento de troca em que, sem ter de realizar atos de 

ruptura embaraçantes, o colégio se viu obrigado a olhar para o futuro. A livre demissão, ao contrário, 

“escolhe” um momento, a respeito do qual o colégio eleitoral (prescindindo de sua composição) terá de 

encontrar a sua liberdade e o registro de sua altíssima responsabilidade, mesmo diante de um papa que 

renuncia ao seu cargo, mas cuja presença perdura sobre os procedimentos de voto.4 O ponto no qual o 

“bem-estar” da igreja universal e o da Igreja de Roma podem encontrar uma conjugação não ideológica é 

no confronto aberto e sereno. 

O olhar histórico nos leva, portanto, a considerar que, antes e acima das polaridades que descrevem a 

pessoa que sai eleita dos conclaves no século XX (papa diplomático ou pastor, italiano ou estrangeiro, 

conservador ou inovador), uma exigência mais característica do mundo moderno e mais profundamente 

tradicional esteja buscando espaço: o responsável discernimento por parte dos eleitores do status ecclesiae 

em todos os aspectos (pastorais, ecumênicos, espirituais, institucionais, políticos). Durante séculos, a 

lentidão das culturas, das instituições, dos mundos diluiu tal discernimento em gestos, atos, ocasiões. Hoje, 

isso tem necessidade de ser fruto rápido da preparação dos conclaves e, sobretudo, do andamento dos 

pontificados. 

Em seu breve período, é óbvio que o papado, assim como se configurou entre o concílio e o pós-concílio, 

até João Paulo II (com suas viagens, a sua onipresença, a sua contraditória confiança no instrumento 

sinodal, o seu imenso magistério e destinado a consumo rápido), marcou claros pontos de não retorno, 

apesar de toda nostalgia.5 E a “profecia” sobre a necessidade da constante atualização das leis sobre a 

eleição do bispo de Roma, que Wojtyla assinou na Universi dominici gregis, é uma porta aberta sobre as 

contradições que as normas agora não sabem como resolver, mas que deverão ser provadas encontrando o 

equilíbrio entre instâncias, órgãos e dimensões que agem na eleição do bispo de Roma. 

 

O efeito “nepotismo” 
Ao lado das mudanças que se querem ou devem ser introduzidas, o conjugar-se histórico de normas e 

realidade que se deu no século XX ressalta também um processo inteiramente invertido; isto é, há 

                                                 
4 Ela seria garantida pelas coisas, por exemplo, somente no caso irrealista de um papa que deve se demitir através de uma forma de 

público impeachment exigido por um julgamento da opinião pública; é, porém, realista pensar que um papa se enderece pela via 
da demissão somente em condições opostas de tranqüilidade e de consenso. 

5 Segundo WEIGEL, Testimone della speranza, op. cit., pp. 1087 e 1245, o cardeal A. Casaroli, havia se posicionado por uma 
“restauração” do estilo montiniano, durante uma sua intervenção no centenário do nascimento de Paulo VI, que foi publicada in 
L’Osservatore Romano, p. 6, 24-25 de novembro de 1997. 



 
     Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture 

 

mudanças obtidas (de propósito ou não, é impossível dizer segundo as fontes) pela constância das normas. 

Uma mudança de grandes proporções é aquela ligada aos colaboradores de referência do bispo de Roma e à 

legítima aspiração deles de aparecerem como ou serem, se possível, herdeiros do papa que passa o báculo. 

As normas sobre a sé vacante, como vimos, são de fato precisas ao delimitar o fim de um pontificado: a 

morte ou a demissão, a incapacidade ou o desvio da fé — nada de comum ou de extraordinário é deixado 

vago; e é claro que são proibidas tramas e promessas entre os eleitores às costas do soberano. É o eco de 

uma vigilância antiga contra a conjuração, mas que hoje tem um som diferente: porque sem se demitir, sem 

morrer e sem nem mesmo tornar-se incapaz, o bispo de Roma viu aumentar as suas esperanças de vida 

como todos os ocidentais. Diferentemente do que podia acontecer em eras menos afortunadas no plano 

médico, há décadas a ciência é capaz de prolongar consistentemente a vida, inclusive a do papa; todavia, na 

progressiva senilidade do titular do ofício papal, nascem, entre os cardeais, instâncias, esperanças e 

desilusões que não violam a regra da recíproca discrição sobre o futuro do papado e que também não têm 

um lugar exato onde possam ser verificadas. Cabe assim aos “grandes” cardeais, os que têm audiência junto 

aos meios de comunicação, fazer ouvir a própria voz sobre as saídas emergentes e fornecer perspectivas que 

coloquem o problema da continuidade e descontinuidade no governo e no futuro da Igreja, prisioneiros das 

leis dos meios de comunicação de massa.6 

Nessa função maiêutica, alguns purpurados da cúria têm vantagem histórica. Não é novidade que o poder 

do papa se apóie em colaboradores e auxiliares e, hoje, na ausência de institutos de colegialidade, eles estão 

concentrados no mundo romano, sobretudo quando o papa envelhece. Historicamente, em torno do 

pontífice é freqüentemente notável a presença de purpurados que ficaram, por um certo tempo, mais 

expostos à notoriedade ou dotados de poderes que vão além dos encargos formais e, por isso, projetados 

para o conclave; era esse o recurso e a desvantagem de Rampolla, acusado de ter construído na secretaria do 

Estado um trampolim para o papado, mas é um fato que pode também ser percebido no final do pontificado 

de Pacelli, em torno do qual se lamentava a existência de um “Pentágono” de cardeais capazes de obter o 

consenso a respeito de todo e qualquer problema. Inclusive o afastamento de Roma de alguns desses 

colaboradores (o caso do envio de Montini para Milão, ou a mais benévola decisão de Paulo VI de 

enriquecer o currículo do seu substituto Giovanni Benelli, nomeando-o arcebispo de Florença) imprime um 

sinal de descontinuidade ou de continuidade nos candidatos. O conclave às vezes acolheu tais silenciosas 

indicações, às vezes as descartou; contudo, não se pode negar o fato de que, na ausência de órgãos 

permanentes de governo que representem o episcopado ao redor do papa, o processo de seleção desses 
                                                 

6 Mesmo sem estudos específicos, parece-me intuitivo aceitar o fato de que a atividade editorial dos cardeais não se esgota na 
coleta de homilias e discursos, como podia acontecer até algumas décadas atrás, mas inclui também a publicação de obras de 
divulgação e de panfletos de ampla difusão. 
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possíveis herdeiros (úteis para orientar e tranqüilizar os cardeais eleitores, utilizando-se de sua comprovada 

prudência, ou para afastá-los, utilizando-se de sua arrogância) é algo totalmente infracurial. Talvez seja a 

realização de um plano montiniano de uma cúpula ao lado do papa que regule toda a vida da Igreja com 

sensibilidade política; talvez seja o sonho de um novo tipo de cardeal sobrinho, mas capaz de herdar a tiara. 

Para quem — incluído Paulo VI — desejava a passagem do poder de eleição do papa para um colégio 

diferente (que incluísse a secretaria do sínodo ou os presidentes de conferências episcopais), a objeção era 

que a eleição do sucessor de Pedro não corresponde à lógica democrática da representatividade, mas à 

necessidade e à tradição da Igreja de Roma,7 cujo bispo tem funções e prerrogativas que não podem 

preceder nem prescindir dessa função. Entretanto, o caráter “romano” certamente não é representado, 

acentuando figuras que estão em Roma implicadas no governo central da Igreja: sobre este, a conservação 

da antiga estrutura do conclave, que queria garantir tanto a regeneração quanto a continuidade, corre o risco 

de dar corda a processos involutivos. 

 

Segredo 
Sendo assim, a conservação constante da tradição inova? Sim, e não somente em problemas já citados. O 

paradoxo vale também a respeito da regra do segredo e da incomunicabilidade entre eleitores e mundo 

externo no momento em que se fecham as portas da Sistina. A disciplina do segredo, historicamente, não 

tinha a intenção de preservar a votação que dava início a um novo papado; o segredo era preservado, 

quando muito, por causa de outros aspectos do corpo do soberano.8 A proibição de se comunicar surgira, 

como já vimos, a fim de obrigar os cardeais a não tergiversar; a barreira que os impedisse de cuidar dos 

afazeres durante o conclave “punia” os obstrucionismos eleitorais e evitava o perigo de que o colégio fosse 

tentado pela idéia de governar sem o papa. Naquele dado momento, cabia ao segredo a tarefa suplementar 

de preservar os eleitores da verificação dos poderes políticos que haviam dado mandatos os quais 

interferiam na liberdade dos cardeais. 

Carregado de uma aura de sacralidade durante o século XX, o hodierno segredo expõe os cardeais à força 

do choque com os meios de comunicação. Não que a imprensa não tenha tido espaço em outros momentos 

históricos; já na eleição de Pio X, o “Corriere della Sera” havia informado sobre o veto antes da abertura do 

conclave e, em 1978, a publicação de uma entrevista antecipada sobre o fechamento das portas da Sistina 

                                                 
7 Esse é o motivo pelo qual é atribuído a cada cardeal o “título” de uma igreja da urbe, como modo de salvar, no plano formal, o 

caráter de eleição do papa por parte de um especial “clero” romano. 
8 PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit. 
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(de que se falava pouco antes) parece ter comprometido os consensos coletados em torno do cardeal de 

Gênova, Giuseppe Siri, por isso definido ironicamente pelo seu biógrafo como “o papa não eleito”.9 

Hoje, a rapidez da comunicação poderia criar situações paradoxais; basta pensar naquilo que poderia 

acontecer se a CNN ou qualquer outra rede de informação desse uma notícia espetacular (verdadeira ou 

falsa, pouco importa) sobre a saúde ou a biografia de um cardeal eleitor poucos minutos antes do Veni 

creator do início do conclave. Na ausência de contatos posteriores à clausura das portas da Sistina e do 

alojamento de Santa Marta, o colégio se encontraria sob um veto dos meios de comunicação que 

dificilmente poderia ser evitado. Um quarto de século de informação criou novas possibilidades de pressão 

do sistema tecnológico-informativo, cujas normas atuais, pela constância, aumentam o peso.10 

 

Os pré-excluídos 
Enfim, há uma contradição específica e sutil entre normas sobre a idade do governo e o limite de idade dos 

cardeais eleitores, tema sobre o qual já foi dito o suficiente. A harmonização deficiente entre normas sobre 

o direito dos cardeais de eleger o pontífice e sobre demissões dos bispos diocesanos católicos cria uma faixa 

separada de eleitores — os cardeais arcebispos residenciais que superaram os 75 anos de idade — em 

equilíbrio entre os eleitores e os não eleitores.11 Os cardeais diocesanos demissionários, mas que não têm 

oitenta anos, tornam-se eleitores quase-inelegíveis. Eles têm uma desvantagem em relação aos cardeais da 

cúria, aos quais o papa pode confirmar o mandato até aos 80 anos, ou vêem a condição de pastores deles 

punida em relação àquela dos membros do executivo vaticano. De fato, seria estranho que um cardeal que, 

por lei positiva da Igreja, não pode governar uma diocese, possa ser chamado a dirigir a de Roma; ao 

mesmo tempo, é privilégio a posição de quem está no cargo por não ter se sujeitado ao que dispõe o cânon 

411. Esse papel dos eleitores não elegíveis — historicamente, pode ser comparado ao dos cardeais jesuítas, 

olhados no passado com uma certa suspeita de que o curto-circuito papa branco/papa negro pudesse ter 

conseqüências políticas nefastas — engrossa a fila daqueles que podem somente ambicionar ao cargo de 

                                                 
9 Cf. LAI, Il papa non eletto, op. cit., e WEIGEL, Testimone, op. cit., pp. 313-314. 
10 A difamação e a denúncia freqüentemente fizeram parte da luta no conclave; hoje, a diferença é que os meios de comunicação 

agem de fora, como em outras épocas as coroas católicas, e não respondem às suas escolhas. Sobre um caso emblemático de 
ataque a um núncio que se tornou cardeal e que não era artífice da política vaticana nem o único representante do papa junto a um 
Estado ditatorial, cf. B. PASSARELLI; F. ELENBERG, Il cardinale e i desaparecidos; l’opera del Nunzio Pio Laghi in Argentina, 
Narni, 1999. 

11 Quem não foi obrigado a pedir demissão (por ex., o cardeal O’Connor de Nova iorque foi deixado no cargo por respeito à sua 
pessoa e à doença que o havia atingido) se viu, querendo ou não, gozando de um favor papal que não passaria sem ser notado num 
conclave. 
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king makers e que, portanto, participam dos nove dias e do conclave, não só de maneira não prevista, mas 

nem mesmo desejada pelas normas vigentes. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
João Paulo II, como era seu dever e desejo, continuou mantendo eficientemente o colégio cardinalício por 

meio de novas imissões que garantiram a quantia de 120 eleitores. Conforme vai passando o tempo entre 

uma nomeação e outra, o número efetivo dos membros do sacro colégio tende naturalmente a se afastar 

desse limiar (que também foi ocasionalmente superado até atingir 134).12 Após quase um milênio de 

reflexões e experiências, de doutrinas e teologias, o que especifica os cardeais é a tarefa eleitoral: parte do 

manto papal, sucessores dos apóstolos, senado do papa, órgão do co-governo — os cardeais são hoje 

identificados como o grupo que elege o bispo de Roma; o cânon 349 do novo Código de direito canônico 

diz isso e a Universi dominici gregis o repete, defendendo esse resíduo mínimo de concepções antigas e 

antigos poderes. 

O papado recebe dessa forma, que reduz a razão à função, as decisões do Vaticano II quanto ao tema da 

colegialidade episcopal, através das quais é reconhecida a todo o corpo dos bispos a qualificação de 

sucessores do grupo apostólico. Quanto à tentativa gregoriana que designava os cardeais como herdeiros 

dos Doze em torno do papa, titular do vicariato de Jesus Cristo, o concílio do século XX coloca todos os 

bispos, incluído e nunca excluído o de Roma, unidos pela sucessão apostólica. E, para o colégio 

cardinalício, não sobra outra alternativa senão encontrar a própria fundamentação eclesiológica na 

comprovada eficácia diante da exigência de escolher, através de escrutínio secreto, o bispo da primeira 

Roma. 

 

Problemas abertos 
Empirismo vaticano? Certamente o itinerário do conclave no século XX mostra que, entre normas e 

realidade, contradições e frestas de futuro, há uma dialética que não diz respeito ao acerto do mecanismo, e 

sim às concepções, que não se resolve na perfeição do processo, mas no discernimento dos sinais dos 

tempos. O conclave — era a questão levantada por Suenens no sínodo de 1969 — entrecruza a fermentação 

                                                 
12 Os consistórios de João Paulo II até agora foram 7, portanto em intervalos de cerca de 3 anos (a menor distância foi entre as 18 

nomeações de 2 de fevereiro de 1983 e as 28 nomeações de 25 de maio de 1985; o hiato mais significativo é aquele entre a 
primeira nomeação de 15 cardeais em 30 de junho de 1979 e a segunda em 2 de fevereiro de 1983, já citada). O consistório de 21 
de fevereiro de 2001 é o primeiro cuja longa lista fora anunciada em duas fases para equilibrar pressões diferentes; a opção de 
superar por duas vezes o limiar dos 120 eleitores foi um modo pelo qual o papa tornou de público domínio a dificuldade de 
balancear expectativas e contrastes. 
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de questões profundas relativas ao serviço petrino à necessidade de redifini-lo para testemunhar a sua 

vitalidade. 

Quanto a esse vasto horizonte, o momento genético de um novo pontificado, assim como foi regulamentado 

no século XX, deixa abertos problemas peculiares, que as considerações até aqui feitas permitem evocar, 

quase como conclusão da análise. 

Uma questão aberta diz respeito também à composição do grupo cardinalício: é questão debatida há séculos 

e que hoje tem uma conotação própria. João Paulo II não somente deu continuidade à internacionalização 

do colégio, mas representou aí países que se tornaram visíveis aos seus olhos através de viagens e 

considerados, após tais visitas, dignos de participar de um momento de altíssima responsabilidade na 

catolicidade como o é a escolha do sucessor. A legitimação que tais países adquirem é fortíssima e inédita; 

em nenhum organismo internacional existe uma paridade entre países ricos e pobres como no colégio 

cardinalício, e isso envolve novamente o nível político no conclave e quase o desafia. Essa é uma novidade 

extremamente interessante, embora necessitada de comprovações e compensações. De fato, nessa igualdade 

que diz respeito ao voto entre cardeais pobres (ou dos países pobres) e cardeais ricos (ou dos países ricos), é 

claro que o grau de prestígio dos purpurados com maiores recursos seja diferente daquele dos seus co-

irmãos mais necessitados (e muitas vezes beneficiados), dos quais recebem necessário e justo 

reconhecimento. A disparidade econômica — que tanto preocupava os tratadistas da idade moderna sobre o 

diferente teor de vida dos purpurados — é um fator não regulado de criação ou destruição do consenso e 

não pode ser resolvido com utópicas equações nem com a centralização em Roma dos financiamentos 

(como Bento XV e Pio XI tentaram fazer nos anos vinte). Não se trata de uma questão técnica — e muito 

menos de técnica eleitoral —, mas de um problema no qual a escolha do novo papa expressa um kairós para 

o mundo e para a Igreja. 

Do mesmo modo, na eleição do pontífice, a Igreja Católica sente o dever de assegurar para si mesma e para 

os outros o seu empenho ecumênico, pois o momento que gera o titular do ofício petrino é feito de 

procedimentos e mecanismos muito maleáveis. Uma tradição aparentemente imutável previu e acolheu 

transformações profundíssimas; ao que parece, não encontrou ainda um ancoradouro definitivo, talvez 

porque a barca de Pedro é de fato instrumento de navegação no tempo e na história, e não um museu 

flutuante. Que o sacro colégio seja o meio que melhor garanta romanidade e universalidade é hoje afirmado 

no direito canônico apenas como enunciado, mas a lógica da evolução do sistema sempre esteve mais atenta 

ao resultado do que aos procedimentos em si. A citada preocupação de Hervé Legrand de que o 

envolvimento dos bispos na escolha do papa, desejado por várias partes entre 1969 e 1973, acentuasse o 

caráter de “super-bispo” do romano pontífice e impedisse o diálogo ecumênico, era intelectualmente 
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correta, porém, abstrata. Historicamente, o estorvo ou o valor ecumênico do papado não proveio daquilo 

que acontecia no início de um reino, senão em seu conteúdo, em suas opções, em suas modalidades de 

exercício da autoridade e da responsabilidade. O papado de uma igreja que não somente fala de unidade, 

mas a experimenta, terá de ter formas e modos de exercício e vias de acesso que encontrem nas expectativas 

dos outros cristãos não uma limitação tática, mas uma razão para descobrir inesperadas profundidades do 

seu ser, que não podem ser encontradas no solipsismo confessional que crê no mistério e no ministério de 

Pedro, esgotados por uma acepção nem sempre convincente e adequada das prerrogativas da infalibilidade e 

do primado. 

E, sob esse ponto de vista, os impulsos (não normativos, mas experienciais) dados por João Paulo II nos 

anos recentes têm um grande peso para a reforma do papado. Ele fez com que também os eleitores do seu 

sucessor experimentassem por várias vezes algumas discussões preliminares sobre o status ecclesiae: nos 

sínodos, na publicação de atas que (seja porque partilhadas, seja porque contestadas) criaram interesse no 

clero e nos fiéis, em alguns consistórios. Aprender a confrontar-se com aquilo de que o catolicismo 

necessita e não somente com os votos de que um candidato precisa para obter a posição máxima na Igreja 

católico-romana, a partir da qual não está dito que seja mais fácil entender a realidade, é uma questão que 

João Paulo II entrega para o futuro. 

 

O futuro 
Assim, ao futuro já se dá por descontado o problema do detonador ou do resultado do próximo e dos 

sucessivos conclaves: a escolha do papa será feita na perspectiva de uma igual ou maior exposição à mídia? 

Haverá uma das periódicas inversões de tendência? Voltaremos ao papado italiano e por quanto tempo? E, 

como impõe a lógica política da comunicação de massa, será tory ou whig? Falcão ou pomba? Ou, falando 

na linguagem própria de fim de conclave, será Pio XIII, Paulo VII, Leão XIV, João XXIV? Um previsto 

João Paulo III? Um corajoso que conservará o nome que sua mãe lhe deu? 

O itinerário do século XX mostra que o polígono de forças desenhado por essas opções é real. Em geral, as 

maiorias que resolveram os conclaves no final se agrumularam com essa lógica simplificadora (em relação 

à qual a imprensa católica tem sempre uma atitude de auto-suficiência, como se a transparência evangélica 

possa reduzir-se à irritante reivindicação de não poder ser representada por outro). Contudo, a agenda, para 

a qual se deve olhar — aquela que reúne o núcleo catalizador de uma maioria e orienta profundamente o 

pontificado, de qualquer ponto de partida ideal ou ideológico que se mova ou se encontre — está em outro 

lugar. 
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Em vários momentos de um pontificado aparecem instâncias ou temores relacionados com a sucessão 

papal, como provocação para olhar o amanhã da Igreja e do mundo. No pontificado de João Paulo II não 

faltaram sinais interpretados por alguns como manobras e posicionamentos em vista do conclave; seja 

porque periodicamente retorna o boato de que João Paulo II poderia encerrar o seu pontificado com gesto 

(clamoroso, mas previsto) de livre renúncia ao cargo, seja porque a idade do papa já se encaminha de tal 

modo que não se pode considerar surpresa o aparecimento de doenças de decurso fatal ou que provoque 

pesada invalidez. Embora na lógica mesquinha do mexerico e do duelo de poder, em tais momentos 

aparecem temas que ultrapassam as curiosidades legítimas e inúteis sobre o resultado da eleição. 

Houve quem, como o cardeal Martini, deu voz à necessidade de uma recuperação da experiência conciliar 

para os bispos, num ambiente de verdadeira colegialidade que incentive e reanime um segmento vital da 

comunhão cristã; outros, como o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, 

insistem freqüentemente na exigência de defender uma identidade católica mediante uma série de tomadas 

de posições “definitivas” que parem com as discussões teológicas, ecumênicas, sacramentais, bioéticas, 

morais, como se tal busca não fosse uma exigência, mas um perigo. Outros ainda, como o secretário de 

Estado, cardeal Sodano, procuraram identificar toda a Igreja nas devoções privadas (como a de Fátima), 

carregadas de implícitos corolários políticos. As expectativas contidas nessas vozes — e em tantas outras 

semelhantes — são uma preparação do conclave no sentido mais amplo e substancial do termo, como é 

certo que esteja em relação com aquilo que as normas e a história procuraram fazer. Seria insensato, num 

piedoso excesso ou num impulso espiritualista, pensar que isso não pertença à carne da Igreja.13 

O mecanismo que deve eleger um bispo para Roma e um pastor para a Igreja Católica irrevogavelmente 

compromissada na busca ecumênica é também expressão dessa historicidade redimida, da qual o papado é 

um elemento. Após quase mil anos, são os próprios papas — ao providenciarem continuamente retoques 

nas leis — a dizerem que a escolha do sucessor deve sintonizar-se com os sinais dos tempos; e são os 

próprios cardeais — ao se prepararem para e prepararem essa tarefa — a dizerem que nem tudo pode se 

resolver com seu direito/dever de votar e de fazer isso depressa; há o problema de ouvir e representar a voz 

do colégio episcopal, cuja comunhão ainda não tem uma instituição na qual possa se expressar 

completamente; a voz das igrejas em busca de uma unidade, cujo desejo não conhece realização nem 

esquecimento; a voz do vasto mundo das relações internacionais, que renunciou ao anacrônico veto através 

do qual agia na eleição do soberano pontífice e que ainda não sabe como se classificar diante dos momentos 

de troca de governo do catolicismo; a voz do silêncio impalpável de homens e mulheres em busca de paz e 

esperança. 
                                                 

13 TILLARD, J.-M. Chair de l’Eglise, chair du Christ. Paris, 1992. 
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O glorioso equilíbrio que o conclave parece garantir entre romanidade e universalidade poderia ser 

substituído por outros mecanismos e concepções, apesar de uma retórica da imobilidade que louva a sua 

estabilidade, a continuidade, a perfeita eficácia: nada disso repercutiria nas instituições cristãs. Poderia se 

conservar ainda por muito tempo em sua maleabilidade e se descobrir bem mais distante do poder temporal 

e da contraposição confessional que acompanharam um longuíssimo trecho de sua história. 

No século XX, o conclave viveu e sobreviveu assim: não mais como um sistema perfeito, indispensável para 
uma igreja ameaçada, mas como instrumento discutível e plausível para providenciar o bispo da Igreja de 
Pedro e Paulo. Para além deste século de ajustes e de mudanças, o papado e o órgão que garante a sua 
continuidade reencontram intata a pergunta que constitui no hoje a fé como fé e o evangelho como 
evangelho: como o homem pode crer em Deus? Como Deus pode crer no homem? 
 
 
In: Alberto Melloni. Como se elege um Papa; a história do conclave. São Paulo: Paulinas, 2002, pp. 217-
240. 
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O ministério do Papa: primado e colegialidade no Vaticano II 

The Ministry of the Pope: Primacy and Collegiality in Vatican II 
Hervé Legrand* 

 

RESUMO: O autor discute o primado e a colegialidade nas discussões do Concílio Vaticano II e seu 

desenvolvimento ulterior. Quais as dificuldades que ainda persistem no diálogo intracatólico e nas 

discussões ecumênicas acerca do primado petrino? O autor defende um atento exame da communio 

ecclesiarum e do collegium episcoporum nos textos do magistério. 

 

PALAVRAS-CHAVE: papado, episcopado, ministério, instituição cristã 

 

ABSTRACT: The author discusses the primacy and the collegiality at the debates in the Second Vatican 

Council and its subsequent developments. Which are the difficulties still subsisting in the intracatholic 

dialogue and in the ecumenical debates about the Petrine primacy? The author supports a careful 

examination of the communio eclesiarum and of the collegium episcoporum in the texts of the magisterium. 

KEY-WORDS: papacy, episcopate, ministry, Christian institution 

 

No final de sua encíclica Ut unum sint, João Paulo II se pergunta qual poderia ser a “contribuição da Igreja 

católica na busca da unidade dos cristãos”. Em dois parágrafos, ele relembra antes de tudo que nela se 

encontra a “plenitude dos meios de salvação” (n. 86; EV 14/2852), e afirma depois que os intercâmbios 

entre cristãos ainda separados expressam “a lei evangélica da partilha” (n. 87; EV 14/2853). Depois disso, o 

essencial da sua resposta, nos dez parágrafos seguintes, é dedicado ao ministério de Pedro (ns. 88-97; EV 

14/2854ss.). 

É nesse contexto que se encontra uma alusão, a única em toda a encíclica, sobre o colégio dos bispos, nos 

seguintes termos: “Quando a Igreja católica afirma que a função do bispo de Roma corresponde à vontade 

de Cristo, ela não separa essa função da missão confiada ao conjunto dos bispos, também eles ‘vigários e 

delegados de Cristo’. O bispo de Roma pertence ao ‘colégio’ deles e eles são os seus irmãos no ministério” 

(n. 95; EV 14/2866). 

                                                 
* É diretor do ciclo de estudos para o doutorado na faculdade de teologia e ciências religiosas do Institut catholique de Paris; 
ensina teologia prática, eclesiologia e ecumenismo; ele é também professor na faculdade de direito canônico de Paris. 
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Como podemos ver, trata-se apenas de uma alusão, e além disso o termo colégio é colocado entre aspas1. O 

que significa uma tal discrição, quando sabemos que, empenhando-se na completação da doutrina do 

primado pontifício do Vaticano I com a do episcopado, o Vaticano II havia alimentado a esperança que o 

papado pudesse se tornar desse modo ecumenicamente mais aceitável, em primeiro lugar e evidentemente, 

para as Igrejas de constituição episcopal? 

Uma tal discrição pode, antes de tudo, ter valor técnico, se considerarmos que destinatários da encíclica são 

muitas comunidades cristãs não episcopais. De qualquer modo, ela não representa uma recusa deliberada de 

ignorar a doutrina do Vaticano II sobre esse assunto, pois nesses dez parágrafos João Paulo II designa a si 

mesmo, por nove vezes, como bispo de Roma (é de longe o título que ele se atribui com mais freqüência em 

todo o resto da encíclica), enquanto que o Vaticano II nunca designa o papa desse modo, a não ser uma 

única vez, num inciso histórico (Lumen gentium, n. 22; EV 1/336).  A retomada dessa designação é feliz: 

com ela o papa não se apresenta mais como o bispo da Igreja católica2 ou como o bispo dos bispos. 

Enfim, essa discrição pode querer registrar a esterilidade ecumênica da fórmula, prescindindo da questão de 

fundo que ela designa entre nós. Nesse caso, as aspas, ao invés de serem indício de uma eventual reticência 

doutrinal, indicariam talvez a tecnicidade desse conceito e sua pouca familiaridade entre os não católicos. 

De qualquer modo, é claro que quando João Paulo II se pergunta sobre a “contribuição da Igreja católica na 

busca da unidade dos cristãos”, a tradução do exercício do seu próprio ministério no vocabulário da 

colegialidade não parece representar para ele uma contribuição prioritária. É obrigatório constatar isso num 

colóquio dedicado ao papado em perspectiva ecumênica; e nos parece útil, trinta e cinco anos depois, fazer 

uma avaliação ecumênica da doutrina elaborada pelo Vaticano II e fazer, o quanto possível, um balanço 

crítico dela: por que os seus frutos no nível ecumênico são tão pobres, e por que não podiam ser senão 

assim? Talvez dessa maneira conseguiremos identificar de forma positiva modos diferentes e mais frutuosos 

de colocar a questão da função do papa em sua relação com os bispos e, mais em geral, na comunhão das 

Igrejas. 

 

 

 
                                                 

1 Como se pode verificar in AAS 87 (1995), p. 977. 
2 Quanto a esse tema, cf. a monografia decisiva de MAROT, H. “Note sur l’expression ‘episcopus ecclesiae catholicae’. In: 

Irénikon 37 (1964), pp. 221-226. O longo estudo (613 páginas), tratando sobre o uso desse título para os papas do segundo 
milênio, de MAY, G. Ego NN. Catholicae Ecclesiae Episcopus. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung einer 
Unterschrifitsformel im Hinblick auf den Universalepiskopat des Papstes (Kanonistiche Studien und Texte 43). Berlin, Duncker 
und Humblot, 1995, não chega a estabelecer a posição segundo a qual a fórmula poderia significar um episcopado do papa sobre a 
Igreja inteira, essencialmente por razões metodológicas, bem sublinhadas na apreciação crítica de ZIMMERMANN, H. in: 
Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte Kanonistische Abteilung, 84 (1998), pp. 629-632. 
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A) Os limites teológicos do conceito de colegialidade elaborado pelo Vaticano II 

1. Convergências iniciais entre instâncias pastorais e abertura ecumênica 

A grande maioria dos padres do Vaticano II esperava muito da colegialidade, em vista de se libertar de uma 

centralização romana cujos excessos são exemplificados pela lista das 48 “faculdades e privilégios” que 

Paulo VI achou por bem  lhes  “conceder” em 30 de novembro de 1963.  Como exemplo, podemos constatar 

que há 35 anos atrás um bispo católico, quase sempre nomeado diretamente pela Santa Sé, não podia julgar 

por si se, em vista de exigências pastorais, um sacerdote de sua diocese podia celebrar a missa duas vezes no 

domingo, e na época não tinha o direito de conceder isso a ele, tendo que recorrer ao papa para isso3. 

De fato, é sobre o tema da descentralização colegial que se registrou o maior número de intervenções no 

Vaticano II; somente o debate sobre a Virgem Maria suscitou um número mais alto, embora menos 

emocionante. Nisso se expressavam diferentes  exigências pastorais: uma maior liberdade de adaptação 

missionárias às culturas tanto não-européias quanto européias (quanto para a renovação da liturgia e da sua 

celebração na língua do povo), e um governo da Igreja de tipo mais colegial, por exemplo através do 

reconhecimento da extensão dos poderes canônicos das conferências episcopais. Tudo isso exigia uma 

reavaliação teológica e prática das Igrejas locais e regionais dentro da Igreja católica. Assim, instâncias 

pastorais e instâncias ecumênicas acabavam se encontrando e convergindo: de fato, sem progressos sobre 

esses capítulos, isto é, sem uma melhor expressão da communio ecclesiarum dentro da Igreja católica, não 

se podia esperar qualquer aproximação significativa na direção das Igrejas ortodoxa, anglicana, luterana... 

Nas intenções dos padres essa convergência ecumênica entre objetivos pastorais (somente alguns deles 

foram enumerados) e objetivos ecumênicos (expressamente desejados por João XXIII) se traduzia numa 

única tarefa doutrinal: o Vaticano I, interrompido pela guerra, tivera tempo para tratar somente do primado 

e, portanto, era necessário continuar o trabalho e agora tratar da colegialidade dos bispos, para poder 

instaurar entre o papa e os bispos um equilíbrio benéfico tanto no plano pastoral quanto ecumênico. 

Foi assim que o esforço teológico privilegiou, de modo quase exclusivo, a elaboração do conceito de colégio 

dos bispos4 em sua relação com o primado pontifício, definido no Vaticano I como “um pleno e supremo 

poder de jurisdição sobre toda a Igreja... sobre todas e cada uma das Igrejas, como sobre todos e cada um 

dos pastores e fiéis” (Pastor aeternus, c. III: Denz. 3064). Conseqüentemente, o binômio colegialidade / 

primado, cujo horizonte é, em primeiro lugar, o da Igreja universal, devia dominar quase inteiramente a 

perspectiva. Nesse quadro, a origem do poder dos bispos se tornava uma questão-chave. Conforme esse 

                                                 
3 Cf. PAULO VI. Motu proprio Pastorale munus, 30/11/1963, 1,2: AAS 56 (1964), pp. 5-12. 
4 As referências essenciais in ACERBI, A. Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica et ecclesiologia di comunione nella “Lumen 

gentium”. Bologna, EDB, 1975 (mais hermenêutico e bem aderente aos textos) e in BETTI, U. La dottrina sull’episcopato nel 
Vaticano II. Roma, Città Nuova, 1984 (mais cronológico). 
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poder emanasse diretamente de Cristo ou de Cristo através da plenitude do poder do papa, a posição do 

episcopado na estrutura eclesial se apresentava de modo diferente. Após a afirmação da sacramentalidade da 

ordenação episcopal, que entre os bispos encontrava pouquíssimos adversários, a etapa seguinte foi afirmar 

que “além da função de santificar, a consagração episcopal confere também as funções de ensinar e 

governar” (Lumen gentium, n. 21: EV 1/335) embora elas “só possam ser exercidas em comunhão com a 

cabeça e com os demais membros do colégio episcopal” (ibidem). Depois, estabelecendo, em base à 

tradição, que “o novo membro do corpo episcopal é constituído em virtude da consagração sacramental (vi 

consecrationis) e mediante a comunhão (communione)5 hierárquica com a cabeça e com os membros do 

respectivo colégio” (Lumen gentium, n. 22: EV 1/336), se consegue sair daquilo que poderia parecer um 

impasse intransponível. Afirma-se então que o corpo, a ordem ou o colégio dos bispos detém todo o poder 

da Igreja, por direito divino e de forma solidária. Em si mesma, e no plano conceitual, essa afirmação 

representa uma aquisição de grande peso em relação ao Vaticano I. 

Tratava-se, porém, de uma solução ainda incompleta, tanto no plano conceitual quanto no plano operativo 

da vida da Igreja. É mais do que apropriado aplicar a essa elaboração aquilo que Antonio Acerbi disse sobre 

a constituição Lumen gentium em geral, isto é, que esta se apresentava à “imagem de Moisés que, após uma 

longa caminhada, vislumbra do alto da montanha a terra na qual não entraria”6. 

São esses os limites que devemos analisar agora de modo mais detalhado, pois são evidentemente os 

mesmos que também impediram que o tema da colegialidade entrasse na terra prometida das contribuições 

ecumênicas verdadeiramente frutuosas. 

 

 

2. Limites do conceito de colegialidade no capítulo III da “Lumen gentium” 

2.1. Primeiro limite: a cisão, aceita pela Lumen gentium, entre o colégio dos bispos e a comunhão das 

Igrejas não pode ser senão infrutífera. 

Essa cisão é produzida primeiramente pelo fato que o colégio é concebido como um grupo de pessoas que 

tem o poder sobre a Igreja universal, prescindindo da comunhão das Igrejas entre si. 

O n. 22, que explicita o modo com o qual alguém se torna membro do colégio, situa-se exclusiva e 

tecnicamente somente na perspectiva da Igreja universal, concebida como uma realidade imediata. O 

desenvolvimento do discurso mostra isso claramente: parte-se do grupo dos Doze (n. 19); depois se analisa 

                                                 
5 Cf. PHILIPS, G. L’Eglise et son mystère au IIe. Concile du Vatican. Histoire, texte et commentaire de la Constitution Lumen 

gentium. I, Paris, 1967, p. 289, que explica que “vi consecrationis” significa “em virtude da consagração”, enquanto que 
“communione”, no ablativo, significa “mediante a comunhão”. 

6 ACERBI, A. Due eclesiologie, p. 551. 
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o corpo dos bispos como seus sucessores, que “sucedem aos apóstolos como pastores da Igreja” [no 

singular, repetido duas vezes] (n. 20: EV 1/333); em seguida se estabelece a sacramentalidade do 

episcopado, designado como “assembléia” de “pontífices” e “corpo eclesial” (n. 21: EV 1/334.335) Enfim, 

no n. 22 explica-se, sempre na mesma lógica, como é que alguém se torna membro do colégio: “O novo 

membro do corpo episcopal é constituído em virtude da consagração sacramental e mediante a comunhão 

hierárquica com a cabeça e com os membros do respectivo colégio” (EV 1/336). 

Notar-se-á que aqui essa frase-chave, na elaboração do conceito de colégio, silencia o fato que o novo bispo 

seja designado para uma Igreja local, e de fato isso poderá muitas vezes não acontecer sem que a qualidade 

de membro do colégio não seja de fato comprometida. 

Portanto, não é incorreto ver o bispo antes de tudo como membro de um colégio de pessoas, tendo como 

cabeça o papa, uma espécie de “alto escalão dirigente da Igreja universal”, como K. Rahner não hesitava em 

dizer7. 

Assim, o colégio tem uma existência plenamente significativa (a perpetuação do colégio dos Doze), 

independente da presidência de uma diocese e anterior ao ministério de comunhão entre as Igrejas, do qual 

os bispos são encarregados. Esta última função aparece somente no final, no n. 23, e como não essencial, 

introduzida por um etiam. 

O caráter secundário da comunhão entre as Igrejas na determinação essencial do conteúdo do conceito de 

colégio é confirmado, em contraposição, por aquilo que se diz da sua cabeça, o papa; nem mesmo o fato que 

o cabeça do colégio do colégio esteja preposta à Igreja local de Roma parece ser um elemento constitutivo. 

Não há dúvida que, na constituição, a expressão romanus pontifex seja empregada 17 vezes: mas ela parece 

ser equivalente a summus pontifex (empregada 4 vezes) e que se deveria traduzir por “papa”; de fato, há 

completo silêncio sobre seu ministério de bispo como Roma, que não é explicitado em nenhum lugar, 

exatamente como sobre sua função de patriarca do Ocidente, totalmente silenciada. Somente o seu 

ministério universal é considerado, e somente um inciso histórico o nomeia como bispo de Roma (Lumen 

gentium, n. 22: EV 1/336). 

Pode-se, portanto, supor que o Vaticano II define a natureza do collegium episcoporum prescindindo de uma 

consideração explícita sobre a communio ecclesiarum. 

Conclusão. Endossando tal cisão, ao menos no plano conceitual, como testemunha sem equívocos a 

recepção que o Código de 1983 faz desses textos, como veremos, o Vaticano II não soube juntar-se, apesar 

                                                 
7 Cf. RAHNER, K. “De l’episcopat”. In: Eglises chrétiennes et épiscopat. Paris-Tours, Mane, 1966, pp. 209.211.215 (trad. italiana: 

L’episcopato nella chiesa. Brescia, Paideia, 1964). 
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de suas intenções, à grande tradição eclesiológica cujo conceito central era a communio ecclesiarum. A sua 

elaboração se revelou ecumenicamente infrutífera, pois se afasta disso em muitos pontos. 

É assim que no Vaticano II não se discutiu sobre a admissão dos bispos titulares como membros de pleno 

direito8. Com isso, as ordenações absolutas de bispos sem Igreja ficaram ainda mais aceitas, legitimando na 

prática um episcopado de dignidade funcional ou até pessoal, que permanece sem título eclesiológico e 

torna extremamente difícil aos olhos da Reforma a compreensão da sucessão apostólica no ministério. 

Assim, enfraqueceu-se ainda mais a ligação recíproca entre o bispo e a sua igreja9, como já acontecia com a 

abolição de todo direito de participação por parte de uma Igreja na escolha do seu bispo no Código de 1917 

(que inova ao prescrever “eos libere nominat Romanus Pontifex” – can. 329,2). Essa autonomeação do 

bispo em relação à sua Igreja transforma o poder do colégio de poder na Igreja em poder sobre a Igreja. A 

atenção ao aspecto do poder prevalece de tal maneira sobre o aspecto da comunhão que para justificar a 

plenitude do colégio, na Nota explicativa praevia, se faz sintomaticamente o seguinte raciocínio: “O que se 

deve necessariamente admitir, para não pôr em perigo a plenitude do poder do romano pontífice. De fato, o 

colégio necessariamente e sempre supõe a sua cabeça” (n. 3: EV 1/453). Nem os ortodoxos nem os 

anglicanos nem os luteranos poderão aceitar como sua uma tal concepção. 

Enfim, há um importante distanciamento da concepção tradicional da ordenação como era praticada, por 

exemplo, pela Igreja romana da época de Hipólito, porque ela de sacramental se tornou sacramentalista: ela 

se reduziu a uma transmissão por graça da sacra potestas entre aqueles que a dão e aquele que a recebe, sem 

que a assembléia da Igreja local exerça aí qualquer função, e também sem que haja de fato uma Igreja local. 

Recepção dessa cisão no Código de 1983. Materialmente fiel à Lumen gentium, que efetivamente fala em 

primeiro lugar do povo de Deus, para em seguida situar no seio deste o episcopado, o Código de 1983 faz 

uma opção sistemática que reflete de modo bem evidente uma concepção do colégio como um colégio de 

pessoas que existem anteriormente à consideração da Igreja como communio ecclesiarum e, por assim dizer, 

independente da comunhão delas. Com efeito, no seu Livro II, o Código apresenta sucessivamente o estatuto 

dos fiéis leigos e clérigos (Parte I), a suprema autoridade da Igreja, o romano pontífice e o colégio dos 

bispos (Parte II, Seção I), depois as Igrejas particulares e os bispos (Parte II, Seção II). Mas como é que se 

pode estabelecer, sob o ponto de vista institucional e antes ainda teológico, o que são leigos e clérigos, um 

                                                 
8 Lembremo-nos, por exemplo, que antes do Vaticano I, Pio IX consultou a Comissão teológica para saber se ele devia convocar os 

bispos titulares e lhe foi respondido: não que ele devia, mas podia. Finalmente decidiu-se convocá-los todos, mas foi preciso uma 
decisão, tanto que as opiniões teológicas em sentido contrário continuaram em pé. Cf. HAMER, J. “Note sur la collégialité 
épiscopale”. In: Revue des sciences philosophiques et théologiques 44 (1960), pp. 40-50; cf. também MANSI 49, 492-493 e o 
anexo 494-496.  

9 Cf. CIPRIANO. Ep. 66,8: “deves saber que o bispo está na igreja e a igreja no bispo”. 
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papa, o colégio dos bispos, o sínodo dos bispos, os cardeais, a cúria romana e os núncios, antes de ter 

estabelecido o que é uma Igreja local e o que é a comunhão das Igrejas? 

Não nos enganemos: essa opção sistemática não é isenta de conseqüências práticas, pois na última edição do 

Annuario pontificio podemos verificar que 43% dos bispos da Igreja católica não governam realmente uma 

diocese, enquanto que somente 17% deles são eméritos. 

Em resumo, do mesmo modo que o Vaticano II, o Código não articula o collegium episcoporum e a 

communio ecclesiarum. Esse defeito, que é o maior da teologia da colegialidade, explica amplamente a sua 

não recepção ecumênica. 

2.2. Segundo limite: o Vaticano II concebe a colegialidade segundo um esquema binário (papa / bispos) 

que, concentrando-se no ministério, é demasiadamente redutivo para a realidade das Igrejas a serem 

reconciliadas. 

No colégio entendido à maneira do Vaticano II, a pertença ao corpo episcopal, responsável pela Igreja 

universal, prevalece, como já mostramos, sobre a designação a uma Igreja determinada e aqui o termo 

designação é orgânico a essa visão universalista. Além do mais, o colégio é estruturado em forma de 

binômio segundo a imagem do corpo e da cabeça, na qual, diferentemente do corpo fisiológico, a cabeça 

parece poder agir sem o corpo, enquanto que o contrário é excluído, diferentemente de tudo o que acontece 

às vezes nos outros corpos sociais. A Lumen gentium, no n. 22, explicita isso da seguinte maneira: “Este 

colégio [...] não tem nenhuma autoridade senão em conjunto com o pontífice romano [...], cabeça do 

colégio; que mantém integralmente a autoridade do primado sobre todos os pastores e fiéis. [...] O pontífice 

romano tem o poder pleno, supremo e universal, que pode exercer sempre, livremente. A ordem episcopal 

[...] é sujeito do poder supremo e pleno sobre toda a Igreja em conjunto com sua cabeça, o romano pontífice, 

e jamais sem ele. Esse poder só é portanto efetivamente exercido em consenso com o pontífice romano” 

(Lumen gentium, n. 22: EV 1/337). 

2.2.1. Um binômio redutivo em relação às Igrejas a serem reconciliadas 

Já a história efetiva da Igreja católica não pode entrar nesses esquemas, a não ser na época dos dois concílio 

do Vaticano. E muito menos ainda a realidade das outras Igrejas pode entrar neles. Admitindo que a unidade 

da fé fosse reencontrada, imaginar que a reconciliação das Igrejas atualmente divididas  poderia se dar 

baseada unicamente na teologia do ministério episcopal, além de tudo concebido de modo tão unilateral, 

significa ter enfocado muito mal a tarefa da Unitatis redintegratio. Já dentro da Igreja católica essa 

concepção binária da colegialidade é muito redutiva. A catolicidade não pode se reduzir ao ministério 

episcopal e pontifício e à colegialidade deles. Ela é também inseparável da pluralidade dos ritos, dos 

patriarcas, das igrejas sui juris, dos arcebispados maiores, assim como das conferências episcopais 
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nacionais, regionais e continentais, e isso apesar do frágil estatuto canônico destas. Num certo sentido, a 

solicitude do atual pontífice para a convocação de sínodos continentais demonstra isso. 

Transferindo o discurso para o cenário ecumênico, como é que o instrumento da colegialidade episcopal 

forjado pelo Vaticano II poderá garantir o engajamento das identidades religiosas que se expressam através 

das famílias confessionais mundiais? Não conseguimos imaginar uma fusão entre elas mesmo depois de 

uma reconciliação na unidade da fé: com toda probabilidade elas serão “united but not absorbed”. Durante 

todo o curso da história, analogamente houve grupos de Igrejas com uma identidade própria, forte: as Igrejas 

siríaca, copta, armena, siro-malabar; os patriarcas de Alexandria, Antioquia, Constantinopla, a metrópole de 

Cartago, mas tarde a Igreja visigoda, romano-germânica, e mais tarde ainda as Igrejas galicana, anglicana 

etc. E de um século para cá, sob nossos olhos, tomam forma nova Igrejas nas áreas culturais africanas e 

asiáticas. Evidentemente a estruturação da communio ecclesiarum não pode se reduzir à communio 

episcoporum: a realidade teológica das Igrejas regionais não pode ser enfrentada dentro deste último âmbito. 

Num certo sentido, uma prova disso é o completo silêncio do Vaticano a respeito do bispo de Roma como 

patriarca do Ocidente10. 

Inclusive uma orientação inversa àquela do Vaticano II, que introduzisse uma estreita correlação entre a 

presidência de uma concreta Igreja local e a pertença ao colégio, não resolveria esse problema. Seria 

necessário um tratado realmente eclesiológico das Igrejas regionais por si mesmas, que seria mais do que 

justo designá-las como Igrejas particulares (em todo caso, melhor do que o título de dioceses), para indicar 

bem a legítima particularidade delas que provém de suas tradições culturais, litúrgicas, canônicas, 

espirituais, teológicas. A esse respeito, a Igreja latina e a Igreja bizantina poderiam ser chamadas, com 

razão, de Igrejas particulares; e será que não poderíamos imaginar também que as grandes famílias 

confessionais possam ter esse mesmo estatuto numa única Igreja do futuro?11. 

2.2.2. Um binômio redutivo, pois pode dar a entender que os ministros possam concentrar em si toda a 

realidade da Igreja. 

                                                 
10 Cf. CONGAR, Y. “Le pape comme patriarche d’Occident. Approches d’une réalité trop négligée”. In: Istina 28 (1983), pp. 347-

390. Artigo retomado in Eglise et papauté. Regards historiques. Paris, Éd. du Cerf, 1994, pp. 11-30 Em português: “O Papa, 
patriarca do ocidente. Abordagem de uma realidade demasiado negligenciada”. In: Igreja e papado. Perspectivas históricas. São 
Paulo, Ed. Loyola, 1997, pp. 11-32. 

11 Quanto a esse tema, só pode causar alegria um dos projetos de reforma do Conselho ecumênico das Igrejas, atualmente em 
estudo, no qual se prevê uma reorganização e uma modalidade de voto que abranjam o conceito de família confessional; cf. 
ARAM, I. “Report of the Moderator”. In: The Ecumenical Review 49 (1997), p. 513. 
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Os reformadores desenvolveram uma incurável alergia para a perspectiva que reduz a Igreja aos seus 

ministros: ao papa, aos bispos, ao clero. Como exemplo, em sua Apologia da Confissão de Augusta (1531), 

Melanton12 rejeita dois desvios católicos: 

Primeiro, que o poder da hierarquia possa ser anypeuthynon, isto é, um poder não responsável diante dos 

outros cristãos, e que, conseqüentemente, nenhum destes teria o direito de discutir ou julgar os atos e as 

decisões da autoridade; 

Segundo, que se possa referir unicamente à hierarquia aquilo que Jesus, nos Evangelhos, disse a respeito de 

toda a Igreja: “non est transferendum ad pontifices quod dicitur de ecclesia” – e essa impossibilidade se 

estende, no exemplo que ele dá, em particular ao ensinamento da Igreja (“quod non potest errare”). 

Fica, portanto, claro, por que a doutrina da colegialidade elaborada no Vaticano II não pode despertar 

grande interesse no protestantismo. Não somente porque muitas vezes essas Igrejas não têm bispos, mas 

sobretudo pelo fato que essa doutrina parece-lhes identificar o ministério com a Igreja, ou até mesmo ver aí 

uma concentração da essência da Igreja. Na medida em que a colegialidade foi apresentada como a do alto 

escalão dirigente da Igreja universal, que exerce sobre ela a plenitude do seu poder, essa alergia não podia 

de forma alguma diminuir. 

Para tornar a doutrina aceitável, o colégio dos bispos deveria ter sido apresentado como representante da 

comunhão das Igrejas, de onde os próprio bispos provêm, e deixar espaço, simultaneamente e em termos 

explícitos, ao alargamento dos processos de recepção das decisões. 

Para dizer a verdade, para que a colegialidade encontre eco real nas Igrejas da Reforma, deveriam ser 

reconsiderados em maior profundidade os equilíbrios eclesiológicos, isto é, no sentido do n. 26 do 

documento da Comissão Fé e constituição do Conselho ecumênico das Igrejas Batismo, eucaristia, 

ministério (BEM). 

 

O documento (Ministero, n. 26: EO 1/3144s.) afirma que “o ministério ordenado deveria ser exercido de 

modo pessoal, colegial e comunitário (poder-se-ia também traduzir por ‘sinodal’ – nda)”. Constata que essas 

três dimensões são escriturísticas e tradicionais, e conclui: “conseqüentemente, reconhecemos que esses 

vários elementos  (cada uma das modalidades de exercício da autoridade – nda) devem encontrar um lugar 

adequado na organização da vida de uma Igreja unificada”. 

Em sentido técnico, certamente a doutrina da colegialidade episcopal não era obrigada a incluir essa 

perspectiva, pois ela devia especificamente procurar regular a relação entre os bispos e o papa. Todavia, por 
                                                 

12 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSLK). Göttingen, 1986, pp. 239-240; cf. BIRMELE, A.-
LIENHARD, M. (org.). La foi des Eglises luthériennes. Confessions et catéchismes. Paris-Genève, Du Cerf-Labor et Fides, 1991, 
p. 159 (n. 188); FABBRI, R. (org.). Confessioni di fede delle chiese cristiane. Bologna, EDB, 1996, pp. 167-168 (nn. 288-289). 
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não ter feito isso, nem dentro nem fora desse âmbito, ela acabou visando muito em baixo: para desenvolver 

a sinodalidade fez somente algumas recomendações empíricas, sem dedicar a ela qualquer reflexão 

importante. 

De fato, se nota que as perspectivas evocadas pelo BEM não foram desenvolvidas pelo Vaticano II. A 

Presbyterorum ordinis, n. 7, tornou obrigatórios os conselhos presbiterais, mas eles dizem respeito 

unicamente ao clero. Por outro lado, os conselhos pastorais e os sínodos diocesanos são apenas 

recomendados, respectivamente em Christus Dominus, nn. 27 e 36, mas o lugar constitucional deles na 

Igreja é praticamente aquele dos órgãos consultivos13. 

Certamente toda essa questão é suscetível de desenvolvimentos do lado católico. Além do capítulo II da 

Lumen gentium, foram colocadas as suas bases doutrinais, principalmente nos dois primeiros capítulos da 

constituição, onde se desenvolve uma concepção trinitária da Igreja (povo de Deus Pai; corpo de Cristo; 

templo do Espírito Santo), unida “na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Lumen gentium, n. 4: 

EV 1/288), assim como uma teologia do povo de Deus (cap. II), como preliminar aos ministérios (cap. III). 

2.3. Terceiro limite: o conceito de colégio elaborado pelo Vaticano II é extremamente restritivo no nível 

canônico. 

A tradução no nível canônico do conceito de colégio do Vaticano II não implica necessariamente a 

modificação da figura centralizada assumida pela Igreja após o Vaticano I. Duas disposições permitiriam 

conservar tudo no estado atual. 

2.3.1. Sem sua cabeça, o colégio é declarado sem poder. 

Antes de tudo, se é reconhecida a plenitude do poder eclesiástico ao colégio, nem por isso ele depende 

menos da sua cabeça, enquanto que esta não tem nenhuma obrigação canônica de agir em colaboração com 

o colégio. A Lumen gentium, n. 22, recorda que o papa “em virtude de sua função [...], tem o poder pleno, 

supremo e universal, que pode sempre livremente exercer”. Essa liberdade do primado, como mostra a Nota 

explicativa praevia, implica que ele pode exercer esse poder “omni tempore ad placitum” (em qualquer 

momento a seu bel-prazer) e também “seorsim” (à parte), que não deve ser confundido com separatim 

(separadamente da Igreja). Contudo, quando a Nota explicativa praevia esclarece que “o romano pontífice 

ao ordenar, promover, aprovar o exercício colegial, age segundo a sua própria discrição, tendo em vista o 

bem da Igreja”, podemos temer que isso leve a uma anulação prática da colegialidade, pois essa frase pode 

ser interpretada também no sentido que, no final das contas, existe somente o governo do papa que, de 

                                                 
13 Congregação para os bispos e Congregação para a evangelização dos povos: Instructio de synodis diocesanis agendis. In: AAS 89 

(1997), pp. 706-727.  
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acordo com sua discrição, pode assumir o modo pessoal ou o modo colegial; isto é, a participação do 

colégio na direção da Igreja (no seu governo) seria confiada a uma livre escolha do papa. 

Deixando de lado essa formulação extrema, que jamais conseguirá obter a mínima recepção ecumênica, 

podemos constatar que também o cânone 337,3 estabelece: “Cabe ao romano pontífice, segundo a 

necessidade da Igreja, escolher e promover os modos com que o colégio dos bispos possa exercer 

colegialmente o seu ofício para a Igreja universal”. 

Se for esta a recepção correta e necessária da colegialidade votada no Vaticano II, devemos revelar a 

clarividência de N. Nissiotis, observador no concílio, que declarou: “Os ortodoxos vêem o sinal de um 

perigoso equívoco eclesiológico no fato que um concílio submeta à discussão uma concepção da 

colegialidade que não é nem bíblica nem histórica, e decida adotá-la”14. 

2.3.2. Formalmente, somente a ação de todo o colégio como corpo é colegial. 

Um esclarecimento da Comissão teológica internacional mostra muito bem qual poderia ser a recepção 

romana da colegialidade. Ela parece afirmar que a colegialidade episcopal pertence à estrutura da Igreja 

recebida de Cristo (iure divino). “Ao contrário, instituições como as conferências episcopais (e seus 

agrupamentos continentais) derivam da organização ou da forma concreta da Igreja (iure ecclesiastico); 

quanto a elas, o uso dos termos colégio, colegialidade, colegial é, portanto, somente num sentido análogo, 

teologicamente impróprio”15. 

Se essa interpretação devesse ser oficial, isto é, se tivesse que haver uma equivalência estrita entre o direito 

divino do colégio e a ação de todos os seus membros, seria o mesmo que dizer que essa instituição só pode 

ser inoperante. Somente o concílio ecumênico seria um exercício indiscutível desse direito; mas todos 

sabem que entre esse tipo de concílios podem transcorrer três séculos – a distância que separa o Vaticano I 

de Trento. 

 

                                                 
14 NISSIOTIS, N. A. “Die Ekklesiologie des zweiten vatikanischen Konzils in orthodoxer Sicht und ihre ökumenische Bedeutung”. 

In: Kerygma und Dogma 10 (1964), pp. 157-158. 
15 COMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE. Temi scelti di ecclesiologia. 7/10/1985, c. 5.3: EV 9/1718. Uma 

compreensão assim tão restritiva se deve ao fato que se reconhece somente o ato colegial na sua expressão mais solene. Na 
mesma linha, o n. 22 do motu proprio Apostolos suos, in AAS 90 (1998), 656, retira das conferências episcopais o magistério 
autêntico que lhes reconhecia o cânone 753 do código de 1983, a não ser que haja a adoção unânime (mas raríssima, e nunca 
exigida pelo direito em qualquer outro lugar) do ensinamento proposto. Essa restrição do magistério dos bispos é concomitante no 
tempo com a concentração do magistério autêntico no papa tal como o expressa, em seu n. 9, a Nota doutrinal sobre o juramento 
de fidelidade da SCDF (AAS 90 (1998), 548), segundo a qual, “o papa, sem fazer um novo dogma, pode atestar formalmente que 
ela já é propriedade da Igreja e por ela infalivelmente transmitida”; essa nota supõe a infalibilidade da segunda categoria de 
verdades, cuja não recepção é punida por Ad tuendam fidem, publicada um mês antes.  
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Conclusão 

Encerrando este exame, propositalmente muito crítico, fica claro que se, conforme o Vaticano II e o Código 

de 1983, o colégio deve ser entendido a partir da sua cabeça e no pano de fundo de um pleno poder da Igreja 

universal que cabe tanto à sua cabeça quanto ao colégio, se encontra diante de um instrumento teológico e 

canônico que não é capaz de abrir os novos caminhos que João Paulo II deseja no final da Ut unum sint. E 

talvez seja essa a razão da sua discrição ao se referir a esse tema. 

Isso não significa que a adoção da colegialidade no Vaticano II não tenha levado a aquisições importantes, 

de grande validade ecumênica, exatamente por causa da articulação entre o papa e os bispos. Todas essas 

aquisições se unem à tradição antiga. Neste momento do nosso discurso somente podemos fazer aceno a 

elas. 

1. Colocando a origem do poder em cada bispo através da devolução sacramental do seu ofício, operou-se 

uma rearticulação de princípio entre ordem e jurisdição, e isso é um progresso importante na possibilidade 

de pensar juntas colegialidade dos bispos e comunhão das Igrejas. 

2. Essa visão mais clara da origem da sacra potestas efetivamente fez com que retornasse ao sistema da 

reserva papal em lugar do moderno sistema da concessão das faculdades. É um sensível passo adiante rumo 

a uma eclesiologia de comunhão de orientação ecumênica. 

3. Os debates sobre a colegialidade episcopal estiveram na origem de novas instituições que permitem uma 

melhor expressão da comunhão das Igrejas dentro da Igreja católica. Desejado como um órgão da 

colegialidade, o sínodo dos bispos junto ao papa certamente se tornou um conselho do papado, segundo os 

cânones 342-348 do Código de 1983: ele não tem poder de iniciativa e não pode publicar sozinho suas 

conclusões. Isso não quer dizer que ele não permita de fato a um bom número de bispos se fazerem porta-

vozes de suas Igrejas. Assim também as conferências episcopais foram objeto de determinadas reticências, 

mas acabaram sendo reconhecidas como expressões locais e parciais da colegialidade. Todos os dinamismos 

que acompanharam a idéia de colegialidade vieram do enraizamento dos membros do colégio em suas 

Igrejas e dos seus encontros como cabeças das Igrejas: na prática, isso promove uma eclesiologia de 

orientação ecumênica prescindindo das reticências do direito em vigor. 

Assim, a iniciativa de João Paulo II, inteiramente inovadora e sem precedentes na história da Igreja, de 

oferecer às outras Igrejas um diálogo sobre o ministério de Pedro, poderá se implantar num terreno já 

arroteado. Na segunda parte, bem mais curta, procuraremos lançar algumas possíveis linhas de 

desenvolvimento. 
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B) Alguns pontos de referência no Vaticano II para uma abordagem  mais ecumênica do primado 

e do colégio dos bispos 

 

Uma intuição positiva percorreu toda a nossa análise crítica na elaboração da colegialidade no Vaticano II: a 

communio ecclesiarum e o collegium episcoporum devem ser analisados juntos tanto no plano teórico 

quanto prático: sem isso não se pode levar em conta a história; não se pode nem ao menos enfrentar bem os 

problemas pastorais dentro da Igreja católica atual; e menos ainda se pode ajudar a encontrar a unidade entre 

os cristãos divididos. Quaisquer que forem os impasses encontrados, o Vaticano II fornece preciosos apoios 

para superá-los. Quero enumerar três pontos de superação, que são uma espécie de autocorreção do 

Vaticano II sobre essa questão, e que parecem se abrir para o futuro, especialmente no campo ecumênico. 

 

1. A superação do binômio primado/colegialidade através do esboço de uma teologia das Igrejas regionais, 

que permite desenvolver uma concepção ternária da comunhão: papa – Igrejas regionais – bispos 

 

Em relação à Reforma o binômio em questão só pode reforçar os conhecidos equívocos enunciados por 

Melanchthon de forma aguda: colocar o acento somente nos ministérios da comunhão não pode fazer justiça 

ao conteúdo da comunhão cristã, que implica outros e mais decisivos elementos além do ministério, e que, 

aliás, é sustentada por todo o povo cristão e não somente pelos ministros. 

Quanto às Igrejas ortodoxas, percebem como negação da identidade delas o binômio que leva a sé romana a 

confundir numa mesma função o ministério do papa e o do patriarca16. Não é desprezível aquilo que o 

Vaticano II oferece para superar esse estreito binômio. Em nossos dias, assim como durante toda a história 

da Igreja, os bispos exercem suas responsabilidades em relação a Igrejas diferentes da própria, não em 

âmbito universal, mas regional ou nacional. Portanto, este é um ponto importante. 

É assim que a Lumen gentium refere-se ao fato que “a divina providência17 quis que [...] várias Igrejas, em 

determinadas regiões, se associassem entre si, ao longo da história, formando grupos organicamente 

estruturados, tanto do ponto de vista disciplinar, como no que concerne às práticas litúrgicas e ao patrimônio 

                                                 
16 Esse fato foi deplorado por RATZINGER, J., que escreveu: “O aspecto trágico de tudo isso está no fato que em Roma não se 

conseguiu desvincular o encargo apostólico (= petrino – nda) da idéia essencialmente administrativa de patriarcado, de tal modo 
que estava para se atribuir em relação ao Oriente um direito, que nessa forma não podia nem devia necessariamente ser aceito” 
(in: Le nouveau peuple de Dieu. Paris, 1971, pp. 56-57. No mesmo sentido se expressa CONGAR, Y. “Le pape comme patriarche 
d’Occident”. Em sentido inverso, GARUTI, A. Il papa patriarca d’Occidente? Studio storico-dottrinale. Bologna, Francescane, 
1991 (segundo o qual o título não tem, em sentido estrito, nenhum conteúdo). 

17 Sobre a importância dessa expressão, que deve ser colocada entre o ius divinum  e o ius humanum, cf. ROUSSEAU, O. “Divina 
autem providentia...’ Histoire d’une phrase de Vatican II”. In: Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Mélanges théologiques. 
Hommage à Mgr. Gérard Philips (de agora em diante: Mélanges Philips). Glemboux, 1970, pp. 282-289. 
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teológico e espiritual” (n. 23: EV 1/341), e isso no quadro da unidade da fé e da divina constituição da Igreja 

universal. Essa descrição não recorda apenas um dado histórico, mas se refere a uma realidade ainda atual 

nas Igrejas orientais católicas (Orientalium ecclesiarum, n. 2: EV 1/458). Além disso, o Vaticano II “declara 

solenemente que as Igrejas do Oriente, como as do Ocidente, têm o direito e o dever de se reger segundo 

suas disciplinas particulares” (Orientalium ecclesiarum, n. 5: EV 1/461). Essas Igrejas “têm o mesmo direito 

e as mesmas obrigações, inclusive no que diz respeito à pregação do Evangelho em todo o mundo (cf. Mc 

16,15), sob a direção do romano pontífice” (Orientalium ecclesiarum, n. 3: EV 1/459). 

Nesse quadro, é evidente que a colegialidade dos bispos não pode ser uma instituição de bispos todos iguais 

e todos cambiáveis: aqui os bispos devem cuidar de todo o complexo destino espiritual das Igrejas regionais 

que formam unidades no seio de toda a Igreja. Esta não é somente um corpus ecclesiarum de igrejas 

diocesanas  (cf. Lumen gentium, n. 23: EV 1/339), mas abrange também Igrejas regionais cuja “variedade 

[...] é prova evidente da catolicidade da Igreja indivisa” (n. 23: EV 1/341). E todo o n. 23 termina com as 

conferências episcopais, que são apresentadas como agrupamentos regionais de Igrejas, sucedendo às 

estruturas metropolitanas ou patriarcais, mas que não são abolidas. Isso significa que, além do direito do 

papa e do colégio dos bispos em toda a Igreja, e do direito do bispo em sua própria diocese, dentro da Igreja 

há outras necessidades teológicas às quais se pode responder somente com a expansão das Igrejas regionais. 

Um progresso nesse sentido foi feito através da promulgação do Código dos cânones das Igrejas orientais 

em 1990, que opera com o conceito de Igreja sui iuris18.  

É evidente, por exemplo, que a inculturação da vida cristã, da qual se nota a exigência em todos os 

continentes, não poderá ser dirigida somente pelo bispo na sua diocese nem somente de Roma nem através 

de uma troca entre um e outra, mas através de intercâmbios orgânicos dentro de um espaço regional, ou 

melhor continental, dos quais os sínodos continentais junto ao papa são uma primeira realização. 

Missão e unidade, ligadas por sua vez à inculturação, levam inevitavelmente a colocar a responsabilidade do 

papa e dos bispos dentro de um quadro ternário: papa / Igrejas regionais que podem ter sínodos próprios e 

primazias / bispos. 

Notemos que, nesse contexto, a tentativa feita na metade dos anos oitenta de reduzir os parcos poderes das 

conferências episcopais foram um sinal ecumênico negativo19. O quase-retrato do magistério autêntico feito 

por Apostolos suos, com outras medidas recentes que nós enumeramos, não é interpretada ordinariamente 

                                                 
18 Cânone 27. 
19 Para enquadrar essa problemática podemos consultar o Colóquio de Salamanca: cf. LEGRAND, H.-MANZANARES, J.- 

GARCÍA Y GARCÍA A. Le Conférences épiscopales. Theologie, statut canonique, avenir. Paris, Cerf, 1988 (também em versão 
espanhola, inglesa, italiana e parcialmente em alemão). 
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pelos não-católicos como um reforço da conjunção entre ecumenismo, expansão das Igrejas regionais e 

missão que continua sendo uma agenda de encargos aos olhos de um bom número de pastores católicos. 

 

2. A superação da problemática do duplo sujeito, inadequadamente distinto, do supremo e pleno poder na 

Igreja: é preciso reler o Vaticano I 

 

O problema do duplo sujeito (o papa e o colégio que engloba o papa) inadequadamente distinto (pois o 

colégio não pode ser adequadamente distinto) do supremo e pleno poder na Igreja nasceu do fato que o 

Vaticano I qualificou o poder papal através de uma série de adjetivos, tais como poder ordinário, pleno, 

supremo, universal, imediato e episcopal. Perguntamo-nos então como dois poderes supremos podem existir 

na Igreja sem se limitar reciprocamente. Provavelmente seja errado raciocinar paralelamente com a 

infalibilidade. Não existe senão uma única infalibilidade na Igreja, pois a do papa e a da Igreja são 

absolutamente coincidentes em sua natureza, extensão e objeto, de tal modo que o Vaticano I as identifica 

(“o romano pontífice [...] quando define [...] goza [...] daquela infalibilidade de que o divino Redentor quis 

que a sua Igreja fosse dotada”). O que é, sob o ponto de vista ecumênico, um elemento positivo. 

Parece, porém, impossível identificar o poder do colégio e o do papa. De fato, não se vê como o colégio 

poderia deter o poder primacial, que tem como fundamento uma especial promessa de Cristo a Pedro, que 

não foi feita ao colégio e é, segundo o Vaticano I, especificada, quanto ao escopo, pela unidade do 

episcopado. 

Simetricamente, não se vê como o primaz poderia atribuir-se tudo aquilo que cabe ao conjunto do 

episcopado. A coincidência dos adjetivos que qualificam o poder do papa e o do colégio episcopal é uma 

coincidência material; essa coincidência não deve necessariamente levar a pensar que se trata de um mesmo 

e único poder. Há espaço para dois poderes ordinários, plenos, supremos, universais e imediatos, com a 

condição que, como diria a escolástica, eles não coincidam em sua finalidade e no seu objeto formal. 

Nesse ponto, se deu demasiada atenção ao Vaticano I e, em particular, ao seu Proêmio, que indica como 

finalidade do primado a unidade do episcopado e, através desta, a unidade de toda a Igreja: “Para que o 

próprio episcopado fosse uno e indiviso e para que a multidão de todos os fiéis se conservasse na unidade da 

fé e da comunhão graças à estreita e recíproca união dos sacerdotes, prepôs o bem-aventurado Pedro aos 

outros apóstolos e estabeleceu em sua pessoa o princípio perpétuo e o fundamento visível dessa dupla 

unidade” (Denzinger 3051). 

Portanto, os adjetivos que dizem respeito ao ofício do pontífice assumem um sentido que evita que sejam 

colocados falsos problemas. O poder do papa não lhe é concedido para o governo habitual da Igreja, mas 
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trata-se de um poder ordinário, isto é, associado ao seu ofício. Esse poder é imediato, isto é, pode ser 

exercido em qualquer lugar e sobre todos. Enfim, é pleno e supremo, porque o papa, no exercício desse 

ofício, é limitado somente pelo direito natural e pelo direito divino. Isso significa, por exemplo, que “esse 

poder do sumo pontífice não traz de modo algum prejuízo ao poder de jurisdição episcopal ordinário e 

imediato em virtude do qual os bispos, estabelecidos pelo Espírito Santo (At 20,28) como sucessores dos 

apóstolos, na qualidade de verdadeiros pastores apascentam ou governam cada um o rebanho que lhe foi 

confiado. Ou melhor, tal poder é afirmado, reforçado e reivindicado pelo pastor supremo e universal” (Denz. 

3601). 

Portanto, a finalidade dos dois poderes não é formalmente a mesma. Notar-se-á especialmente que o 

adjetivo episcopal, que descreve o poder primacial, significa, no contexto, “poder de jurisdição pastoral”, 

semelhante ao dos bispos. O Vaticano I, porém, não dá grande importância a esse ponto, que não é retomado 

no anátema do cânone correspondente20. 

Podemos, portanto, constatar que na Igreja o primado de Pedro não é tudo, e que sozinho não poderia ter o 

mesmo peso do conjunto das Igrejas. É um poder de regulamentação canônica em virtude da qual, por 

exemplo, a unidade do colégio em concílio deve necessariamente estar de acordo com o primado (o 

Vaticano II foi promulgado una cum patribus)21 sem que isto faça do papa uma autoridade superior ao 

concílio sob todos os aspectos: o consenso de todas as Igrejas sobre a fé tem um peso maior do que o do 

papa sozinho. Isso serve para explicar como o concílio de Constança pode legitimamente depor os três 

papas da época. E a superioridade canônica ordinária do papa no exercício de seu primado não impede de 

modo algum, e sim exige, que ele mantenha a ligação com a fé da Igreja, fora da qual não seria mais papa e 

não teria mais poder algum. No sentido mais radical da ontologia da graça, o papa depende da Igreja e não 

tem poder sobre ela. O pe. Congar tinha razão ao lembrar, a esse respeito, que a hipótese do papa herege ou 

cismático, unanimemente presente na tradição, embora pouco real, é um elemento necessário para o 

equilíbrio geral de um tratado sobre o papado22. 

Ao mesmo tempo seria teologicamente ingênuo, como ensina a história, pensar que o carisma do papa 

preserva este último de todo erro em seus julgamentos de oportunidades inerentes ao exercício do seu 

                                                 
20 DEWAN, W. F. “Potestas vere episcopalis au premier concile du Vatican”. In: CONGAR, Y, DUPUY B. e outros. L’Episcopat e 

l’Eglise universelle. Paris, Du Cerf, 1962, pp. 291-319 (trad. it.: L’Episcopato e la Chiesa universale. Roma, Edizioni Paoline, 
1965, pp. 823-856).  

21 Cf. ALBERIGO, G. “Una cum patribus”. In: Mélanges Philips, pp. 291-319. 
22 Cf. CONGAR, Y. Ibidem. 
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próprio ministério. É por isso que na tradição canônica existe um direito de queixa dos bispos a seu 

respeito23. 

 

3. A revisão dos títulos usuais do papa 

Vamos mostrar um último efeito positivo do debate sobre a colegialidade tanto no plano ecumênico quanto 

no pastoral: em outubro de 1970, a Comissão teológica internacional sugeriu que se evitasse os títulos do 

pontífice que correm o risco de perpetuar equívocos, tais como vigário de Cristo, cabeça da Igreja, soberano 

pontífice; o mesmo se diga de bispo da Igreja católica (embora a fórmula signifique propriamente bispo 

pertencente à Igreja católica e não bispo sobre ela). A comissão aconselha, ao invés, o emprego de papa, 

sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja, bispo de Roma, todos títulos que permitem uma aproximação 

mais positiva nas relações entre papa e bispos24. 

 

Conclusão geral 

A Ut unum sint é, então, uma encíclica profética? O desmentido mais convincente das interpretações 

maximalistas do primado, dadas obviamente em relação ao tema da colegialidade, especialmente na Nota 

explicativa praevia, encontra-se provavelmente nos últimos parágrafos da Ut unum sint. De fato, João Paulo 

II diz que é preciso “procurar, evidentemente juntos, as formas nas quais esse ministério possa realizar um 

serviço de amor reconhecido tanto por uns quanto por outros” (n. 92: EV 14/2867); e acrescenta: “Tarefa 

imensa [...] que não posso levar avante sozinho”. Portanto, “os responsáveis eclesiais e seus teólogos [não 

poderiam] instaurar comigo e sobre esse assunto um diálogo fraterno, paciente [...] acima de polêmicas 

estéreis?” (n. 96: EV 14/2868). Isso significa que os termos da comunhão entre as Igrejas não podem ser 

definidos unilateralmente pelo papa, e sim juntamente com todos os responsáveis dessa comunhão. 

Naturalmente as intenções do papa e a regra do jogo se converterão em realidade somente se encontrarem 

um eco na inteligência e no coração dos responsáveis das outras Igrejas. Já pode-se agradecer a resposta da 

Igreja da Inglaterra25. Entretanto, como não desejar vivamente uma recepção positiva do Documento de 

Balamand por parte da Igreja ortodoxa? Com efeito, nesse texto, as duas Igrejas se reconhecem 

“responsáveis juntas da salvaguarda da Igreja de Deus na fidelidade do plano divino, de modo todo especial 

                                                 
23 Cf. LABANDEIRA, E. “La remonstratio y la applicación de las leyes en la Iglesia particular”. In: Ius canonicum 24 (1984), pp. 

711-740; WALF, K. Kirchenrecht. Düsseldorf, 1984, pp. 50-53.  
24 Cf. LEGRAND, H. Initiation à la pratique de la théologie. Paris, Du Cerf, 1993, 3a ed., vol. III, pp. 314-317. 
25 May They All Be One. A Response of the House of Bishops of the Church of England to Ut unum sint. London, Church House 

Publishing, 1997; Regno-doc. 3 (1998), p. 121ss. 
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naquilo que se refere à unidade” (n. 14: EO 3/1879). Certamente compreendemos as dificuldades da Igreja 

ortodoxa na atual fase da sua história, mas deveria ficar claro que, conforme a resposta dada em Balamand, 

a história cristã se abrirá ou se fechará: aberturas desse tipo da história não aparecem senão uma vez a 

quatro ou cinco séculos...26. 

Quaisquer que sejam as respostas dos outros, a bola certamente também está no campo da Igreja católica: o 

ensinamento dos teólogos e a praxe das dioceses serão muito mais convincentes para os outros do que as 

declarações de princípio das mais altas autoridades. Quantas dioceses organizaram sínodos? Ou dão vida 

aos vários conselhos? Somente o acordo entre bispos, sacerdotes e fiéis pode permitir tais experiências: se a 

colegialidade formalmente diz respeito somente aos bispos, ela não pode, contudo, se separar da expressão 

da comunhão de todas as Igrejas, isto é, da expressão dos fiéis. Esta não deve ser entendida como 

democratização da Igreja mas como revivescência da vida sinodal porque a Igreja é também o Templo do 

Espírito Santo e não se encontram os seus dons a não ser no conjunto da Igreja. Aqui encontra-se uma 

exigência ecumênica manifestada tanto pela Ortodoxia como pela Reforma. Uma vez mais se constata que o 

que é ecumenicamente frutuoso o é igualmente no plano pastoral, assim como exprime uma teologia tanto 

tradicional como dogmaticamente segura. 

 

(Tradução de Euclides Martins Balancin) 

 

 

In: Márcio Fabri dos Anjos (org.). Bispos para a esperança do mundo; uma leitura crítica sobre caminhos 

de Igreja. São Paulo: Paulinas, 2000, pp. 99-127. 

 

 

                                                 
26 A assinatura pela Federação luterana mundial e pela Igreja católica da Declaração comum sobre a doutrina da Justificação em 31 

de outubro de 1999 em Augsburg constitui uma abertura da mesma ordem, tal como acontece a cada cinco séculos. 
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POR UMA IGREJA MINISTERIAL: OS MINISTÉRIOS ORDENADOS E NÃO-

ORDENADOS NO “CONCÍLIO DA IGREJA SOBRE A IGREJA”1 

Towards a ministerial Church: The Ordained and Non-Ordained Ministries at the 

"Council of the Church on the Church" 
 

Antonio José de Almeida* 

 

RESUMO: O estudo oferece uma aproximação ao vasto e complexo tema dos ministérios, vistos na ótica 

do Vaticano II. Analisa detidamente o terceiro capítulo da constituição Lumen gentium e os decretos 

Christus Dominus, Presbyterorum ordinis e Optatam totius. Evidencia que a realidade da Igreja – como 

mistério, Povo de Deus e missão – é o ponto de partida e o contexto da abordagem conciliar dos ministérios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: papado, episcopado, ministério, instituição cristã 

 

ABSTRACT: This study offers an approximation to the vast and complex topic of ministries seen through 

the viewpoint of Vatican II. It discusses thoroughly the third chapter of the Constitution Lumen gentium and 

the decrees Christus Dominus, Presbyterorum ordinis and Optatam totius. It shows clearly that the reality of 

the Church – as mystery, People of God and mission – is the starting point and the context of the conciliar 

approach of the ministries. 

KEY-WORDS: papacy, episcopate, ministry, Christian institution 

Introdução 

O presente estudo não quer ser mais que uma modesta aproximação a um tema tão vasto e 

complexo como é o dos ministérios num Concílio que lhe dedicou um capítulo de uma constituição (o 

terceiro da Lumen gentium) e três decretos (Christus Dominus, Presbyterorum ordinis e Optatam totius), 

que, por sua vez, durante os trabalhos conciliares, passaram por várias e minuciosas redações.2 

                                                 
1 “Este Concílio foi, portanto, um concílio da Igreja sobre a Igreja. O Concílio da eclesiologia, numa concentração tal de temas como não acontecera até agora em 

nenhum outro concílio, nem mesmo no Vaticano I” (RAHNER, K. Das neue Bild der Kirche. Geist und Leben 39 [1966], p. 6). 
* Presbítero da diocese de Apucarana (PR). Doutor em Teologia, com concentração em “ministérios”, pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (Itália). 

Autor de vários livros e artigos publicados em revistas teológicas. Atualmente, é pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, e coordenador de 
ação evangelizadora da diocese de Apucarana. 

2 Sobre a história dos dois primeiros capítulos da Lumen gentium, por exemplo: GEREMIA, F. I primi due capitoli della “Lumen gentium”; genesi ed elaborazione 
del testo conciliare. Roma, 1971. 
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A realidade da Igreja,3 contemplada ao mesmo tempo como mistério, Povo de Deus e missão é o 

ponto de partida e o contexto em que os ministérios são abordados no Vaticano II. Consciente e 

coerentemente, o Concílio supera as concepções insuficientes e falhas da Igreja como “sociedade” 

(societas), “sociedade desigual” (societas inaequalis) e “sociedade perfeita” (societas perfecta), que por 

séculos dominaram a eclesiologia.4 A Igreja aparece como sacramento,5 isto é, como “sinal” e 

“instrumento” da salvação oferecida gratuitamente pelo Pai, mediante o Filho, no dom do Espírito; como 

“comunhão” que se origina da Trindade, é plasmada sobre o modelo trinitário e encontra na Trindade o seu 

destino,6 e, finalmente, como uma realidade essencialmente missionária: “A Igreja peregrina é por sua 

natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o 

desígnio de Deus Pai”.7 

Nenhum ministério pode acomodar-se numa posição estática: todos — ministros ou não, 

ordenados ou não — devem participar, cada qual a seu modo (modo suo) e por sua parte (pro parte sua),8 da 

missão da Igreja: “Se todos os membros aí são ativos, se mesmo, de certo modo, todos fazem tudo, não é 

nem ao mesmo título nem da mesma maneira”.9 

Os ministérios ordenados são lidos, como na tradição da Igreja antiga — que o Concílio 

recupera —, à luz do episcopado (visto como plenitude do sacramento da ordem), e, por isso, são coligados 

à missão apostólica e lidos como serviços/ministérios, e a tarefa de anunciar o Evangelho e de pastorear a 

comunidade — não só a de “consagrar a eucaristia” (como no modelo cultual10) — deriva da ordenação. 

Na linha da eclesiologia eucarística da Igreja local, própria da Igreja antiga anterior a Jerônimo, 

o Concílio apresenta o bispo como o ministério fundamental da Igreja: sinal e garante da unidade seja dentro 

da sua Igreja, seja com as demais Igrejas; anel de ligação entre a dimensão local e a dimensão universal da 

                                                 
3 A precedência da Ecclesia sobre o ministerium será saudada, no Concílio, como um acontecimento, uma revolução copernicana (cf. SARTORI, L. 

La “Lumen gentium”; traccia di studio. Padova, 1994. p. 24; cf. também: CONGAR, Y. Igreja serva e pobre. Lisboa, 1964. pp. 60-61). 
4 Cf. CONGAR, Y. Le Concile de Vatican II; son Église peuple de Dieu et corps du Christ. Paris, 1984. 
5 Cf. Lumen gentium, nn. 1, 9, 48; Sacrosanctum Concilium, n. 5; Ad gentes, n. 15; Gaudium et spes, nn. 41, 43 etc. 
6 Cf. PHILIPON, M. A Santíssima Trindade e a Igreja. In: BARAÚNA, G., org. A Igreja do Vaticano II. Petrópolis, 1965. pp. 361-383. 
7 Ad gentes, n. 2a. 
8 Cf. Lumen gentium, n. 31a. 
9 CONGAR, Le Concile de Vatican II, cit., pp. 113-114; VAUCELLES, L. Église et ministères à Vatican II et durant la période postconciliaire. In: 

CENTRE SÈVRES, org. Églises, sociétés et ministères; essai d’herméneutique historique des origines du christianisme à nos jours. Paris, 1986. pp. 
3-10; SESBOÜÉ, B. Le déplacement des catégories du ministère apostolique à Vatican II et depuis le Concile. Les répercussions de ce 
déplacement sur le dialogue oecuménique. In: CENTRE SÈVRES, Églises, sociétés et ministères, cit., pp. 169-176. 

10 Este modelo “reduz o ministério ao culto”, que é visto como “o” conteúdo do ministério ordenado, cuja “sacerdotalização”, segundo os moldes 
do sacerdócio levítico, tendo-se realizado já nos primeiros séculos do cristianismo, acabou por fazer com que a natureza “cultual-sacrifical” do 
sacerdócio judaico prevalecesse sobre a natureza “diaconal” do ministério cristão. Cf.: JOURJON, M. La sacerdotalisation du ministère aux 
premiers siècles de l’Église. In: DIDIER, R., org. Le ministère sacerdotal; un dossier théologique. Lyon, 1970. pp. 72-83; ALMEIDA, A. J. de. 
Modelos eclesiológicos e ministérios eclesiais, em: Revista Eclesiástica Brasileira, 48 (1988), pp. 310-352. 
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Igreja. Não é mero delegado ou lugar-tenente do papa, mas verdadeiro e próprio pastor, que, na plenitude do 

sacramento da ordem, guia a sua Igreja em comunhão com a Catholica. Pela ordenação sacramental, o bispo 

tem a tríplice tarefa de pregador, liturgo e pastor na sua Igreja.11 

O presbítero é visto como inserido no segundo grau do sacramento, sacramentalmente partícipe, 

ainda que em forma reduzida, do ministério episcopal. O ponto de partida não é mais o poder sacerdotal de 

consagrar a eucaristia (como no modelo cultual), mas a missão episcopal de anúncio, celebração e guia 

pastoral, da qual o presbítero limitadamente participa. Por isso, cabe ao presbítero o mesmo tríplice múnus 

que cabe ao bispo, diferenciando-se apenas pela extensão de exercício.12 

“Os diáconos constituem o grau inferior da hierarquia”; recebem a imposição das mãos “não 

para o sacerdócio, mas para o ministério”; são fortalecidos pela graça sacramental para servirem ao Povo de 

Deus “na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade”.13 

Os ministérios não-ordenados não recebem uma tratação explícita e formal por parte do 

Concílio. Há, todavia, um conjunto de textos dos quais se podem deduzir sua natureza, fundamento e 

destinação. 

 

O ministério episcopal 

O lugar fundamental em que se encontra no Vaticano II a doutrina conciliar sobre o episcopado 

é Lumen gentium, nn. 18-27, onde se abordam a sucessão apostólica (nn. 18-20), a sacramentalidade (n. 21), 

a colegialidade (nn. 22-23), a ministerialidade desdobrada no tríplice “múnus” (nn. 24-27). 

 

O resgate das Igrejas locais14 

A volta às fontes levou o Concílio a recuperar, embora de maneira ainda incipiente, a relação 

entre ministério e Igreja, sobretudo a relação entre ministério e Igreja local.15 A Igreja local acabou por 

tornar-se uma redescoberta fundamental do Vaticano II. 

                                                 
11 Cf. Lumen gentium, n. 3; Christus Dominus. 
12 O Concílio dedica ao presbiterado o número 28 da Lumen gentium, o decreto Presbyterorum ordinis (sobre o ministério e a vida dos presbíteros), e o decreto 

Optatam totius (sobre a formação presbiteral). 
13 Cf. Lumen gentium, n. 29. 
14 Cf. SESBOÜÉ, Le déplacement des catégories du ministère apostolique à Vatican II et depuis le Concile, cit., pp. 178-185. Cf. ALMEIDA, A. J. de. Igrejas locais e 

colegialidade episcopal. São Paulo, 2001. 
15 Cf. CONGAR, Y. Ministères et communion ecclésiale. Paris, 1971; VIDAL, M. À propos du rapport “quelques-uns/tous” dans l’Église. In: DELORME, J., org. Le 

ministère et les ministères selon le Nouveau Testament; dossier exégétique et réflexion théologique. Paris, 1974. pp. 451-463; PASTOR, F. Comunidad y 
ministerios en el período neotestamentario. Sal Terrae 62:1 (1974), pp. 3-12; CASTILLO, J. M. Los ministerios en la Iglesia: de una valoración “clerical” a una 
instancia “comunitaria”. Sal Terrae 62:1 (1974), pp. 13-27; BOROBIO, D. Comunidad eclesial y ministerios. Phase 123 (1981), pp. 183-201. 
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A Sacrosanctum Concilium abriu a estrada: “A principal manifestação da Igreja se realiza na 

plena e ativa participação de todo o povo santo de Deus nas mesmas celebrações litúrgicas, sobretudo na 

mesma eucaristia, numa única oração, junto a um só altar, presidido pelo bispo, cercado de seu presbitério e 

ministros”.16 É a eclesiologia eucarística inaciana17 ressurgindo das cinzas da eclesiologia gregoriana!18 

A Lumen gentium, por sua vez, retoma o tema da Igreja local em pelo menos quatro diferentes 

contextos: nn. 13, 23, 26 e 28. 

Em Lumen gentium, n. 13, fala-se pela primeira vez de “Igrejas particulares” em sentido estrito, 

ou seja, de Igrejas que têm suas “próprias tradições” e constituem “variedades legítimas” a serem postas em 

“comunicação”, pois os “carismas” devem ser valorizados em vista da construção da harmoniosa unidade do 

Corpo.19 

Já o contexto de Lumen gentium, n. 23 é a colegialidade: “Os bispos individualmente são o 

visível princípio e fundamento da unidade em suas Igrejas particulares, formadas à imagem da Igreja 

universal, nas quais e pelas quais existe a una e única Igreja católica”. A relação entre Igreja particular e 

Igreja universal não é a de soma ou subtração, nem de anterioridade ou posterioridade, mas de recíproca 

imanência. Essa relação apresenta duas direções: da Igreja universal à Igreja particular, a Catholica está 

presente nas Igrejas particulares (in quibus), que são imagem da Igreja universal (que não é um ens rationis, 

um conceito universal ou a Igreja particular de Roma, mas é justamente a comunhão de todas as Igrejas 

particulares); da Igreja particular à Igreja universal, as Igrejas particulares formam a Igreja universal (ex 

quibus), pois é a partir delas que existe a Igreja universal. 

O Vaticano II ainda nos brinda com uma verdadeira pérola de teologia da Igreja local ao discorrer, 

na Lumen gentium, sobre o múnus episcopal de santificar: 

 

A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que, 

unidas com seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas “Igrejas” (cf. At 8,1; 14,22-23; 

20,17 e passim) [...]. Nestas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na diáspora, 

                                                 
16 Sacrosanctum Concilium, n. 41b. 
17 A Constituição sobre a sagrada liturgia cita, no rodapé do número 41, justamente santo Inácio de Antioquia, Aos Magnésios 7; Aos Filadelfos 4; 

Aos Esmirnenses 8: FUNK, cit., pp. 236,166, 281.  
18 Cf. VILANOVA, E. Storia della teologia cristiana. Roma, 1991. v. 1 (Dalle origini al secolo XV),  pp. 330ss; CONGAR, Igreja serva e pobre, cit., 

pp. 67-77, 121-157; LAFONT, G. Immaginare la Chiesa Cattolica; linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità 
cristiana. Roma, 1998. pp. 39-65. 

19 Cf. SARTORI, La “Lumen gentium”, cit., p. 54.  
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está presente Cristo, por cuja virtude se consocia a Igreja una, santa católica e apostólica [...], pois a 

participação do corpo e sangue de Cristo não faz outra coisa senão transformar-nos naquilo que tomamos.20 

 

A última pérola da Lumen gentium sobre Igreja local esconde-se onde se fala das relações entre o 

bispo e os presbíteros. Estes últimos, além de congregarem “a família de Deus numa fraternidade que tende 

para a unidade”, tornam visível no lugar onde estão não só “de certo modo o Bispo”, mas a própria “Igreja 

universal”.21 

O Concílio recupera, assim, um dado fundamental do cristianismo primitivo, para o qual 

 

o primeiro significado da palavra ecclesia, (na maioria das vezes, o de primeiro plano) se refere à Igreja 

local. Em outras palavras: a Igreja realiza-se num lugar em cada uma das suas Igrejas locais; estas não são 

simplesmente partes de um corpo maior administrativo; cada uma delas contém o todo da realidade “Igreja”. 

[...] A Igreja de Deus una, que existe, consta das Igrejas particulares, cada uma das quais representa o todo 

da Igreja.22 

 

A teologia da Igreja local oferecida pelo Concílio, portanto, mesmo não sendo sistemática, 

apresenta uma perspectiva e um contexto para a doutrina do episcopado grávidos de conseqüências:23 a 

eclesiologia eucarística que lhe subjaz não é compatível com a idéia de são Jerônimo de que a ordenação 

episcopal confere aos bispos apenas um acréscimo de poder jurídico para guiar suas Igrejas na qualidade de 

“vigários do romano pontífice”, mas postula que os poderes e o mandato para presidir as suas Igrejas brotam 

da consagração episcopal como “plenitude” do sacramento da ordem.24 Como evitar, porém, a fragmentação 

da Catholica numa série de Igrejas autárquicas e autocéfalas, como nos vários congregacionalismos? 

 

A colegialidade episcopal 

                                                 
20 Lumen gentium, n. 26a. 
21 Lumen gentium, n. 28 a.b. 
22 RATZINGER, J. As implicações pastorais da doutrina sobre a colegialidade dos bispos. Concilium 1 (1965), p. 31. 
23 Criticando a interpretação rahneriana da colegialidade (cf. RAHNER, K. & RATZINGER, J. Episkopat und Primat. Freiburg, 1961), Legrand afirma 

que “o Concílio não adotou uma doutrina da colegialidade episcopal desconexa da sinodalidade das Igrejas” (LEGRAND, H.-M. Bulletin 
d’ecclésiologie. Recherches sur le presbytérat et l’épiscopat. Revue de sciences philosophiques et théologiques 59 [1975], p. 705); cf. _____. Le 
ministère épiscopal au service de l’Église locale et au service de l’Église universelle. Documents-Épiscopat (Paris, janeiro de 1975), 24 p. 

24 “O Santo Sínodo ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que, tanto pelo costume litúrgico da 
Igreja como pela voz dos Santos Padres, é chamada o sumo sacerdócio, o ápice do ministério sagrado” (LG, n. 21b); cf. também LG, n. 26a. 
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Para a teologia conciliar a resposta é simples: uma Igreja local é verdadeiramente Igreja somente 

se o bispo que a preside está em comunhão com todos os demais bispos, o que, por sua vez, significa que o 

episcopado não pode ser corretamente compreendido fora da articulação entre a Igreja local e a comunhão 

universal das Igrejas, das quais ele é o elemento de ligação.25 

Para fundamentar essa tese, o Concílio cumpre dois passos fundamentais: mostra, primeiro, que 

os bispos são sucessores dos apóstolos; em seguida, e conseqüentemente, que a “colegialidade” dos doze é 

transmitida aos seus sucessores; por último, menciona as conferências episcopais. 

 

A sucessão apostólica 

A afirmação da sucessão apostólica é tranqüila26 e apóia-se numa “razão teológica”, no Novo 

Testamento e na tradição primitiva. A “razão teológica” é o fato de que a evangelização deve durar para 

sempre, conseqüentemente, a Igreja e os sucessores dos apóstolos também: “Esta missão divina confiada por 

Cristo aos apóstolos deverá durar até ao fim dos séculos (cf. Mt 28,20) [...]”. Observe-se que o episcopado é 

visto essencialmente em relação com a evangelização. O Novo Testamento, por sua vez, mostra como “os 

apóstolos cuidaram de instituir sucessores nesta sociedade hierarquicamente ordenada”. Finalmente, a 

tradição (sobretudo Inácio, mas também Clemente, Tertuliano e Irineu) testemunha que, entre os “vários 

ministérios”, “o lugar principal é ocupado pelo múnus daqueles que, constituídos no episcopado, conservam 

os ramos da semente apostólica por uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo”. Por isso, “ensina 

o Sagrado Sínodo que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da Igreja”.27 

 

Do colégio dos doze ao colégio dos bispos 

Os bispos sucedem aos doze não individualisticamente, mas “colegialmente”. Duas objeções 

fundamentais levantaram-se no Vaticano II à colegialidade episcopal: o termo “colégio” podia ser um 

atentado ao primado papal, pois o chefe de um “colégio” seria apenas um primus inter pares; além disso, já 

o Vaticano I tomara as devidas distâncias em relação aos juristas protestantes e sua proposta de uma 

                                                 
25 Cf. MÖRSDORF, K. Die Rolle des Ortsbischofs in dem Zuordnungsverhältnis von Gesamtkirche und Teilkirche. In: AA. VV. Ortskirche – 

Weltkirche; Festgabe für Julius Kardinal Döfner. Würzburg, 1973.  
26 Cf. DS 3061 [Vaticano I] e Lumen gentium, n. 20; o grande biblista sulpiciano R. Brown, recentemente falecido, recorda que um destacado 

estudioso protestante lhe perguntou, certa ocasião, “onde estavam os exegetas quando a Lumen gentium, n. 18 e o Decreto sobre o ofício 
pastoral dos bispos, n. 2 foram elaborados, posto que estes documentos repetiam, sem base sólida, o velho ditado de que os bispos são os 
sucessores dos apóstolos [...]” (BROWN, R. E. Sacerdote e bispo; reflexões bíblicas. São Paulo, 1987. p. 51); cf. ALMEIDA, A. J. de. O ministério 
dos presbíteros-epíscopos na Igreja do Novo Testamento. São Paulo, 2001. 

27 Lumen gentium, n. 20 (todos os três parágrafos).  
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“estrutura colegial da Igreja”, reflexo da idéia de uma perfeita igualdade de todos os seus membros.28 A 

resposta por parte dos redatores da Lumen gentium foi pronta: a partir do número 19, citaram Pedro como 

chefe do “colégio” apostólico e explicaram o sentido conciliar do termo “colégio”, que é o de “coetus 

stabilis”, para o qual trataram de encontrar termos sinônimos, como, por exemplo, “coetus”, “ordo” e 

“corpus”. Em outras palavras: por um lado, Jesus instituiu esses apóstolos (cf. Lc 6,13) “à maneira de 

colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro escolhido entre os mesmos (cf. Jo 21,15-17)”.29 

O tema da colegialidade episcopal é formalmente abordado em Lumen gentium, n. 22, que, em 

sua primeria parte, apresenta quatro fatos que testemunham em seu favor; a existência documentada pelo 

Novo Testamento de um “colégio apostólico” tendo Pedro como chefe; a antiga disciplina da “communio” 

entre as Igrejas locais e os respectivos bispos; a celebração dos concílios, especialmente os ecumênicos; a 

praxe de consagrar os bispos colegialmente.30 E conclui: “Alguém é constituído membro do colégio 

episcopal pela sagração sacramental e pela comunhão hierárquica com o chefe e os membros do colégio”. 

Sendo assim, a colegialidade goza de duas raízes: uma sacramental e outra jurídica. A raiz sacramental 

ressalta que a ordenação “de modo algum se refere só ao indivíduo como indivíduo, mas é, conforme sua 

natureza, inserção num todo, numa unidade de ministério, pelo que é essencial vencer o individualismo e 

participar numa tarefa comum”; a raiz jurídica, por seu turno, “não aparece como acréscimo exterior ao 

sacramento da ordem, mas como seu desenvolvimento conatural”, pelo qual chega ao seu sentido pleno.31 

Dessa maneira, devolveu-se ao sacramento a prioridade em relação à jurisdição: “A consagração 

sacramental tem valor de causa eficiente, enquanto a comunhão hierárquica tem valor de condição 

indispensável para que a consagração possa operar a plena sucessão apostólica”.32 

A segunda parte de Lumen gentium, n. 22, por sua vez, trata da relação entre o poder do papa e o 

poder do colégio episcopal: o colégio episcopal, que sucede ao colégio apostólico nas tarefas de ensino, 

santificação e guia é — em união com o papa, seu chefe, e jamais sem ele — sujeito do supremo e pleno 

poder sobre a Igreja universal. Não se trata de “dois poderes distintos; distintos são somente os dois sujeitos 

que o possuem em toda a sua extensão e intensidade: um sujeito singular, que é o sucessor de são Pedro, e 

                                                 
28 “De fato, já desde o século III, surge expressamente a palavra collegium para designar tanto a união de todos os bispos como as comunidades 

parciais dentro do episcopado” (RATZINGER, As implicações pastorais da doutrina sobre a colegialidade dos bispos, cit., p. 33 [pp. 27-49]; 
_____. Il nuovo Popolo di Dio. Brescia, 1971. pp. 187-219, 221-245; _____. A colegialidade dos bispos. Desenvolvimento teológico. In: 
BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II, cit., pp. 763-788. 

29 Lumen gentium, n. 19. 
30 Cf. MORTARI, L. Consecrazione episcopale e collegialità; la testimonianza della Chiesa antica. Firenze, 1969. 
31 Cf. idem, ibidem, p. 768. 
32 BETTI, U. Relações entre o papa e os outros membros do colégio episcopal. In: BARAÚNA, G. A Igreja do Vaticano II, cit., p. 790; _____. La 

dottrina sull’episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della Costituzione dommatica Lumen gentium. Roma, 1984. pp. 349ss.  



 
     Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture 

 

um sujeito colegial, que é o corpo episcopal inteiro”.33 Nenhum é superior ao outro, pois entre os dois há 

uma distinção inadequada, e nenhum dos dois pode compreender-se sem o outro. De fato, quando os bispos 

agem colegialmente, fazem-no sempre com o papa, e quando o papa age individualmente, fá-lo enquanto 

cabeça do colégio e sua expressão. 

 

As conferências episcopais 

 

As conferências episcopais são uma das traduções institucionais da revalorização do “espírito 

colegial”. Na Lumen gentium, lê-se, com efeito, que 

 

a índole e o caráter colegial da ordem episcopal são expressos já pela disciplina muito antiga segundo a qual 

os bispos de todo o mundo tinham comunhão entre si e com o bispo de Roma no vínculo da unidade, 

caridade e paz, como também pelos concílios reunidos, nos quais se resolviam em comum as questões 

importantes, auscultando ponderadamente a opinião de muitos.34 

 

Trata-se dos concílios regionais, tão freqüentes na Igreja antiga, e ecumênicos, aos quais o texto 

se refere na seqüência: “O mesmo é comprovado abertamente pelos concílios ecumênicos celebrados no 

decurso dos séculos”.35 

Mas a vida da Igreja não pode ficar na dependência das decisões do papa e das deliberações de 

um concílio ecumênico. Por isso, uma instância de comunhão e — segundo alguns — de colegialidade, 

ainda que “intermédia” ou de direito humano com fundamento no direito divino,36 formalmente criada a 

partir de meados do século XIX,37 e acolhida e estimulada pelo Vaticano II, são as conferências episcopais. 

A argumentação que as fundamenta é principalmente histórica e pastoral, o que não significa 

que não seja também teológica. Na Lumen gentium, predomina o argumento histórico; no decreto Christus 

Dominus, as razões pastorais. 

                                                 
33 Idem, ibidem, p. 794, que remete à Relação Kleutgen sobre o cap. IV do esquema de constituição dogmática II sobre a Igreja, do Vaticano I 

(Mansi 53, col. 321 D).  
34 Lumen gentium, n. 22a. 
35 Idem, ibidem. 
36 Cf. LEGRAND, H.-M.; MANZANARES, J.; GARCÍA Y GARCÍA, A., orgs. Natura e futuro delle conferenze episcopali. Atti del Colloquio 

internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988), Bologna, 1988. 
37 Cf. FELICIANI, G. Le conferenze episcopali. Bologna, 1974. 
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A Lumen gentium, de fato, reporta-se àquelas Igrejas particulares com tradição litúrgica, 

teológica, espiritual e canônica própria: 

 

Por providência divina aconteceu que várias Igrejas, instituídas em diversos lugares pelos apóstolos e seus 

sucessores, no decurso dos tempos, se reuniram em numerosas comunidades organicamente unidas, que, 

conservando a unidade da fé e a única constituição divina da Igreja universal, gozam de disciplina própria, 

uso litúrgico próprio, patrimônio teológico e espiritual próprios. 

 

E, ao final, estabelecendo certo paralelismo com essas antigas formas de comunhão, conclui: 

“Da mesma forma [simili ratione], as conferências episcopais podem hoje contribuir com múltipla e fecunda 

força para que este afeto colegial seja levado a uma aplicação concreta”.38 

Coube ao decreto Christus Dominus recomendar vivamente sua criação, tanto em nível nacional 

quanto supranacional, com vistas a “uma santa conspiração de forças para o bem comum das Igrejas”. Em 

favor das conferências militam dois argumentos tirados sempre e só da experiência concreta: primeiro, que 

os bispos, nos tempos atuais, dificilmente “conseguem cumprir seu ofício eficaz e frutuosamente, a não ser 

trabalhando cada dia mais estreita, concorde e conjuntamente com os outros bispos”; segundo, que as 

conferências já existentes “deram inequívocas provas de apostolado mais fecundo”.39 

As Conferências seriam só um dispositivo prático? O Concílio, limitado por uma visão ainda 

excessivamente universalista,40 não quis ou não pôde ir além, embora, na época, alguns nomes insuspeitos o 

fizessem.41 

 

A sacramentalidade do episcopado 

O texto em que o Concílio fala ex professo sobre a sacramentalidade do episcopado afirma antes 

de tudo uma particular presença de Cristo nos bispos: “O Senhor Jesus Cristo, Sumo Pontífice, está presente 

                                                 
38 Lumen gentium, n. 23d. 
39 Christus Dominus, n. 37. Sobre noção, estrutura, competência e cooperação das conferências, cf. também Christus Dominus, n. 38. 
40 LEGRAND, H.-M. La comunión entre las Iglesias. In: LAURET, B. & REFOULÉ, F., orgs. Iniciación a la práctica de la teología; dogmática 2, 

Madrid, 1985, p. 289; Ratzinger distinguia “dois tipos na construção da idéia de colegialidade”, um que parte da Igreja universal e do colégio 
universal (paradigma moderno) e outro que parte das Igrejas particulares e das províncias eclesiásticas (paradigma patrístico) (cf. RATZINGER, A 
colegialidade dos bispos, cit., pp. 775-777). 

41 “Assim, portanto, as conferências episcopais são uma das formas possíveis de exercício da colegialidade, que, desse modo, experimentam 
realizações parciais, as quais remetem por sua vez à totalidade” (RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio, cit., p. 243); “As conferências episcopais, 
portanto, não constituem só um dispositivo prático, mas são realmente uma expressão possível e uma manifestação apropriada da solidariedade 
do corpo episcopal” (HAMER, J. Les conférences épiscopales, exercice de la collégialité. Nouvelle revue théologique 85 [Tournai/Louvain, 
1963], p. 969). Cf. RATZINGER, As implicações pastorais da doutrina sobre a colegialidade dos bispos, cit., especialmente pp. 45-47.  
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no meio dos crentes na pessoa dos bispos, assistidos pelos presbíteros”.42 Essa presença não visa a uma 

superior “dignidade” do bispo (presença “estática”), mas ao crescimento da comunidade cristã graças ao 

ministério do bispo (presença “dinâmica”). De fato, toma corpo mediante o tríplice múnus da pregação, da 

celebração dos sacramentos e do pastoreio do Povo de Deus. Para tanto, o bispo recebe, pela imposição das 

mãos, o dom do Espírito Santo, como os apóstolos o receberam e, por sua vez, transmitiram aos seus 

colaboradores. Por isso, “o Santo Sínodo ensina que pela sagração episcopal se confere a plenitude do 

sacramento da ordem, a qual, tanto pelo costume litúrgico da Igreja como pela voz dos Santos Padres, é 

chamada de o sumo sacerdócio, o ápice do ministério sagrado”.43 Mas, prossegue o Concílio, “a sagração 

episcopal, juntamente com o múnus de santificar, confere também o de ensinar e de reger. Estes, todavia, 

por sua natureza só podem ser exercidos em comunhão hierárquica com o chefe e os demais membros do 

colégio”.44 Portanto, não apenas o ofício relativo aos sacramentos, mas também os relativos à palavra e à 

condução da Igreja têm origem sacramental: o sacramento da ordem. A visão que teve origem em são 

Jerônimo e que acabou dando sustentação teológica a tantas distorções ao longo da história está oficialmente 

sepultada. Isso, porém, não significa renunciar a falar sobre a jurisdição, o que, de fato, o Concílio faz 

recorrendo à categoria de communio hierarchica, com o objetivo de preservar a irrenunciável dimensão 

visível e exterior da communio ecclesialis.45 Na prática, isso significa que não basta a ordenação para 

exercer os múnus que lhe são inerentes, mas é necessário um mandato por parte do papa, uma missio 

canonica, que transforma o múnus numa potestas ad actum expedita (um poder livremente exercitável, 

efetivo).46 

Lumen gentium, n. 21 conclui retomando os vários elementos da sacramentalidade do 

episcopado e, com Trento,47 a doutrina do caráter: 

 

Pela tradição, que se manifesta sobretudo nos ritos litúrgicos e no uso da Igreja quer do Oriente quer do 

Ocidente, consta claramente que, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedida a 

graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e 

visível, fazem as vezes do próprio Cristo, Mestre, Pastor e Pontífice e agem em nome dele.48 

                                                 
42 Lumen gentium, n. 21a. 
43 Lumen gentium, n. 21b. 
44 Cf. RATZINGER, A colegialidade dos bispos, cit., p. 737. 
45 Cf. LÉCUYER, J. O episcopado como sacramento. In: BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II, cit., p. 723. 
46 Cf. “Nota explicativa praevia” In: CONCÍLIO VATICANO II. Compêndio do Vaticano II; constituições, decretos, declarações. 6. ed. Petrópolis, 

1968. pp. 114-117.  
47 Cf. DS 1767; LEGRAND, Ministerios en la Iglesia local, cit., p. 231. 
48 Lumen gentium, n. 21b. 
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Ministério articulado em três funções 

Para Lumen gentium, o episcopado não é uma “dignidade” (como no modelo sacral49), mas um 

verdadeiro “serviço” dentro da “variedade de ministérios” que o Cristo Senhor instituiu na sua Igreja “para o 

bem de todo o Corpo”.50 

Na verdade, o poder dos bispos não tem outra finalidade senão a de ser ministério: “Esta missão, 

portanto, que o Senhor confiou aos pastores do seu povo [apóstolos/bispos], é um verdadeiro serviço, que 

nas Sagradas Escrituras significativamente se chama “diaconia” ou ministério (cf. At 1,17.25; 21,19; Rm 

11,13; 1Tm 1,12)”.51 O poder (potestas; exousía), portanto, não é entendido como “mando”, “dignidade”, 

“honra”, mas como “munus”, “servitium”, “ministerium”, “diaconia”.52 Essa é a moldura em que são 

colocados os três múnus53 do ministério episcopal — anúncio, celebração e guia pastoral — conferindo-lhes 

a interpretação correta, que é justamente a interpretação serviçal ou ministerial (como no modelo 

interpretativo homônimo54). 

O munus docendi se dá em dois níveis: na Igreja particular e na comunhão universal das Igrejas. 

Depois de lembrar, com o Tridentino,55 que “entre os deveres dos bispos sobressai o de pregar o 

Evangelho”, levando novos discípulos a Cristo, ensinando com autoridade, ilustrando a fé e fazendo-a 

frutificar e afastando os erros,56 o Concílio enfrenta a difícil, mas necessária, tarefa de completar o Vaticano 

I. Retoma o ensinamento do Vaticano I, mas o situa no contexto da infalibilidade do colégio episcopal.57 A 

partir daí, aborda a questão do magistério não-infalível (cf. Lumen gentium, n. 25a) e do magistério infalível 

(cf. Lumen gentium, n. 25b, c e d). 

                                                 
49 Para o modelo sacral, a ordenação confere uma “dignidade” superior ao ministro, que, dotado de uma maior “santidade” objetiva, acaba sendo 

identificado com Cristo (alter Christus); seus mais destacados próceres são Gregório Nazianzeno, João Crisóstomo e o Pseudo-Dionísio. 
50 Cf. Lumen gentium, n. 18a; “a plenitude do sacramento da ordem não consiste (portanto) no aumento de ‘dignidade’, mas na assunção plena de 

um ‘serviço’” (E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Brescia, 2002, p. 226). 
51 Lumen gentium, n. 24a. 
52 Cf. CONGAR, Y. La hiérarchie comme service selon le Nouveau Testament et les documents de la tradition. In: _____ & DUPUY, B.- D., orgs. 

L’épiscopat et l’Église universelle. Paris, 1965. pp. 67-99. 
53 Cf. SCHICK, L. Das dreifache Amt Christi und der Kirche; zur Entstehung und Entwicklung der Trilogien. Frankfurt am Main/Bern, 1982.  
54 O modelo ministerial insiste em que a finalidade do ministério é o serviço à Igreja, por meio das “diaconias” da palavra, dos sacramentos e da 

caridade; elaborado por santo Agostinho, finalmente assume o lugar que lhe é devido, no e graças ao Vaticano II.  
55 Cf. Concilium Tridentinum, Decreta De reformatione, Sess. V, c. 2, n. 9, e Sess. XXIV, can. 4; ALBERIGO, G. et alii, orgs. Conciliorum 

Oecumenicorum Decreta (COD). Bologna, 1972-1973. pp. 645 e 739. 
56 Cf. Lumen gentium, n. 25a e b. 
57 Uma das tarefas do Vaticano II — segundo o Discurso de abertura da terceira sessão, pronunciado por Paulo VI — era justamente completar o 

Vaticano I no que diz respeito às prerrogativas do episcopado (cf. AAS 56 [1964], pp. 805-816).  
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O munus sanctificandi cabe ao bispo por ser ele dotado da “plenitude do sacramento da ordem”. 

É ele que oferece a eucaristia ou cuida que seja oferecida, pois se a Igreja faz a eucaristia, é a eucaristia que 

faz a Igreja.58 Além da eucaristia, o bispo é ministro e moderador dos demais sacramentos, levando os fiéis 

a uma participação consciente e ativa neles.59 

Ao tratar do munus regendi, o Vaticano II reinterpreta o que o Vaticano I havia definido sobre a 

jurisdição universal do papa, recolocando-a em seu contexto colegial originário. O Concílio insiste, 

primeiro, que os bispos não são “representantes”, “delegados”, “vigários” do papa em suas dioceses, mas 

“vigários e legados de Cristo”, de quem cada um recebeu o poder sacramental: poder “próprio”, isto é, não 

delegado por ninguém; “ordinário”, quer dizer, inerente ao ofício de pastor do rebanho que lhe é confiado; 

“imediato”, ou seja, é exercido diretamente, sem intermediários.60 Depois, a Lumen gentium insiste que o 

poder e a autoridade do bispo são para servir: os bispos não usarão deste poder senão “para edificar sua grei 

na verdade e santidade, lembrados de que quem é o maior deve portar-se como o menor, e o que manda 

como quem serve (cf. Lc 22,26-27)”,61 tendo diante dos olhos “o exemplo do Bom Pastor, que veio, não 

para ser servido, mas para servir (cf. Mt 20,28; Mc 10,45), e para dar sua vida pelas ovelhas (cf. Jo 

10,11)”.62 

Para o Concílio, 

 

o múnus eclesiástico existe para a comunidade, e não o contrário. Embora todas as funções na Igreja tenham 

caráter ministerial, e embora os leigos, sob certas circunstâncias, possam colocar-se à disposição do múnus, 

a forma específica do múnus eclesiástico é o servir. O serviço é o modo pelo qual o ministério deve formar e 

reger o povo sacerdotal.63 

 

O ministério presbiteral 
                                                 

58 Cf. DE LUBAC, H. Meditazioni sulla chiesa. Milano, 1979. pp. 82ss.  
59 Lumen gentium, n. 26c. 
60 Cf. Lumen gentium, n. 27a; cf. BETTI, La dottrina sull’episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della Costituzione dommatica Lumen 

gentium. Roma, 1984. p. 436.  
61 Lumen gentium, n. 27a. 
62 Lumen gentium, n. 27b e c.  
63 LÖHRER, M. A hierarquia a serviço do povo cristão. In: BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II, cit., p. 732. O autor continua: “Esta redescoberta do 

caráter ministerial do ofício certamente se deve em grande parte às conquistas da exegese hodierna e aos estímulos provindos do diálogo 
teológico ecumênico. Esta designação do ministério como serviço a constituição a conserva, conseqüentemente, em todo o seu percurso” (idem, 
ibidem). Cf. LEGAULT, A. La nouveauté des perspectives offertes par Vatican II sur le ministère et la vie des prêtres. In: CONGRÈS D’OTTAWA 
(24-28 août 1969). Paris, 1970. pp. 206-219; VALLIN, P. Le “simple prêtre” selon Vatican II. In: DIDIER, R., org. Le ministère sacerdotal; un 
dossier théologique. Lyon, 1970. pp. 127-135; SESBOÜÉ, Le déplacement des catégories du ministère apostolique à Vatican II et depuis le 
Concile, cit., pp. 185-190. 
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Foi discutindo o presbiterado que o Concílio, graças ao confronto de opiniões diversas, 

aprofundou a natureza de todo o ministério ordenado. 

O Concílio começou a refletir sobre a natureza do presbiterado quando se deu conta da 

inadequação da visão pré-conciliar sobre o presbítero em relação à “nova” doutrina sobre o episcopado: 

enquanto este se apresentava “missionário” e “ministerial”, aquele se mantinha “sacral” e “cultual”, fiel à 

herança histórica iniciada ainda no primeiro milênio e cristalizada no período pós-tridentino. A mera 

mudança de nome das sucessivas redações do decreto Presbyterorum ordinis já é um indicador do progresso 

lento, mas constante do Concílio em relação à situação pré-conciliar: De Sacerdotibus;64 De vita et 

ministerio sacerdotali;65 De ministerio et vita presbyterorum;66 De presbyterorum ministerio et vita.67 

 

A releitura missionária do presbiterado 

No Concílio, confrontaram-se duas teologias: a cultual — que já conhecemos —, defendida 

sobretudo pelos bispos dos países da antiga cristandade, e a missionária, apresentada pelos bispos das 

Igrejas mais novas, que propunham que se partisse do presbítero e do bispo enviados antes a evangelizar que 

a celebrar os sacramentos. O resultado será que a visão missionária do ministério prevaleceu largamente 

seja em Lumen gentium, n. 28 seja, conseqüentemente, no Presbyterorum ordinis.68 

O primeiro parágrafo de Lumen gentium, n. 28 parte da teologia joanina da consagração-missão 

e completa a seqüência missionária do evangelho de João (Pai–Cristo–apóstolos) mencionando primeiro os 

“bispos” e, depois, as “pessoas diversas na Igreja” às quais os bispos “passaram legitimamente o múnus do 

seu ministério”: “Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez os bispos participantes da 

consagração e missão dele, através dos apóstolos, de quem são sucessores. Os bispos passaram 

legitimamente o múnus de seu ministério, em grau diverso, a pessoas diversas na Igreja”. 

Por sua vez, Presbyterorum ordinis, n. 2 (sem dúvida, do ponto de vista teológico, o texto mais 

importante do decreto) declara: 

 

                                                 
64 Cf. Acta Synodalia III, IV, 846-849. 
65 Cf. Acta Synodalia III, IV, 225-233. 
66 Cf. Acta Synodalia IV, IV, 833-863. 
67 Cf. Acta Synodalia IV, VII, 107-190 e, finalmente, o texto aprovado, em Acta Synodalia IV, VII, 704-732. 
68 Basta ver a recorrência dos termos relativos à missão no Presbyterorum ordinis: missão aparece 21 vezes; missionário (adjetivo) aparece 2 

vezes; enviado recorre 5 vezes; e enviar, 9 vezes (cf. OCHOA, X. Index Verborum cum documentis Concilii Vaticani II. Roma, 1967. pp. 306-
308). 
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O Senhor Jesus, “a quem o Pai santificou e enviou ao mundo” (Jo 10,36), faz todo o seu Corpo místico 

participar da unção do Espírito pela qual ele foi ungido. Pois nele os fiéis todos tornam-se um sacerdócio 

santo e régio [...]. Não existe assim membro que não tenha parte na missão de todo o Corpo [...]. O mesmo 

Senhor, porém, instituiu alguns como ministros entre os fiéis, para que estes se unissem num só corpo, em 

que “todos os membros não desempenham a mesma atividade” (Rm 12,4) [...]. Por isso, tendo enviado os 

apóstolos assim como ele próprio fora enviado pelo Pai, Cristo, através dos mesmos apóstolos, tornou os 

sucessores deles, os bispos, participantes de sua consagração e missão. O múnus do ministério deles foi por 

sua vez confiado em grau subordinado aos presbíteros [...]. 

 

Não obstante a dependência em relação a Lumen gentium, n. 28, o texto de Presbyterorum 

ordinis, n. 2 introduz uma diferença fundamental: a introdução do corpo místico (contextualização eclesial) 

depois da seqüência Pai–Cristo e antes de apóstolos–bispos–presbíteros. É evidente a intenção de afirmar a 

missionariedade da Igreja toda, a participação de cada qual na missão comum, e de situar os ministérios no 

seu interior. Sendo assim, 

 

a seqüência de LG, n. 28, assim como aparece, é uma direta “dedução cristológica” do ministério ordenado, 

enquanto as seqüências de PO, n. 2 inserem também o elemento eclesial (o itálico é nosso), fazendo emergir 

a necessidade do ministério não só da vontade de Cristo, mas também da exigência da unidade do corpo 

místico, para garantir a qual existem diversos ministérios.69 

 

Não obstante os incisos “cultuais”,70 o elemento comum entre Lumen gentium, n. 28 e 

Presbyterorum ordinis, n. 2 é a missionariedade: não basta situar o ministério ordenado na linha da 

“consagração–santificação”, mas conectá-lo com a linha da “missão”, fazendo, desta forma, com que 

também o “mundo” venha a fazer parte da própria natureza do ministério ordenado. 

Por isso, Presbyterorum ordinis, n. 3 trata explicitamente da relação presbítero–mundo. Começa 

aplicando diretamente ao presbítero Hb 5,1, que fala do “sacerdócio” em geral: “Os presbíteros [“todo sumo 

sacerdote”, em Hb 5,1], assumidos dentre os homens e estabelecidos em favor dos homens em suas relações 

com Deus, para oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados, vivem com os demais homens como com 

irmãos” [o grifo é nosso]. Estabelece, depois, um paralelo entre, de um lado, Cristo, que “habitou entre nós 

e quis por todas as coisas assemelhar-se aos irmãos, exceto no pecado”, e, de outro lado, os presbíteros do 
                                                 

69 CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, cit., p. 230. 
70 Em Presbyterorum ordinis, observa-se por vezes a mesma “justaposição de teses” já evidenciada de forma sistemática por Acerbi na Lumen 

gentium (cf. ACERBI, A. Due ecclesiologie; ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella Lumen gentium. Bologna, 1975). 
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Novo Testamento, que, por vocação e ordenação, “de certo modo são segregados no seio do Povo de Deus, 

não, porém, para se separarem, seja do Povo, seja de qualquer ser humano [grifo nosso], mas para se 

consagrarem totalmente à obra para a qual o Senhor os assume”. Continua e finaliza, abordando outros 

aspectos do ministério segundo a lógica joanina do “no mundo, mas não do mundo”. Falta, porém, aqui uma 

eclesiologia missionária: ainda que se acene ao Povo de Deus, a missão do presbítero não parece inserida na 

missão universal de todo o Povo de Deus, da qual o presbítero participa com modalidades próprias — na 

linha de Presbyterorum ordinis, n. 2 —, mas decorre unicamente da relação do presbítero com Cristo. Por 

isso, “o presbítero fica isolado na relação com o mundo: em vez de considerar, de um lado, a Igreja com o 

presbítero dentro dela e, de outro, o mundo, considera-se, de um lado, o presbítero e, de outro, o restante da 

humanidade (batizados e não-batizados)”. De qualquer forma, “pode-se dizer que na LG e no PO o Concílio 

deslancha um processo irreversível de releitura da missão do presbítero dentro da categoria ‘missão’”.71 

 

O tríplice múnus como “conteúdo” da missão presbiteral 

A “missionariedade” do ministério presbiteral — já definida em Lumen gentium, n. 28 e 

Presbyterorum ordinis, n. 2 — não permitia que o conteúdo do ministério fosse pensado unicamente em 

relação ao “sacerdócio” (secularmente orientado à eucaristia), mas englobasse a pregação e o pastoreio. A 

eclesiologia missionária e a doutrina sobre o episcopado fizeram com que o Concílio transferisse ao 

presbiterado o esquema do tríplice múnus e radicasse os três múnus no sacramento da ordem, tornando 

assim também a palavra e o pastoreio elementos essenciais do presbiterado. O esquema dos três múnus72 

(proclamação autorizada da palavra,73 presidência da liturgia,74 guia pastoral do povo de Deus75) finalmente 

substituía o esquema medieval dos dois poderes (poder de ordem e poder de jurisdição). 

Evidentemente, as resistências foram grandes, dada a estreita relação — afirmada durante 

séculos — entre ordenação e “sacerdócio”, ou seja, o ministério do culto. Mas, aos poucos, os padres foram 

percebendo que não fazia sentido insistir na visão missionária do presbiterado — cada vez mais urgente, 

importante e essencial — e não ancorá-la no sacramento da ordem, considerando-a uma mera realidade 

jurídica. Não podem existir (e não existem) duas fontes do ministério presbiteral (o sacramento da 

                                                 
71 CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, cit., p. 231. Ad gentes, n. 5 (“assim foram os apóstolos os germes do novo Israel e ao mesmo tempo a 

origem da sagrada hierarquia”) e Apostolicam actuositatem, n. 2 (“existe na Igreja diversidade de serviços, mas unidade de missão”) articulam 
melhor unidade entre missão e diversidade de ministérios. 

72 Cf. CONGAR, Y. Sur la trilogie: Prophète-Roi-Prêtre. Revue de sciences philosophiques et théologiques 67 (Paris, 1983), pp. 97-115. 
73 Presbyterorum ordinis, n. 4. 
74 Presbyterorum ordinis, n. 5. 
75 Presbyterorum ordinis, n. 6. 
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ordenação para os sacramentos, especialmente a eucaristia, e a jurisdição para a pregação e o pastoreio), 

mas o sacramento da ordenação76 como uma única fonte, da qual provém o ministério nas suas três 

articulações (palavra, pastoreio e culto)  reguladas pela jurisdição.77 

Sobre a questão da hierarquia entre as três funções, considerando que nem a Lumen gentium 

nem o Presbyterorum ordinis resolverem a questão, a comissão de redação deste último harmonizou as 

várias posições, mostrando como cada múnus goza de uma prioridade, mas em âmbitos diversos,78 e, mais 

importante ainda, como os três múnus não são três tarefas estanques, mas três aspectos do mesmo e único 

ministério, que interagem numa dinâmica e essencial “pericorese”. Segundo Congar, “no Cristo primeiro, na 

Igreja depois, realiza-se uma espécie de circunsessão: as funções estão uma na outra e qualificam-se 

mutuamente. A realeza é sacerdotal e profética; o profetismo é sacerdotal e régio; o sacerdócio é profético e 

régio. Isso é verdadeiro em todo o Povo de Deus”.79 

 

Presbitério: o caráter colegial80 do presbiterado 

O passo seguinte — não cronológico, mas lógico — foi libertar o presbiterado do 

individualismo (da onipotência pessoal do poder da ordem) e começar a recuperar sua dimensão 

comunitária. 

O primeiro sinal neste sentido é a freqüência com que a palavra presbyteri (presbíteros, no 

plural) aparece no Presbyterorum ordinis — 111 vezes — contra a exigüidade com que comparece o 

singular presbyter (presbítero) — apenas 7 vezes. 

O fundamento dessa visão comunitária dos presbíteros não é simplesmente de ordem jurídica, 

mas sacramental: o sacramento da ordenação. O Concílio parte do episcopado, mais especificamente, da 

sacramentalidade e da colegialidade episcopal. Primeiro, o Vaticano II insiste na ligação de consagração-

                                                 
76 Cf. ROUILLARD, Ph. Ministères et ordination en Occident. In: FARNEDI, G. & ROUILLARD, Ph. Il ministero ordinato nel dialogo ecumenico. 

Roma, 1985. p. 109. 
77 O modelo ternário não é “doutrina” definida pelo Concílio, mas “de facto [est] doctrina Vaticani II”, diz a comissão de redação do 

Presbyterorum ordinis (Acta Synodalia IV, VII, 197; Relatio de n. 13). 
78 O da pregação no âmbito “lógico” da “execução” (a fé nasce da pregação e se exprime na celebração sacramental); o sacramental-eucarístico, no 

âmbito “ontológico” ou qualitativo da vida e atividade da Igreja (a eucaristia é fons e culmen de toda a vida e atividade da Igreja); o ministério 
pastoral, no âmbito “quantitativo” da extensão (a caridade deve informar toda a realidade da Igreja) (cf. CASTELLUCCI, E. Il presbitero 
evangelizzatore, liturgo e pastore. Studio sulla dottrina del Vaticano II in confronto com la teologia postconciliare. In: MANICARDI, E., org. 
Teologia ed evangelizzazione; saggi in onore di Mons. Serafino Zardoni. Bologna, 1993. pp. 185-247. 

79 CONGAR, Sur la trilogie: Prophète-Roi-Prêtre, cit., p. 112; cf. CNBB. Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas. São Paulo, 1999. n. 90. 
80 “O cargo de bispo ou de presbítero é sempre colegial. Nunca se é bispo sozinho, mas num colégio episcopal. Nunca se é presbítero sozinho, mas 

num presbitério” (LEGRAND, Ministerios de la Iglesia local, cit., p. 198). É oportuno lembrar que, “nas cartas papais dos séculos IV e V, como 
também na linguagem litúrgica da época, colégio é uma palavra corrente, tanto para exprimir a comunidade apostólica como a comunidade 
bispo-presbíteros e a comunidade dos bispos (de Igreja particular ou de Igreja universal)” (RATZINGER, A colegialidade dos bispos, cit., p. 765). 
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missão entre todos os presbíteros e destes com os bispos; depois, recupera a noção de presbitério, uma 

particular consistência da comunhão dos presbíteros de uma Igreja particular entre si e com o seu bispo. 

A superação daquela visão individualista que faz do presbítero o detentor de um poder 

sacramental pessoal reflete-se, antes de tudo, em Lumen gentium, n. 28, em que se patenteia, primeiro, a 

comunhão com o bispo (“os presbíteros, solícitos cooperadores da ordem episcopal, seu auxílio e 

instrumento, chamados para servir o Povo de Deus, formam com seu bispo um único presbitério, 

empenhados, porém, em diversos ofícios”),81 depois, a comunhão entre os presbíteros (“em virtude da 

comum ordenação sacra e missão, todos os presbíteros estão unidos entre si por íntima fraternidade, que 

espontânea e livremente se manifesta no mútuo auxílio, tanto espiritual como material, tanto pastoral como 

pessoal, em reuniões e comunhão de vida, trabalho e caridade”.82 

O Vaticano II recupera a noção inaciana83 de presbitério.84 A constituição dogmática afirma, 

como já lembramos, que 

 

os presbíteros [...] formam com seu bispo um único presbitério [...]. Em cada comunidade local de fiéis 

tornam presente de certo modo o bispo, ao qual se associam com espírito fiel e magnânimo. Tomam como 

suas as funções e a solicitude do bispo e exercem a cura pastoral diária [...]. No lugar onde estão tornam 

visível a Igreja universal e eficazmente cooperam na edificação de todo o corpo de Cristo (cf. Ef 4,12).85 

 

Essa doutrina é retomada no decreto Presbyterorum ordinis, que, no número 7, depois do 

embasamento contundente acima citado,86 repete duas vezes a palavra “presbitério” e, no número 8, afirma 

com toda clareza que os presbíteros “estão ligados entre si por uma íntima fraternidade sacramental [...], 

formam um só presbitério” e exercem diferenciadamente “um único ministério sacerdotal”.87 

 

Redimensionamento da perspectiva cultual e sacral 

                                                 
81 Lumen gentium, n. 28b. 
82 Lumen gentium, n. 28c.  
83 Cf. BERGAMELLI, F. “Sinfonia” della Chiesa in Ignazio di Antiochia. In: FELICI, S., org. Ecclesiologia e catechesi patristica; “sentirsi Chiesa”. 

Roma, 1982. pp. 21-80. 
84 Cf. LÉCUYER, J. Il presbyterium. In: CONGAR, Y. & FRISQUE, J., orgs. I preti; formazione, ministero e vita. Roma, 1970. pp. 209-225. 
85 Lumen gentium, n. 28b. 
86 Presbyterorum ordinis, n. 7 a (primeira frase). 
87 Cf. Presbyterorum ordinis, n. 8a. 
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Embora não rejeite as perspectivas do culto (visão cultual) e da consagração (visão sacral), o 

Concílio opera uma releitura crítica das mesmas, redimensionando — a partir e no interior da visão 

missionária e ministerial — os pilares da relação entre o presbítero e Cristo daquelas visões: 1) a instituição 

do sacerdócio por parte de Jesus na Última Ceia: “Fazei isto em memória de mim”; 2) a continuidade entre 

as características do sacerdócio mediador de Cristo e do sacerdote; 3) a especificidade da relação entre a 

pessoa de Cristo e a pessoa e o ministério do sacerdote. 

 

A instituição do presbiterado 

Na concepção pré-conciliar, a instituição do presbiterado (normalmente chamado de 

“sacerdócio”) era situada na Última Ceia (mais especificamente no “hoc facite in meam 

commemorationem”, de Lc 22,20), operação que era funcional à visão cultual do “sacerdócio”. O Vaticano 

II reconduz a instituição do presbiterado não a um momento pontual (ainda que da importância da Última 

Ceia), mas à totalidade da missão de anúncio–santificação–pastoreio que o Senhor confiou aos apóstolos, e 

estes, por sua vez, a outros. Dessa maneira, a instituição é associada perfeitamente à missão: “É na inteira 

missão apostólica recebida de Jesus, antes e depois da páscoa (missão que continua aquela que Jesus 

recebeu do Pai), que deve ser localizada a instituição do ministério ordenado e, portanto, do presbiterado”,88 

como o fazem claramente Lumen gentium, n. 28 e Presbyterorum ordinis, n. 2. 

Na verdade, Lumen gentium, n. 28 reconduz a Cristo a instituição do presbiterado, não 

diretamente, mas através dos apóstolos (e dos bispos). Embora o Concílio não entre na questão exegética e 

histórica de uma instituição direta ou indireta do presbiterado por parte de Cristo, é claro que opte pela 

segunda hipótese: Cristo (por meio dos apóstolos) “fez os bispos participantes de sua consagração e 

missão”, e esses “passaram legitimamente o múnus de seu ministério em grau diverso, a pessoas diversas na 

Igreja”. 

 

A noção e o conteúdo do chamado “sacerdócio ministerial” 

O Concílio, naturalmente, não elimina a visão cultual do presbiterado, mas a relê de acordo com 

a perspectiva missionária, integrando-a e relativizando-a pelas vias da ampliação e da substituição. 

O primeiro passo da releitura consistiu numa ampliação da atribuição e do significado do termo 

“sacerdócio”. O termo sacerdócio foi ampliado a todos os batizados (é o “sacerdócio comum de todos os 

                                                 
88 CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, cit., p. 238.  
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batizados”)89 e, quando aplicado aos presbíteros, engloba também os ministérios da palavra e guia pastoral. 

Lumen gentium, n. 10, que ensejou uma infinidade de interpretações por sua ambivalência e por sinalizar 

uma certa inferioridade do sacerdócio comum, também apresenta uma descrição aprofundada e convincente 

do “sacerdócio comum” e estabelece sua ligação e diferença em relação ao chamado “sacerdócio 

ministerial”, mediante a fórmula essentia et non gradu tantum, usada por Pio XII no discurso Magnificate 

Dominum, de 1954.90 No contexto conciliar, porém, ela assume um significado diferenciadamente 

“ministerial” (a diferença de “essência”) e “existencial” (a diferença de “grau”): “O sacerdócio dos 

ministros não é um degrau superior àquele dos batizados, o sacerdote não é um super-cristão; ele participa 

do único sacerdócio de Cristo segundo uma outra linha, a do ministério, não da simples existência cristã que 

ele compartilha entretanto com todos os batizados”;91 o chamado sacerdócio ministerial não é uma 

intensificação do sacerdócio comum, mas um meio para a realização deste, pois, enquanto o sacerdócio 

comum pertence à ordem dos fins (a realização do batismo e da vida cristã na caridade), o ministerial 

enquadra-se na ordem dos meios (justamente um “ministério”, um “serviço”), sendo um instrumento a 

serviço do sacerdócio comum. Nestes termos, pode-se dizer que os dois são sim “essencialmente 

diferentes”, pois um é a própria vida cristã atuada na fé, na esperança e na caridade, e o outro, um 

ministério; diferentes também quanto ao “grau”, pois o sacerdócio comum é superior ao ministerial, cuja 

razão de ser é servir àquele.92 

 

Substituição do termo “sacerdote” pelo termo “presbítero” 

Nos textos conciliares, verifica-se uma evidente tendência a substituir o termo “sacerdote”, que 

imperara absoluto durante muitos séculos, pelo termo “presbítero”. Não pode escapar a um analista atento 

que enquanto nas encíclicas papais do período pré-conciliar e no primeiro esquema do decreto usou-se 

exclusivamente a palavra “sacerdote” para indicar aqueles ministros que detêm o segundo grau da ordem, 

aos poucos, mas vistosamente do quarto esquema em diante, empregou-se quase sempre a palavra 

“presbítero” e só poucas vezes “sacerdote”. Vejamos as estatísticas: na primeira redação, aparece apenas 

uma vez o termo “presbítero”, enquanto o termo “sacerdote” aparece 56 vezes; no texto definitivo, pelo 

contrário, “sacerdote” recorre só 21 vezes, enquanto o termo “presbítero” é utilizado 118 vezes. De onde 

                                                 
89 Cf. Presbyterorum ordinis, n. 2.  
90 PIO XII, Discurso Magnificate Dominum, 2 de novembro de 1954, em AAS 46 (1954), pp. 666-667. 
91 CONGAR, Y. Bulletin d’ecclésiologie. Revue de sciences philosophiques et théologiques 72 (1988), p. 113. 
92 Cf. SARTORI, L. Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune: una formula ambigua? Rassegna di teologia 2 (1980), pp. 409-412; CITRINI, T. 

L’essenza e il grado: destino di una formula nel variare dei sistemi linguistici. Rassegna di teologia 6 (1981), pp. 471-473.  
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provém essa reviravolta terminológica? A razão fundamental está em que os termos sacerdotais são 

cuidadosamente evitados no Novo Testamento quando se trata de nomear qualquer ministério cristão,93 e o 

Concílio é sensível às aquisições dos estudos bíblicos; segundo, que o termo “presbítero” não só não tem no 

Novo Testamento esta conotação sacerdotal, mas é tranqüilamente usado para indicar um ministério às 

vezes aparentado com o ministério do “bispo” (na verdade, do epískopos, pois, no Novo Testamento, ainda 

não temos “bispos”, mas apenas presbíteros-epískopos). Além disso, a palavra “presbítero” permitia 

recuperar uma visão menos isolada e mais eclesial desse ministério, na linha do presbitério. Vejamos de 

novo as estatísticas: no Presbyterorum ordinis, o termo presbyteri (forma plural) aparece 111 vezes, 

enquanto presbyter (forma singular) só se faz presente 7 vezes. 

 

A ligação específica entre o presbítero e Cristo 

A visão pré-conciliar, nesta questão, estava, de certa maneira, condensada na fórmula sacerdos 

alter Christus ou, mais difusamente, na linguagem da “mediação”, que veiculava a perspectiva cultual e 

sacral do ministério presbiteral. 

O Concílio não elimina essa perspectiva cristológica, mas a insere em sua eclesiologia 

missionária, tirando-lhe a aura sacral, tornando-a mais eclesial e dinâmica, relativizando-a e, quando 

necessário, corrigindo-a. Aqui são relidas três questões: a do caráter, a do agere in persona Christi e a do 

sacerdote alter Christus. 

A primeira operação, portanto, diz respeito ao caráter presbiteral, que é mencionado uma única 

vez nos documentos conciliares: 

 

O sacerdócio dos presbíteros, supondo embora os sacramentos da iniciação cristã, é conferido por aquele 

sacramento peculiar mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um 

caráter especial e assim são configurados com Cristo-sacerdote, de forma a poderem agir na pessoa de 

Cristo-cabeça.94 

 

                                                 
93 Cf. CONGAR, Igreja serva e pobre, cit., pp. 38ss.; KÜNG, H. La Chiesa. Brescia, 1969. pp. 449ss. 
94 Presbyterorum ordinis, n. 2c.  
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A segunda operação tem a ver justamente com a fórmula agere in persona Christi, que, em 

Lumen gentium, n. 28, está relacionada com o ofício da celebração eucarística, e em Presbyterorum ordinis, 

n. 2, é referida à totalidade do ministério presbiteral.95 De qualquer modo, com essa fórmula, 

 

o Concílio quer exprimir o fato de que o presbítero exerce as suas tarefas, e particularmente a da presidência 

eucarística, não só dentro da comunidade, mas também diante dela96 (embora o Vaticano II ainda não utilize 

estas expressões), com a força de Cristo e como que prolongando sua presença e ação na Igreja.97 

 

Finalmente — é a terceira operação —, o Concílio não fala do presbítero nem como alter 

Christus nem como mediador, expressões que, segundo insistentes pedidos de alguns padres, exprimiriam a 

essência do sacerdócio ministerial. As duas categorias não se harmonizavam com a renovada visão conciliar 

da Igreja e do presbítero. Pelo contrário, sacerdos alter Christus sustentava e exprimia uma visão sacral do 

presbítero como alguém “acima” da Igreja, numa espécie de quase-identidade com Cristo. O mesmo diga-se 

da categoria mediador (e congêneres), que se mostrava inadequada seja verticalmente, por atentar à 

unicidade da mediação de Cristo, seja horizontalmente, por esvaziar a consistência sacerdotal de todo o 

Povo de Deus, do qual, antes de ser ministro, o presbítero é membro. A própria presidência eucarística, que 

representa o momento mais “alto” (culmen) de seu ministério, é apresentada como “serviço” em favor dos 

fiéis (portanto, até mesmo do presbítero), a fim de que o sacrifício espiritual seja consumado “na união com 

o sacrifício de Cristo, único Mediador”.98 

 

O caráter “serviçal” dos ministérios ordenados 

A relação específica que a ordenação instaura entre Cristo e o presbítero (o bispo e o diácono) 

não se orienta, como se afirmou depois de são Gregório de Nazianzo, para uma dignidade superior do 

“homem do sagrado”, mas para o serviço da comunidade: o presbiterado (o episcopado e o diaconato) 

orienta-se para o ministério.99 Dessa forma, teologia e espiritualidade não se justapõem, mas a 

espiritualidade retira da teologia do ministério as linhas-mestras da vida espiritual do presbítero: “Os 

                                                 
95 Os outros dois lugares em que aparece no Presbyterorum ordinis usam-na, ainda que com uma leve diferença, num sentido ampliado (cf. 

Presbyterorum ordinis, nn. 12 e 13). 
96 A expressão “representante ou representação de Cristo diante” da Igreja começa a impor-se a partir do texto da: COMISSÃO TEOLÓGICA 

INTERNACIONAL. Le ministère sacerdotal. Paris, 1971.  
97 CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, cit., p. 242. 
98 Presbyterorum ordinis, n. 2d. 
99 Cf. Acta Synodalia, VII, p. 115. 
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presbíteros alcançarão a santidade autêntica se desempenharem suas tarefas [compendiadas no tríplice 

múnus] de modo sincero e incansável no Espírito de Cristo” (inciso e grifo nossos).100 

A inversão operada no título do decreto Presbyterorum ordinis, neste sentido, é significativa e 

torna-se como que o símbolo e a síntese da trajetória conciliar de releitura do presbiterado: a partir da quarta 

redação, o esquema deixou de se chamar De vita et ministerio presbyteri e passou a se intitular De 

ministerio et vita presbyteri. Essa inversão sinaliza uma nova compreensão da vida espiritual do presbítero: 

 

Fazendo preceder a reflexão sobre a vida espiritual à [reflexão] sobre o ministério, era-se levado a esgotar a 

vida espiritual numa relação individual com Cristo, independentemente do exercício do ministério, que 

acabava tornando-se um elemento acrescido e exterior à espiritualidade do presbítero; com a inversão no 

título e na tratação, pelo contrário, reconhece-se que é o próprio ministério — evangelização, culto, guia 

pastoral — que configura a vida espiritual do presbítero.101 

 

O ministério diaconal 

Difícil de ser identificado e definido nos escritos do Novo Testamento,102 mas fortemente 

presente e atuante na Igreja até o século XII, quando se assiste à sua decadência e eclipse,103 o diaconato104 

teve sua restauração decidida pelo Vaticano II na sua forma permanente. 

A constituição Lumen gentium apresenta os diáconos, colocando-os “no grau inferior da 

hierarquia”. Diz que lhes são “impostas as mãos” (ordenados) “não para o sacerdócio (não para oferecer o 

sacrifício eucarístico), mas para o ministério (para o serviço da caridade)”.105 A natureza sacramental do 

                                                 
100 Presbyterorum ordinis, n. 13a. 
101 CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, cit., p. 244; BRUNNEAU, C. Les éléments spécifiques de la vie spirituelle des prêtres d’après Vatican II, cit., 

pp. 196-205.  
102 “O termo diákonos, diakonía, e o verbo diakonéo são usados uma centena de vezes no NT, mas só pouquíssimas vezes no significado ‘técnico’ 

de diácono” (ZARDONI, S. I diaconi nella Chiesa; ricerca storica e teologica sul diaconato. Bologna, 1991. p. 11). Segundo o mesmo autor, essas 
poucas passagens seriam Fl 1,1; At 6,1-6 (que, porém, muitos contestam), os textos de Atos dependentes de At 6,1-6, bem como Rm 16,1; 1Tm 
3,8-13 e, se Epafras e Tíquico são diáconos, Cl 1,7; 4,7-9.12-13; Ef 6,21-22; 2Tm 4,12; Tt 3,12 (idem, ibidem, p. 20). 

103 Cf. idem, ibidem, pp. 46-48. 
104 Cf. KERKVOORDE, A. Elementos para uma teologia do diaconato. In: BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II, cit., pp. 923-965.  
105 Os parênteses são nossos. O texto primitivo, da Tradição Apostólica, dizia que o diácono non in sacerdotio ordinatur, sed in ministerio episcopi 

ut faciat ea quae ab ipso iubentur [não é ordenado para o sacerdócio, mas ao serviço do bispo, para fazer o que ele manda] (HIPPOLYTE DE 
ROME. La Tradition Apostolique (Texte latin, introduction, traduction et notes de Dom B. Botte). Paris, 1946. v. 9, p. 39). A interrupção da frase 
da Tradição Apostólica na palavra “ministério” deve-se aos Statuta Ecclesiae antiqua, uma obra gálico-romana (provavelmente escrita por 
Genádio de Marselha) do final do século V (entre os anos 476 e 485), da qual apenas esta frase (truncada) passou para o Pontifical Romano. 
Segundo Botte, o sentido da frase de Hipólito (quia non in sacerdotio ordinatur, sed in ministerio episcopi) seria simplesmente que “o diácono é 
servidor do bispo, não do sacerdote” (idem, ibidem, p. 10). É sem dúvida correto ver no diácono “um servidor do bispo (cf. HIPÓLITO, Tradição 
Apostólica, n. 8), mas o diácono, como o afirma Lumen gentium, n. 28, está igualmente ‘a serviço do Povo de Deus, em união com o bispo’” 
(LEGRAND, Bulletin d’ecclésiologie, cit., p. 682). Cf. SESBOÜÉ, Le déplacement des catégories du ministère apostolique à Vatican II et depuis le 
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diaconato é expressa indiretamente (“fortalecidos com a graça sacramental”), ou seja, de modo indireto e de 

forma menos empenhadora que para o episcopado; todavia, o diaconato não é apenas um carisma ministerial 

extra-sacramental. Os diáconos são claramente definidos pelo serviço ao povo de Deus (“servem”), o que é 

enfatizado pelo termo “diaconia”, que precede a menção do tríplice múnus: “Na diaconia da liturgia, da 

palavra e da caridade”. Seu ministério não é isolado ou avulso, mas “em comunhão com o bispo e seu 

presbitério”. 

Na parte relativa às indicações canônico-pastorais,106 a constituição afirma que o “diaconato 

futuramente poderá ser restaurado como um grau próprio e permanente da hierarquia”, deixando de ser 

apenas um degrau do cursus clericalis que conduz ao presbiterado; caberá às conferências episcopais 

(“várias espécies de competentes grupos territoriais de bispos”) definir “se” e “onde” seja oportuno restaurá-

lo “para o bem das almas”; finalmente, “pode ser conferido a homens de idade madura, mesmo casados, ou 

a moços idôneos, para os quais, porém, deve continuar firme a lei do celibato”.107 

 

O “ministério eclesiástico divinamente instituído” 

Por último, mas muito importante, uma pequena afirmação de Lumen gentium, n. 28 pode ser 

rica de conseqüências para o diálogo ecumênico e para o futuro dos ministérios: “Assim o ministério 

eclesiástico, divinamente instituído (divinitus institutum), é exercido em diversas ordens pelos que desde a 

antigüidade (ab antiquo) são chamados bispos, presbíteros e diáconos”. O texto remete ao Concílio de 

Trento, que, no cânon a respeito, porém, tem uma formulação mais restritiva: “Se alguém disser que na 

Igreja não há uma hierarquia instituída por divina disposição, que se compõe (quae constat ex) de bispos, 

sacerdotes e de ministros, seja anátema”.108 

O Concílio de Trento, que 

 

recolocou várias vezes em discussão a questão dos ministérios, determina, no seu cânon 6 (DS 1776), que 

existe, na Igreja, por disposição divina (ordinatione divina), uma hierarquia (no sentido de subordinação de 

graus no poder sagrado) constituída por bispos, presbíteros e ministros. Observar-se-á a cautela deste cânon. 

                                                                                                                                                                                           
Concile, cit., pp. 190-193. 

106 Cf. WINNINGER, P. Os ministérios dos diáconos de hoje. In: BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II, cit., pp. 966-980. 
107 Lumen gentium, n. 29. 
108 DS 1776 (cf. DS 1764).  
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Não há dúvida de que o termo ministros foi escolhido para designar os diáconos sem todavia excluir as 

ordens menores”.109 

 

Apesar de sua cautela, o cânon 6, sobre o sacramento da ordem, do Tridentino “parece pressupor 

que os três graus da hierarquia (bispos, presbíteros e diáconos) remontam a Jesus por instituição explícita, e 

que, portanto, escapam a variantes históricas. Ao contrário, aqui [em Lumen gentium, n. 28], lemos um texto 

mais nuançado: não se fala de “hierarquia”, mas de “ministério eclesiástico”; somente dele e tomado 

globalmente se afirma que é de “instituição divina”; as “diversas ordens” (não se fala de “graus”) são 

reconduzidas a um “exercício” histórico (não a algo que diretamente se liga à essência do “ministério”), que 

remonta à época “antiga” (não se apela imediatamente a Cristo”).110 Por isso, é, no mínimo, uma leitura 

habilmente forçada a interpretação que dá a este inciso o recente documento da Comissão Teológica 

Internacional O diaconato: evolução e perspectivas, quando diz que o “ministério eclesiástico” é de 

“instituição divina nas suas diversas ordens, que compreendem aqueles que são chamados, desde a 

antigüidade, bispos, presbíteros e diáconos”.111 

Um dos mais respeitáveis autores de teologia dos ministérios afirma que, do ponto de vista 

dogmático, 

 

não seria justo afirmar que o problema dos graus do ministério não tenha relevância dogmática, como se se 

tratasse exclusivamente de uma organização contingente e historicamente de todo mutável. Por outro lado, 

nem mesmo os pronunciamentos do Tridentino e do Vaticano II são tão rígidos que se deva dizer que a 

distinção do ministério nos três graus dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos seja tão essencial que não 

se possa hipotetizar que o ministério se articule em formas mais variadas e mais ricas que aquela que se 

exprime na clássica trilogia sobre a qual se está refletindo. Basta pensar como o Vaticano II matiza a sua 

afirmação, quando passa da declaração de que na Igreja o ministro ordenado é divinitus institutum à 

afirmação de que ele é exercitado em diversos graus ab illis qui iam ab antiquo episcopi, presbyteri, diaconi 

vocantur”.112 

 

                                                 
109 PHILIPS, G. La Chiesa e il suo mistero; storia, testo e commento della Costituzione Lumen Gentium. 2. ed. Milano, 1982. p. 315. 
110 SARTORI, La “Lumen gentium”, cit., p. 74.  
111 COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. Il diaconato: evoluzione e prospettive. Il regno documenti 48 (2003), p. 288. 
112 DIANICH, Teologia del ministero ordinato; una interpretazione ecclesiologica. 2. ed. rev. e amp. Roma, 1984. p. 239.  
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Com efeito, essa tríade (bispo–presbítero–diácono) como tal não pode ser referida a uma 

instituição feita por Cristo, nem a distinção entre bispo e presbítero pode ser considerada de instituição 

divina: o Vaticano II, com efeito, 

 

a apresenta como dada ab antiquo (cf. LG, n. 28) e não jure divino, matizando assim a definição mais 

indiferenciada de Trento, que falava de uma hierarquia dos ministérios ordinatione divina instituta (Ses. 

XXIII, cap. 6). O problema da distinção dogmática entre os ministérios do bispo e do presbítero continua, 

portanto, historicamente aberto.113 

 

Os ministérios não-ordenados114 

Os ministérios não-ordenados não são objeto — como os ministérios ordenados — de uma 

tratação ex professo no Vaticano II. Os ministérios não-ordenados, na verdade, reportam-se à totalidade da 

eclesiologia do Concílio e, especificamente, à eclesiologia de totalidade (ecclesia in sua totalitate),115 em 

que todos e cada um dos membros da Igreja são vistos em sua dignidade cristã, em seu valor carismático e 

em sua participação ativa na vida e missão da Igreja. 

Globalmente falando, à pergunta pelo fundamento teológico dos ministérios não-ordenados, a 

primeira e fundamental resposta deve ser a seguinte: o fundamento último dos ministérios não-ordenados é 

o “mistério da comunhão da Igreja” (capítulo I da Lumen gentium), que se exprime social e historicamente 

como “Povo de Deus” (capítulo II da Lumen gentium), a qual, como “sacramento da íntima união com Deus 

e da unidade do gênero humano”,116 está situada a serviço do desígnio salvífico de Deus no mundo 

(especialmente a Gaudium et spes) e realiza-se, de forma plena, embora não total, em cada Igreja local, 

presidida pelo bispo, particularmente na celebração da eucaristia. 

As pessoas que acolhem o Evangelho da graça, através, por um lado, da fé, esperança e 

caridade, e, por outro, do batismo, crisma e eucaristia, são incorporadas a Cristo e à Igreja, e participam da 

mesma e única missão de Cristo, que se desdobra no tríplice múnus profético, sacerdotal e régio.117 

                                                 
113 LEGRAND, Ministerios de la Iglesia local, cit. p. 194. 
114 Cf. ALMEIDA, A. J. de. Os ministérios não-ordenados na Igreja latino-americana. São Paulo, 1989; _____. Teologia dos ministérios não-

ordenados na Igreja da América Latina. São Paulo, 1989. 
115 Cf. Acta Synodalia III/I, pp. 500-502. 
116 Lumen gentium, n. 1. 
117 Cf. Lumen gentium, nn. 10-12. 
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Mas isso não é tudo. A comum incorporação a Cristo e à Igreja é constantemente enriquecida 

por uma inesgotável pluralidade de carismas, nas formas concretas que estes assumem em cada época, lugar 

e contexto sociocultural. Alguns desses carismas podem e de fato assumem a forma de serviço ou 

ministério. Por isso, além dos ministérios ordenados, a Igreja, para a realização de sua missão, acha-se 

dotada de vários carismas118 e ministérios,119 que também visam “aperfeiçoar os santos em vista do 

ministério, para a edificação do Corpo de Cristo, até que alcancemos todos a unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo” 

(Ef 4,12-13). 

Cumpre, portanto, reconhecer que o Concílio não apenas afirma a participação de todos os 

cristãos e cristãs (christifideles) na tríplice função de Cristo (régia, sacerdotal e profética) (participação 

comum),120 mas ensina também que há uma participação própria dos leigos e leigas (participação laical)121 

e, ainda, uma modalidade ministerial de os leigos e as leigas assumirem a missão de Cristo na Igreja e no 

mundo (participação específica dos ministros não-ordenados).122 Os ministérios não-ordenados são 

justamente esta terceira vertente. 

Os ministérios não-ordenados não brotam do “sacerdócio comum dos fiéis”, que, por ser comum 

a todos os membros da Igreja, não distingue, enquanto ministério é sempre particularizante e vário;123 

ademais, o “sacerdócio comum dos fiéis” é de ordem existencial,124 não ministerial. 

Os ministérios não-ordenados também não remetem sua consistência própria a nenhum 

ministério ordenado,125 pois não correspondem, em boa teologia, a nenhum “mandato”,126 “delegação”127 ou 

“descentralização”.128 

                                                 
118 O Concílio enfatiza a pluralidade de carismas em vários textos, especialmente na Lumen gentium (conferir, por exemplo, Lumen gentium, nn. 4, 7, 12, 13, 32).  
119 Cf. Lumen gentium, nn. 7, 18, 32; Unitatis redintegratio, n. 2b; Apostolicam actuositatem, nn. 2, 4. 
120 Lumen gentium, nn. 10-12. 
121 Lumen gentium, nn. 31.33-35. 
122 “Além deste apostolado que atinge todos os cristãos sem exceção, os leigos podem, de diversos modos, ser chamados a uma cooperação mais imediata com o 

apostolado da hierarquia, à semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor (cf. Fl 4,3; Rm 
16,3ss). Além disso, gozam da aptidão de serem designados pela hierarquia para alguns misteres eclesiásticos (quaedam munera ecclesiastica) a serem exercidos 
para um fim espiritual” (Lumen gentium, n. 33c); cf. também Lumen gentium, nn. 18, 33, 37; Apostolicam actuositatem, nn. 10 e 12; Ad gentes, n. 15; SESBOÜÉ, 
Le déplacement des catégories du ministère apostolique à Vatican II et depuis le Concile, cit., pp. 176-178.  

123 Cf. CITRINI, T. Teologia dei ministeri e tensioni costituzionali dell’ecclesiologia. La scuola cattolica 104 (1976), pp. 485-539; _____. Sul fondamento dei 
ministeri liturgici non-ordinati. La scuola cattolica 112 (1984), pp. 435-448; _____. L’essenza e il grado: destino di una formula nel variare dei sistemi linguistici. 
Rassegna di teologia 22 (1981), pp. 471-473; SARTORI, Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune: una formula ambigua? cit., pp. 409-412. 

124 Cf. VANHOYE, A. Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento. Salamanca, 1984. pp. 243.320.  
125 Cf. T. CITRINI, “Sul fondamento teologico dei ministeri liturgici non-ordinati”, em: La Scuola Cattolica, 112 (1984), p. 443.  
126 Em relação à própria Ação Católica, já antes do Concílio, houve uma significativa mudança de terminologia: enquanto Pio XI falava em “participação” no 

apostolado da hierarquia, Pio XII preferia falar em “co-laboração” na missão hierárquica da Igreja, o que supõe uma crescente tomada de consciência da radicação 
batismal do apostolado dos leigos e uma maior originalidade de papel e de responsabilidade (cf. idem, ibidem). 

127 “Delegação” supõe, no caso, que o ministério ordenado seja o único detentor da operosidade ministerial na Igreja e que, por alguma razão, decidiu “compartilhá-
la” com outros, o que, naturalmente, não é o caso dos ministérios não-ordenados, que agem em seu próprio nome e com sua própria autoridade. 
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Os ministérios não-ordenados fundamentam-se num carisma especial, que, florescendo dentro e 

a partir da “condição cristã comum” (na qual todos os carismas eclesiais florescem), distingue-se ao mesmo 

tempo dela e do “carisma dos apóstolos” (específico dos ministros ordenados).129 

Para dar forma concreta e configuração jurídica ao ensinamento conciliar sobre a pluralidade de 

carismas e ministérios, Paulo VI, alguns anos após o Concílio,130 publicou o motopróprio Ministeria 

quaedam, que operou uma revisão nas antigas “ordens menores”131 — que passaram a ser chamadas de 

“ministérios” —: eliminou algumas e manteve outras (leitorado e acolitado); dispôs que podem ser 

recebidas por leigos que permanecem leigos; predispôs a criação de um rito próprio para a colação desses 

ministérios (a chamada “instituição”). A letra de Paulo VI praticamente não teve sucesso, mas o formato 

dado por ele canalizou uma verdadeira explosão de ministérios de homens e mulheres, que inegavelmente é 

uma das marcas e um dos frutos mais alvissareiros da Igreja pós-conciliar. 

 

Conclusão 

O Concílio, recuperando elementos importantes da Escritura e da tradição, fez uma apresentação 

teológica harmoniosa e rica dos ministérios ordenados, abriu a possibilidade de verdadeiros ministérios não-

ordenados e favoreceu o diálogo ecumênico. 

Apesar de seu déficit pneumatológico e trinitário,132 colocou as bases para uma relação 

adequada entre a dimensão cristológica (exasperada pela teologia anterior) e a dimensão eclesiológica 

(exagerada por alguns no pós-Concílio). 

Conseqüentemente, começou a libertar o ministério ordenado do “isolamento individualístico” 

(não é nenhuma redundância), recuperando os valores fundamentais da Igreja e da comunidade local, do 

sacerdócio comum, do presbitério, da colegialidade episcopal. 

Além disso, fez uma releitura, em chave missionária, de toda a teologia do sacramento da 

ordem, fazendo toda a missão dos pastores derivar do sacramento da ordenação, articulando corretamente 

                                                                                                                                                                                           
128 A sobrecarga de tarefas, a escassez de clero ou a renovação paroquial podem urgir a descentralização e até ser a “oportunidade” para o efetivo 

surgimento de ministérios não-ordenados, mas não são sua razão teológica.  
129 “Os serviços cristãos se fundam nos sacramentos de iniciação e nos dons do Espírito”. Os ministérios (instituídos e reconhecidos) “requerem, 

além disso, um reconhecimento eclesial explícito” (LEGRAND, Ministerios de la Iglesia local, cit., p. 218). Há pelo menos um texto na Lumen 
gentium que enquadra o ministério ordenado entre os carismas: Lumen gentium, n. 21b. 

130 Ministeria quaedam (sobre os ministérios não-ordenados) foi publicado, separadamente, mas contemporaneamente a Ad pascendum (sobre o 
diaconato), no dia 15 de agosto de 1972; BÉRAUDY, R. Les ministères institués dans “Ministeria quaedam” et “Ad pascendum”. La Maison-Dieu 
115 (1973), pp. 86-96. 

131 Cf. CITRINI, T. Discorso sul sacramento dell’ordine. Padova/Milano, 1975. pp. 139-144. 
132 Cf. LEGRAND, Bulletin d’ecclésiologie, cit., p. 695.  
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ordem e jurisdição, e, assim, abordando de forma unitária a relação entre apostolado e culto, em tensão com 

a hipertrofia da tarefa cultual típica da concepção cultual consagrada por Trento. 

Sendo assim, o Concílio fez derivar do ministério as exigências da vida espiritual — também 

com o tema da “caridade pastoral” — o que tem impulsionado uma reflexão nova sobre a relação entre 

ministério e vida espiritual. 

Em autêntica “volta às origens”, evidenciou a descontinuidade entre sacerdócio 

veterotestamentário e ministérios neotestamentários, bem como um modo novo de representar as relações 

entre ministros e mundo. 

A restauração do diaconato permanente significou não só a reconstituição da tríplice hierarquia, 

como também, em sua forma casada, a introdução de um estilo de vida leigo no seio do ministério 

ordenado.133 

Por último, mas não menos importante, os ministérios não-ordenados restituíram à Igreja, depois de vinte 

séculos de história, o frescor das primeiras comunidades,134 as quais, em sua primeira “eclesiogênese”, 

experimentavam ao vivo o que significa que “a cada um é dada uma manifestação do Espírito para utilidade 

comum” (1Cor 12,7). 

 

 

In: Paulo Sérgio Lopes Gonçalves & Vera Ivanise Bombonatto (org.). Concílio Vaticano II; análise e 

prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 337-366. 

 

 

                                                 
133 Cf. DIANICH, S. Teologia del ministero ordinato, cit., pp. 248-259. 
134 Cf. ALMEIDA, A. J. de. Novos ministérios na Igreja do Brasil. Convergência 25:235 (set. 1990), pp. 413-422. 



NOTAS

Guerra e condição humana: o fator Religião – 1ª parte

Passaram alguns anos desde os dramáticos acontecimentos do Onze de Setembro. Muito 
da poeira já abaixou, mas não é difícil identificar, aqui e ali, sulcos mais ou menos profundos 
deixados pelo bárbaro espetáculo. E todos confluem para os vínculos entre religião e violência. 
Afinal, em todos os grandes sistemas religiosos podem ser percebidas relações perigosas entre 
cultos religiosos e o culto à violência. René Girard desvendou a contento a dimensão sacrifi-
cial da religião, exemplificada na antiga prática israelita do bode expiatório. O cristianismo só 
fez trocar o bode pelo cordeiro imolado (Jesus de Nazaré) que, morrendo na cruz por toda a 
humanidade, redimiu-a através da violência que suportou em seu lugar. Não faltam livros que 
se inspiram nesse mote, desde o provocativo deus-suicida de Cristo, escrito por Jack Miles, até 
o excelente ensaio de James Allison sobre O retorno de Abel, onde o autor desenvolve a idéia 
girardiana de que a vítima inocente, reconhecida e pregada como tal, implode a necessidade da 
violência simbólica, sublimada, e inaugura, aí sim, o reinado (escatológico) de Deus. Se Allison 
(e Girard) estiver(em) certo(s), só pode compactuar com a violência um cristianismo que (ainda) 
não entendeu o núcleo central de seu mito fundador.

Seja como for, é inegável que a luta entre o bem e o mal (zoroastrismo, apocalíptica judaica 
e cristã, etc.) se revele como combustível da violência de origem religiosa. A identificação com 
o (princípio do) bem tem gerado, ao longo dos séculos, conflitos bélicos de diferentes grandezas 
e implacáveis conquistas coloniais. Em nome da defesa da fé ortodoxa, e contra as chamadas 
heresias, inquisições e congêneres não deixaram nenhuma saudade no ocidente.

Mas os exemplos não são exclusividade da religião cristã, que, neste ponto, foi fiel a suas 
origens judaicas. “Nada da violência humana está ausente da Bíblia”, afirma André Wénin. “Ou 
melhor, aí Deus está misturado com ela e, muitas vezes, como ator”. Fechando a tríade mono-
teísta, também o islamismo, quando insiste mais na justiça do que no amor, deixa entreaberta a 
porta para que grupos se revistam dos atributos desta justiça para lançar mão da violência.

Mesmo entre as milenares tradições hinduístas não se vê apenas ahimsa ( o preceito de não 
causar o mal; a não-violência). Os Rig-Veda mencionam sacrifícios e falam de reis que apelam 
aos deuses para que lhes dêem vitória. A lei de Manu diz que o brâmane tem direito à defesa vio-
lenta de sua posição superior; pois, a obteve em vidas anteriores. O Bhagavad Gita garante que 
é legítimo matar na guerra; pois, a alma é imortal. Já o budismo é, talvez, a tradição de melhor 
reputação neste tema, embora não descarte responder à violência com outra violência.

Hoje, há vários conflitos em que a religião está, de algum modo, implicada. Por exemplo, 
no Sri Lanka segue firme (e violento) o embate de identidades entre a cingalesa budista e a tâmil 
nacionalista; na Índia, enfrentam-se hindus “fundamentalistas” e muçulmanos, além das castas 
superiores contra os dalits (intocáveis); nos tristemente famosos massacres de Ruanda, parece 
que boa parte do clero católico esteve implicada; na Irlanda, os ventos do diálogo ecumênico 
ainda não sopraram; quanto ao Oriente Médio, nem precisamos nos delongar no conflito Israel 



X Islã; e na América Latina, conhecidos levantes de grupos de pressão populares ostentam níti-
da motivação religiosa em suas ações (Nicarágua sandinista, Chiapas, MST, comunidades ecle-
siais de base) – embora há que se distinguir bem o grau de violência preconizado pelos líderes 
de tais “lutas”.

Por tudo o que se viu até aqui, é forçoso concluir que a violência religiosa é ineludível? 
Como diz H. Häring, afirmar que “a religião leve necessariamente à violência é tão unilateral 
quanto supor que o cristianismo e outras tradições similares levem necessariamente à paz”. As 
conexões, como se pode deduzir, são complexas. A religião só conduz à violência quando com-
binada com outros fatores (conquistas imperiais, escassez, invasão territorial e cultural, racismo, 
fundamentalismo, etc.). Mais: há sinais de esperança nas utopias dessas mesmas religiões. Sobre 
isso falaremos na semana que vem.

Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia

https://ciberteologia.com.br/autor/afonso-maria-ligorio-soares


 
     Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture 

 

“ECCLESIA XXI”: uma coleção para pensar a Igreja contemporânea 

Ecclesia XXI: A Compilation to Reflect on the Contemporaneous Church 
 

Afonso Maria Ligorio Soares1 

 

A Igreja chega ao século XXI ainda sob o influxo de um período de transição, intensificado a partir 

dos anos 60, com o Concílio Vaticano II. Desde então, uma eclesiologia renovadora tem deixado marcas na 

própria vida eclesial, mas ainda há muito a ser feito. 
O período que antecedeu o Concílio foi de grande crise. Havia medo de assumir descontinuidades, rupturas, inovações, conflitos, 

emergência de novas teologias e superação de velhas tradições. Na aurora deste século, multiplicaram-se os desafios, mas também 

os temores. 

Ecclesia XXI oferece-se como tribuna para os ensaios a que a reflexão eclesiológica não pode se 

furtar, caso pretenda ser farol e companhia de viagem no caminho que as novas gerações de discípulos do 

Nazareno deverão seguir e nos novos areópagos que cruzarão. Para tanto, esta nova coleção pretende 

considerar a realidade e a missão da Igreja de vários ângulos, a saber, espiritual, bíblico, dogmático, 

histórico, ético e pastoral. 

Os olhares multifacetados impõem-se, pois a nova realidade não mais comporta uniformismos. De 

modo especial, temos verificado no Brasil uma notável reapropriação das camadas populares de elementos 

subjacentes à sua cultura. Os portões foram escancarados após a perda da estrutura rural que sustentava a 

religiosidade popular católica. Contemporaneamente, foi intensificado o processo de “descriminalização” de 

muitas expressões culturais populares. 

 A repercussão que têm hoje religiões e espiritualidades palatáveis à “new age”, bem como o crescente 

sucesso do neopenteocostalismo (evangélico e católico) sugerem seu forte apelo à necessidade popular do 

maravilhoso. Órfão dessa qualidade, outrora tão comum ao catolicismo rural – rico em elementos de origem 

africana, indígena e também lusitana – o povo cristão vai a seu encalço para além dos limites da paróquia 

tradicional – aí incluídas também as CEBs. 

 Alguns autores pretendem explicar o quadro alegando que tais tendências religiosas não têm uma 

grande bagagem de conteúdos mentais que promovam a pessoa mediante novos conhecimentos – como, por 

exemplo, faz a Bíblia. Apenas oferecem, com oportunismo, um novo espaço à sensibilidade e à afetividade 

que supre a dimensão lúdica do catolicismo festivo. Mas não se trata apenas disso, a saber: Bíblia = conteúdos 

mentais = conhecimento. O simbólico, a comunidade e o processo de iniciação devem ser considerados como 

                                                           
1 Editor-Assistente da Coleção. 
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parte integrante do processo do conhecimento. Mas, o fato é que nem todos os sedentos por essa 

espiritualidade do maravilhoso estão dispostos a enfrentar um longo e exigente caminho iniciático. 

 Por fim, essa autêntica “feira mística” representa uma notável ruptura de dois elementos decididamente 

caros à Igreja: a palavra (Bíblia) e os sacramentos. Todavia, isso não requer – como fazem, em geral, os 

movimentos religiosos pentecostais – um distanciamento institucional. O católico que busca tais 

espiritualidades não se sente no dever de abandonar a Igreja, e procura manter as duas pertenças, vendo-as 

como complementares na resposta a suas necessidades religiosas. 

 Alternativas de sabor espiritualista e/ou “new age” atraem sempre mais o apelo religioso das pessoas. 

Os ritos católicos de integração da biografia individual já vêm sendo repetidos sem muita clareza e convicção, 

deixando progressivamente o espaço a outras ofertas religiosas. Para alguns, tal tendência poderá reduzir ou 

eliminar a ambigüidade da prática religiosa das pessoas. 

 De outra parte, não se deve esquecer de que, tanto as Igrejas pentecostais quanto a “new age”, levam 

vantagem nas estruturas acentuadamente aliviadas do peso hierárquico-piramidal, com a conseqüente 

homogeneização das classes. Daí resulta a crescente aproximação entre membros e lideranças. Some-se a isso 

a efetiva rede assistencial que tais organizações têm em mãos, e que fazem estrepitoso sucesso em meio aos 

milhões de doentes, abandonados pelos órgãos públicos (ir-) responsáveis. 

 O final do século XX também viu a vitória – pírrica, segundo alguns críticos – da secularização e da 

modernidade, sempre mais sentidas em ambientes outrora hermeticamente católicos. Os grandes fluxos 

migratórios em direção aos pólos industriais do sul e a recrudescente penetração do paradigma burguês nos 

sertões e florestas tiraram da Igreja Católica seu secular berço-reservatório de cristãos. A sociedade patriarcal 

a poupou, durante um longo período, da preocupação de obter dos fiéis uma resposta cristã adulta, fruto de 

convicção pessoal e independente do ambiente. Mas, esse tempo acabou. 

Nesse inédito contexto de pluralismo religioso em que vivemos hoje, com a conseqüente necessidade de 

ampliar o diálogo entre as religiões, há várias perguntas incontornáveis. E esta nova coleção de Paulinas 

Editora pretende encará-las. Por exemplo, como deverá ser enfocada hoje a convicção católica, reafirmada no 

IIº Concílio Ecumênico do Vaticano, da “necessária função salvífica da Igreja” (Lumen Gentium 14)? Uma 

maior atenção teológica à maneira como Deus quis revelar-se a todos, somada à devida deferência pelas 

culturas autóctones, não deveria levar a Igreja Católica a repensar alguns modelos eclesiológicos seculares? O 

que significa, na prática, respeitar o ritmo e os tempos de nossos povos? Não é concebível que haja maneiras 

distintas, ao longo da história, de acolher a oferta gratuita de Deus? Quem, como e a qual preço, deve assumir 

hic et nunc a tarefa da (nova) evangelização? 
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O âmago dessa discussão encontra-se nos fundamentos da identidade cristã e na possibilidade 

mesma de aceder a tal fé. Já se vislumbram as primícias de uma nova teologia da revelação, mais apta a 

incluir em seus circuitos outros trajetos possíveis da autocomunicação divina na história. Com isso, os 

teólogos já ousam inferir possíveis conseqüências de tal perspectiva em vista da possibilidade da 

inculturação da fé cristã nas realidades locais. Ecclesia XXI quer acompanhar as reflexões mais sugestivas a 

propósito. 

Um desafio prometeico, pois, como diz Pe. Comblin,2 o discurso sobre a inculturação é “o ponto de 

encontro de todas as ambigüidades”. Alguns imaginam uma situação em que a Igreja – à maneira dos Ss. 

Cirilo e Metódio, fundadores da Igreja entre os povos eslavos – entregaria aos povos uma cultura já pronta. 

Outros, mais progressistas, vêem a inculturação como promotora da diversidade cultural. 

 Seja como for, qual seria a verdadeira função da Igreja nessas situações de pluralismo de ofertas 

religiosas? Quais atitudes esperam-se dos cristãos em tais contextos? Fazer o bem ao povo equivale a 

convertê-lo (em sua totalidade) a um cristianismo mais ortodoxo? Em suma, salvação-libertação do povo de 

Deus é sinônimo de madura adesão das pessoas a esta comunidade chamada Igreja? 

 Ao longo da história, a concepção da Igreja sobre si mesma sofreu, de modo talvez imperceptível em 

boa parte do tempo, uma determinante mudança de paradigma. De um grupo social constituído em função de 

uma tarefa – pregar o Evangelho, sendo dele um sinal – esta se rendeu, mais tarde, à idéia de constituir uma 

comunidade fundada na participação de um privilégio. 

  Daqui ao casamento com o conceito de religião universal foi apenas um passo que, conseqüentemente, 

fez a Igreja estruturar-se como distribuidora de um privilégio essencial: os meios especiais para alguém entrar 

em relação com Deus e obter dele especiais prerrogativas. Um privilégio que, a todo custo, se devia estender 

ao maior número possível de seres humanos. O esforço para atingir tal meta fez dessa instituição religiosa, nas 

palavras de E. Hoornaert, “mestra imbatível em lidar com a religião do povo”. E isso apesar da “exagerada 

eclesialização da idéia cristã”, levada adiante no pós-Trento. 

 Em meio à atual e dramática realidade latino-americana, e diante da inevitável opção, profética e 

exclusiva, pelos pobres e oprimidos, o problema volta à tona, embora em outra perspectiva. A Conferência 

Episcopal de Medellín, que procura traduzir na América Latina os novos ventos soprados pelo IIº Concílio 

Ecumênico do Vaticano, tornou tal escolha improcrastinável, colocando a hierarquia e os agentes de pastoral 

numa encruzilhada. Que fazer: radicalizar a nova (teologia) pastoral da missão ou permanecer fiéis àquela, já 

clássica, do privilégio (embora meio desnorteada pelo tornado conciliar)? 

                                                           
2 Cf. COMBLIN, J. As aporias da inculturação (I). REB, 223, pp. 664-684. 
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 Não obstante a alvorada conciliar, a fundamental preocupação missionária da Igreja continua sendo, 

conforme a Evangelium Nuntiandi, “como levar ao homem moderno [e ao não-moderno] a mensagem cristã” 

(EN 3). Todavia, quanto tempo e quais atitudes são desejáveis para que tal evangelização não se processe “de 

maneira decorativa, como um verniz superficial, mas de modo vital, em profundidade e até as raízes” (EN 

20)? 

 Quantos séculos serão necessários? Quais as conditiones sine quibus non para que as pessoas 

apreendam, se assim o desejarem, a real novidade cristã? E que fazer enquanto isso? Dar um voto de confiança 

a suas intenções mais genuínas e pressupor que sua prática habitual já seja de fato cristã e eclesial, embora à 

maneira popular? Ou não seria mais ortodoxo aliviar as Igrejas cristãs de todas as opções vitais e práticas 

rituais (tidas como) ambíguas? Contudo, uma vez escolhida a segunda opção, quem estaria habilitado a (e teria 

legitimidade para) separar o ambíguo do autêntico? 

 Como vemos, não são poucos os problemas que se descortinam para uma Igreja que pretenda adentrar 

o novo século fiel ao espírito de Jesus, aberta ao diálogo, coerente em seu testemunho do Reino e solícita na 

comunhão com Deus e com o próximo. Em 21 textos, cuidadosamente selecionados dentre as mais diversas 

perspectivas, Ecclesia XXI oferece seu espaço como pequena contribuição aos enormes desafios a que nenhum 

cristão poderá se omitir nas próximas décadas. 
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TEIXEIRA, Faustino (org.). A(s) ciência(s) da religião no Brasil. São Paulo, Paulinas, 2001 (The 

Science(s) of Religion in Brazil). 

 

Eulálio Figueira* 

 

 

 

Esta obra pretende colocar em discussão a natureza e a pertinência do fato religioso, abordado pelas ciências 

que no Brasil dele se ocupam. Trata-se do livro A(s) ciência(s) da religião no Brasil, resultado de seminário 

realizado em Juiz de Fora, promovido pelo Departamento de Ciência da Religião da UFJF, e que reuniu 

professores e alunos de programas de pós-graduação em Ciências da Religião de outras Universidades do 

país. Neste seminário que deu “berço” ao título, a nervura da temática concentrava-se em torno da 

possibilidade de uma abordagem científica do fato religioso. No entanto, mais do que uma abordagem, 

colocava-se o seguinte problema: com que “caminho” e com que ciência será possível falar do fato 

religioso? 

O livro pode ser tido como um marco importante para que a discussão, no Brasil, adquira, em definitivo, um 

espaço que deve ser ocupado por todos aqueles que olham o fato religioso e suas decorrências, não somente 

como religião sentimento das misérias humanas ou a religião como salvação da humanidade. Assim, o 

postulado da necessidade de se abordar a religião como objeto que, embora neutro, deva ser observado por 

uma abordagem científica e ciência que surge com um estatuto e pertinência própria. 

Alem disso, a obra coloca a discussão no Brasil no mesmo plano que em outros circuitos do mundo se vem 

colocando – nomeadamente o mundo anglo-saxônico e, mais recentemente, na Espanha, onde a discussão 

em torno da ciência da Religião adquire grande relevo, com autores como Cafarrena, Mesllin, Fierro, e 

outros. 

Entretanto, o texto revela uma limitação própria de duas dificuldades que encontramos hoje, em especial no 

Brasil. Em primeiro lugar, a dificuldade de pesquisadores, ou estudiosos da religião, dedicarem parte de seu 

tempo a um intercâmbio mais estreito entre si. Problema a que Joachim Wach, estudioso do fato religioso, 

na sua obra Sociologia da religião, publicada pelas Paulinas em 1988, faz menção, pois só desta forma será 

possível tratar do fato religioso dentro da grandiosidade da abordagem que ele suscita. 

                                                           
* Professor Assistente-Doutor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP. 
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O segundo problema registra-se até como decorrência do mencionado anteriormente, ser este livro na 

grande maioria de seus textos o resultado da abordagem do fato religioso desenvolvida em um departamento 

específico, portanto com uma abordagem mais específica. Vejamos que, após os dois primeiros textos, a 

temática se restringe a uma discussão entre a Sociologia e a Teologia. Não que aquelas abordagens não 

devam ser escutadas acerca de suas contribuições para a compreensão do fato religioso, porém, se 

pretendermos falar de ciência ou ciências da religião como um “campo” científico do religioso, faz-se 

necessário enfrentar com determinação o postulado de um estatuto científico deste campo e não mais ficar 

se “escondendo” por trás de outros estatutos assim já constituídos. 

A natureza do problema, ou seja, a neutralidade ou não do objeto religião e a natureza do método, de certo 

modo ganhou outros avanços que, de forma tímida, o livro assinala mas não debate. Esta discussão ganha 

um pequeno destaque apenas nos dois primeiros capítulos – “Em busca de uma cultura epistemológica” e 

“Perfil paradigmático da ciência da religião”. 

O problema acerca da ciências da religião, hoje, não se coloca mais com evidência acerca do método, por 

isso a discussão sobre sua cientificidade ou ser ela de natureza singular ou plural, não é mais o centro de 

confluência das discussões, mas penso que a questão deva ser posta dentro da linha apontada por Pondé e 

Usarski. 

A religião, como fato, não é vista mais como fenômeno somente, e por isso a sociologia (sociologia da 

religião) não é suficiente para nos dizer tudo acerca do religioso; como também não é somente Numen e 

portanto também a Teologia e a Filosofia não podem dizer tudo sobre o religioso. 

A presente obra é de grande importância para que os estudiosos da questão do fato religioso no Brasil 

possam tomar contato com as fronteiras em que se coloca a discussão hoje. Em segundo plano, a obra 

remete, ou melhor dito, coloca o leitor com maior intimidade com o problema no caminho da discussão 

epistemológica, que acredito deva ser a “batalha” fundamental a ser travada. 

Concluindo, o problema deve ser posto na direção seguinte: a religião só pode ser compreendida a partir 

dela mesma, neste caminho necessitamos mergulhar em pensadores como Otto, Eliade, Schleiermacher, ou 

a religião deve ser vista dentro de seu universo pragmático de uma sociedade. Assim necessitamos de um 

mergulho epistemológico capaz de justificar a demanda de estudos do fato religioso não simplesmente numa 

inquietude pastoralista ou numa instancia de “puro Olimpo”, mas apresentar a necessidade, como aponta 

Dreher de, de dentro das Universidades a religião ser abordada desde a graduação, para que haja a superação 

da crise teórica que assola a abordagem da religião no universo acadêmico no Brasil. Neste sentido o texto 

de Dreher parece-me ser o texto que deveria abrir a obra. 
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Giuditta Lo Russo. Homens e pais: a obscura questão masculina. Tradução: João Paixão Netto. Coleção: 
Antropologia. São Paulo: Paulinas, 2001 (Men and Fathers: The Obscure Male Question). 
 
 

Afonso Maria Ligorio Soares* 
 

 
 
O que significa ser pai hoje? Que é ser homem, amigo e namorado? Qual o novo papel masculino em um 
mundo que, cada vez mais, é assumido por uma co-gestão de mulheres e homens?O instigante texto de 
Giuditta Lo Russo inaugura a coleção Antropologia de Paulinas Editora e assume o desafio de “abordar o 
problema da paternidade e do parentesco” levando “a discussão de tema tão complexo  para fora dos muros 
do saber acadêmico”. Mais do que defender renhidamente seu ponto de vista, a autora – que é doutora em 
filosofia e leciona na universidade romana La Sapienza – aposta “na difusão crítica de problemáticas vitais e 
quase desconhecidas”; pois, as obras técnicas que deveriam acolhê-las acabam sendo por demais herméticas 
e nem chegam a levar em consideração “a maioria dos temas aqui tratados” (p. 5). 
 
A autora destrinça o assunto em onze capítulos, assim intitulados: 01) O problema irrelevante; 02) 
Redefinição do problema; 03) O artifício do parentesco; 04) O sangue não é água; 05) O tio materno; 06) 
Aquele longínquo mundo diferente, chamado matriarcal; 07) A teoria de Lévi-Strauss; 08) O matrimônio, 
ou seja, a solução; 09) A construção social do pai; 10) Seu pai, seu marido, seu irmão; 11) Sua mãe, sua 
esposa, sua irmã. 
 
 Como se pode antever pelo sumário acima, trata-se de uma abordagem original do problema da 
paternidade. Lo Russo propõe-se a estudar a necessidade e a pluralidade das construções da figura paterna 
nas sociedades humanas. Segundo a autora, saber um pouco mais sobre as antigas culturas da paternidade 
pode ser altamente iluminador para a crise contemporânea da figura do pai. Para tanto, Lo Russo parte de 
um fenômeno típico das sociedades “primitivas” que desconhecem os fatos biológicos ligados à procriação: 
o papel ali desempenhado pelo tio materno. Ao mesmo tempo, a autora constata que a antropologia tem, até 
hoje, tratado como “irrelevante” tal fenômeno. E se pergunta: “se o parentesco é ‘aquilo que o homem faz’ 
com os ‘fatos básicos da vida’ [e] se [estes] são antes de mais nada copulação e reprodução, como pode ser 
irrelevante para a compreensão do parentesco, na cultura primitiva, o fato de que, para tal cultura, 
copulação e reprodução sejam realidades independentes entre si, não ligadas por aquele nexo de causa-efeito 
que constitui o fundamento biológico da paternidade?” (p. 68). 
 
Para a autora, “procurando entre ‘resíduos, sobras, lixo’, entre tudo aquilo que a ciência antropológica 
oficial repetidas vezes descartou (...) encontraremos uma chave que nos permitirá abrir muitas portas até 
agora trancadas...” (p. 14). Nesta empreita, além, evidentemente, da obra de Malinowski, Lo Russo é 
devedora do abundante material etnográfico recolhido e sistematizado por Edwin Sidney Hartland, que 
reconstruiu “um panorama o mais vasto e articulável possível das representações do fato procriador nas 
culturas arcaicas” (p. 16). 
 
Os antropólogos, em geral, têm visto como concessão à permissividade o fato de antigas sociedades não 
insistirem no pai biológico da criança (O cap. 6 desnuda o equívoco de tal hipótese). A ocorrência da 
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poliandria (mulher com vários homens) , o matrimônio grupal ou a simples “infidelidade” das mulheres 
seriam a causa da impossibilidade de se reconhecer o pai biológico. Daí a insistência inicial de Lo Russo em 
comprovar a ignorância do papel reprodutivo masculino entre as culturas primitivas (cap. 1 e 2). 
 
Uma vez assentada esta generalização, a autora propõe que lá onde a relação ato sexual-procriação é 
desconhecida, o homem precisa encontrar um lugar definido nos liames de parentesco (cap. 3) para fugir da 
exclusão do “fato central da vida” (p. 50). Aquilo que “os antropólogos, do seu ponto de vista, chamaram de 
‘ignorância da paternidade’ (...) do ponto de vista dos primitivos, entendidos como sujeitos, (...) significa 
que metade do gênero humano vive o seu estar no mundo como biologicamente não necessário” (p. 46). 
Nesse caso, o pressuposto “problema da paternidade” consiste, mais precisamente, no “problema da 
condição masculina ‘antes de’ ser descoberta a propriedade fecundante do esperma” (p. 47). Por 
conseguinte, há um papel psicossocial da paternidade que precisa, de alguma forma, ser desempenhado (e, 
hoje, redescoberto). Em suma, Lo Russo defende que: 
1) a noção da relação sexo-procriação não é inata em nenhuma sociedade ou cultura; 
2) em todas as culturas se pode distinguir um “antes” e um “depois” da aquisição dessa noção; 
3) daí decorre uma evolução da noção do papel masculino na procriação. 
 
Como vai ficando claro ao longo do ensaio, ao estudar culturas “primitivas”, Lo Russo tem sempre um olhar 
voltado para a cultura moderna, em que o “pai biológico” (vide a recente Dolly e congêneres) é cada vez 
menos relevante. Parece, então, que, finalmente, o futuro alcançou o passado: evoluímos da ancestral 
ignorância do papel masculino para a sua atual irrelevância (cap. 4).1 
 
 Analisando a figura central do tio materno (cap. 5), com seu extraordinário poder na cultura arcaica, 
a autora descobre obscuras ligações entre poder, potência e impotência. Mesmo a religião entra aqui, 
sorrateiramente; pois, “para os indígenas, ‘um tio materno é como um deus’(Lévi-Strauss)” e, em religiões 
como a da antiga Babilônia, “o nome de pai... era substituído pelo de tio. O deus é o tio (Van der Leeuw)”.2 
Portanto, “aquele que, na sociedade patriarcal, será o indiscutível direito do pai vem bem antes do pai. É o 
direito dos homens, na origem do qual está a atávica preocupação masculina de estabelecer, a todo o custo*, 
o controle sobre aquilo que o homem não tem, sobre aquilo que não é seu e não lhe pertence: os filhos e 
[principalmente] a capacidade de gerá-los (p. 97) 
 
Dessa forma, “a capacidade procriadora da mulher, muito antes de o macho descobrir e enfatizar a própria, 
deve de qualquer forma estar submetida ao controle masculino” (p. 97). Os filhos são propriedade do irmão 
da mãe. Em suma, segundo a autora, sociedades matrilineares não são nunca matriarcais. Ao menos, até 
hoje não se tem comprovação científica de sociedades primitivas matriarcais (cap. 6). 
 
 Para justificar sua tese, Lo Russo se faz ajudar por uma proposição de Lévi-Strauss (cap. 7). Para 
explicar a universal proibição do incesto, este autor sugere que o incesto é, simultaneamente, natural e 

                                                           
1 Por associação de idéias, me vem à mente um episódio de há alguns anos: a certa altura de sua fala, uma teóloga feminista 
católica dizia mais ou menos o seguinte: “Para algumas feministas de hoje, a Virgem Maria passa a ser uma figura exemplar; pois, 
simboliza a mulher moderna, que não precisa mais do homem nem mesmo para engravidar”. É claro que um companheiro, 
ofendido, sempre poderá retrucar que “na hora de trocar o pneu do carro e de discutir com o síndico do prédio, acabou-se o 
discurso feminista”. Mas, não deixa de ser desolador constatar a que se reduziu o (risível) papel masculino do provedor. 
2 O próprio Lévi-Strauss , explica Lo Russo, “lembra a seguinte reconstituição da etimologia do nome ‘tio’ em algumas línguas 
românicas: ‘o grego teios se torna em italiano zio, em espanhol e em português, tio’” (p. 86). 
* A tradução, no meu entender, enfraquece a frase ao traduzir a expressão original por “de alguma forma” em vez de “a todo 
custo”. 
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cultural. Tal regra tornou possível a sociedade; pois, obrigou os grupos humanos a saírem de seus clãs 
consangüíneos (pp. 146-147). 
 
Retomando criticamente a teoria de Lévi-Strauss (cap. 8), nossa autora sugere que o matrimônio é uma 
invenção que visa (re)colocar o homem dentro das fundamentais relações genético-procriativas. Portanto 
(cap. 9), deve-se sair do biológico porque, nesse nível, o macho permaneceria excluído, isolado e não 
necessário. Daí a necessidade de construir relações “artificiais” de tipo novo [o matrimônio] que o incluam 
“necessariamente”. O matrimônio tem, “principalmente, a função de ligar, social e legalmente, um homem 
ao grupo biológico mãe-filhos, estabelecendo assim o controle masculino sobre a maternidade” (p. 178). “A 
cultura intervém justamente para trazer simetria onde esta não existe” (p. 183), dando ao pai “por imitação e 
extensão, prerrogativas originariamente maternas” (p. 194). 
 
 O matrimônio é, assim, a regulamentação – feita pelo homem – da função de mãe na sociedade (cap. 
10 e 11). Com isso, não será mais o macho a depender de mulher e prole para encontrar seu lugar no 
parentesco e na descendência, mas são mulheres e crianças que precisam dele, dada a necessidade dos mais 
fracos de serem protegidos pelo mais forte. Se se junta a isso, com Meillassoux, que “nada na natureza 
explica a divisão sexual do trabalho” (p. 212), ver-se-á que a única coisa a mais que somente a mulher pode 
fazer (parto e aleitamento) tornou-se a única que ela podia fazer, confinada às prendas domésticas. Além 
disso, o regime de reciprocidade instaurado pelo matrimônio nunca se realiza entre um homem e uma 
mulher, mas entre grupos de homens por intermédio de mulheres: serve para unir os homens por meio das 
mulheres (p. 221). 
 
Entretanto – e ainda que, hipoteticamente, se pudesse imaginar um esquema idêntico caso tivessem sido as 
mulheres a trocarem homens entre si – por que os fatos se passaram nessa ordem? Conforme nos sugere a 
autora, inspirando-se em citação de Tullio-Altan, deve-se ir em busca da “situação existencial problemática” 
(p. 231). A situação [originária] masculina, diante de sua incerta posição com respeito ao sistema genético 
de parentesco, explica três dados: a) o caráter masculino da solução; b) o sujeito masculino da intervenção e 
de toda regra e iniciativa; c) o êxito universalmente masculino e patriarcal de todo o processo de construção 
cultural (p. 232). 
 
A obra de Giuditta Lo Russo inaugura a contento a coleção “Antropologia”. Vale-se de um ponto de partida 
original, que se sustenta na defesa muito bem fundamentada das teses principais. Como bônus extra, 
podemos usufruir de um contraponto enriquecedor nos costumeiros debates anti- e pró-feminismo; pois, a 
obra recoloca a questão em termos mais amplos e convida para a reflexão a outra metade interessada no 
assunto. Afinal, em que consiste e em que termos se deverá reconfigurar a identidade masculina (ou como 
quer que a denominemos) daqui por diante? 
 
Acessível a um público de instrução média, dotada de alcance interdisciplinar (feminismo, teologia, 
antropologia, sociologia, etc.), a obra é oportuna e bem-vinda, sobretudo em uma editora que deseja 
privilegiar bons ensaios sobre a questão de gênero. 
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John Dominic Crossan. O nascimento do cristianismo; o que aconteceu nos anos que se seguiram à 

execução de Jesus. Paulinas, São Paulo, 2004 (The Birth of Christianity: Discovering What Happened in 

the Years Immediately After the Execution of Jesus). 

 

Pedro Lima Vasconcellos* 

 

Convém ler este livro após ter passado por O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu do 

Mediterrâneo.1 E por várias razões: neste ensaio sobre os inícios cristãos Crossan, professor aposentado da 

De Paul University, em Chicago (EUA), revê, reconsidera, reitera e/ou recoloca vários pontos polêmicos do 

livro anterior, certamente o mais famoso entre todos que escreveu. Em alguns momentos podemos notar 

uma cautela maior na apresentação que o autor faz de seus posicionamentos. Em outros vemos uma 

exposição mais detida, tanto no tocante à metodologia quanto aos resultados. Sob esse aspecto, O 

nascimento do cristianismo se mostra esclarecedor de muitas posições adotadas no livro anterior. Nele o 

autor se apresenta mais inteiro, seja ao salientar traços de sua biografia, seja principalmente ao confessar 

suas dependências teóricas e investigativas. É muito mais explícita, por exemplo, a forma com que são 

apropriados Gerd Theissen e sua teoria do radicalismo itinerante (com oportunas correções, a que 

aludiremos). Por outro lado, fica bem mais compreensível sua opção (tão criticada quando apareceu em O 

Jesus histórico) em privilegiar textos apócrifos, particularmente o Evangelho segundo Tomé: as páginas do 

capítulo 8 da obra (“Relações entre os conteúdos evangélicos”) são luminosas, seja pela acuidade com que 

as críticas a O Jesus histórico são rebatidas, seja porque se apresentam claramente (com as devidas 

justificativas), os seis pressupostos sobre a relação entre os evangelhos, canônicos ou não. Vale citá-los: a) a 

prioridade de Marcos (frente a Mateus e Lucas, algo cada vez mais consensual desde meados do século 

XIX); b) a existência do Evangelho Q (também amplamente aceita, mas apenas como fonte para Mateus e 

Lucas; pouco se considera esse suposto evangelho quanto a sua forma e intencionalidade originais)2; c) a 

dependência de João frente aos sinóticos (talvez o pressuposto que mereça maior discussão, apesar das 

esclarecedoras p.153-155); d) a independência do Evangelho segundo Tomé frente aos evangelhos 

                                                           
* Professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP, Mestre em Ciências da Religião e Doutor em Ciências 

Sociais. 
1 John D. Crossan. O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. 2 ed., Imago, Rio de Janeiro, 1994. 
2 Q (do alemão “quelle”, fonte) designa o hipotético documento que conteria cerca de 250 versículos encontrados em Mateus e 

Lucas, mas não em Marcos. A afirmação da existência de Q foi decorrência do reconhecimento, feito em meados do século XIX, 
de que Marcos é o evangelho sinótico mais antigo, tendo servido de base para a confecção daqueles segundo Mateus e Lucas. As 
similaridades entre estes últimos seriam explicadas, portanto, pela dependência de ambos frente a Q, fundamentalmente uma 
coleção de palavras de Jesus sem qualquer marco narrativo. 
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canônicos (afirmada categoricamente, com o recurso a diversos trabalhos de outros estudiosos, às p.158-

160; interessante notar uma cautela maior em tentar datar o referido documento)3; e) a independência, frente 

aos evangelhos canônicos, da Didaqué4; f) a existência de um Evangelho da cruz, subjacente aos relatos da 

paixão nos evangelhos canônicos e no Evangelho de Pedro5; talvez seja esse o pressuposto mais polêmico, 

mas Crossan não faz outra coisa que resumir os argumentos anteriormente desenvolvidos em The Cross that 

spoke6 e sumariados em Quem matou Jesus?7 

Crossan sabe que está navegando por águas turbulentas (os pressupostos “ficam mais controversos à medida 

que descemos na lista”, diz ele à p.162). Não deixa de surgir a pergunta sobre o risco de se elaborar uma 

teoria tão complexa sobre os inícios cristãos com bases assim discutíveis. Mas não há outra forma de tratar 

de compreender um período crucial como os vinte anos passados entre a morte de Jesus e a primeira carta 

conhecida de Paulo. Crossan dá literalmente a cara a bater. Não deixa de ser admirável sua coragem em 

arriscar uma síntese que ao mesmo tempo reapresenta e reforça um determinado perfil do Jesus histórico e 

reúne resultados de pesquisas cruciais, sobre Q e Tomé, por exemplo. Com uma clareza ainda maior do que 

a encontrada em obras anteriores, O nascimento do cristianismo é, sem dúvida, uma síntese muito bem 

acabada do trabalho exegético, ao mesmo tempo brilhante, criativo e polêmico, de John Dominic Crossan. 

 

O LIVRO 

Vinte e seis capítulos compõem a obra, num total de dez partes, que buscam compreender os “anos perdidos 

do cristianismo mais primitivo”, a saber, os “anos 30 e 40 do século I” (p.17), aqueles anos dos quais nada 

sobrou (se é que existiu) em termos de escritos cristãos. A década de 50 é melhor conhecida, graças à 

atividade epistolar de Paulo. Mas importa a Crossan o cristianismo (ou judaísmo cristão, como ele faz 

questão de precisar) “antes de Paulo, e sem Paulo” (p.19). Esse período, o do nascimento, vem depois do da 

concepção (correspondente à atividade do Jesus histórico e seus primeiros companheiros tendo em vista o 

                                                           
3 O Evangelho segundo Tomé, conhecido até há pouco tempo apenas por referências encontradas nos escritos dos Padres da Igreja, 

foi encontrado em 1945 numa versão copta, em Nag Hammadi, Egito. Sem qualquer estrutura narrativa, ele consiste numa 
coleção de 114 sentenças de Jesus, às vezes isoladas, outras vezes introduzidas por um comentário ou interrogação de um 
discípulo. A crítica vem cada vez mais destacando a originalidade desse escrito, bem como sua independência frente aos 
evangelhos canônicos. 

4 Escrito encontrado em 1873, a Didaqué é um manual cristão de disciplina comunitária, certamente datado da última parte do 
século I. 

5 Outro apócrifo, datado de fins do século II, foi encontrado em fins do século XIX. 
6 John D. Crossan. The cross that spoke. The origins of the Passion narrative. Harper & Row, San Francisco, 1988. 
7 John D. Crossan. Quem matou Jesus? As raízes do anti-semitismo na história evangélica da morte de Jesus. Imago, Rio de Janeiro, 

1995. 
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Reino de Deus) e antecede o do crescimento e o da maturação (periodização que Crossan descobre também 

em Josefo e em Tácito); ele se deu “quando aqueles mesmos companheiros se esforçavam não só para imitar 

a vida de Jesus, mas também para entender sua morte” (p.18-19). 

 

Polêmica já nas primeiras páginas 

No prólogo, além de encontrarmos alguns postulados fundamentais que justificam o plano do livro, lemos 

também alguns importantes motivos pelos quais interessa a Crossan o período imediatamente anterior à 

atividade missionária de Paulo testemunhada em suas cartas. O mais polêmico deles, e por isso cabe 

destacá-lo aqui, é a suposição de que o referido apóstolo ocupasse um lugar fundamentalmente distinto do 

de Jesus quanto ao rechaço ou assimilação da antropologia helênica ou platonizante, de cunho basicamente 

“sarcofóbico” ou (desqualificador do corpo em favor da alma). Nesse campo haveria um abismo entre 

Paulo, Josefo e Fílon, de um lado, e Jesus, João Batista e Tiago, de outro: estes últimos seriam herdeiros de 

uma antropologia fundamentalmente monista ou “sarcófila”. A nosso ver, é difícil localizar Paulo 

exatamente nesse campo “sarcofóbico”. Crossan dá crédito nesse pormenor, mas com algumas variações, ao 

trabalho intelectual do rabino Daniel Boyarin, que, a despeito de suas inegáveis qualidades, não deixa 

escapar alguma dose de apologia a sua confissão religiosa.8 Sua leitura de Gl 3,28, que sintetizaria a 

antropologia paulina, não nos parece consistente: “O que é preciso [a Paulo] [...] é meditar na diferença 

entre essas três diferenças [entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher]. [...] Seria possível, por 

exemplo, preservar a diferença sem hierarquia. no caso de etnia e gênero, mas não no caso de classe. Quanto 

à classe, a diferença é a hierarquia e a hierarquia é a diferença. Os ricos são diferentes dos pobres: têm mais 

dinheiro. Os livres são diferentes dos escravos: têm mais poder. Se Paulo negasse todas as três diferenças 

física e materialmente nas ruas urbanas das cidades romanas, sua vida teria sido tão curta como a de Jesus. 

[...] É uma incoerência que permite a Paulo negar judeus / gregos inteiramente do ponto de vista físico a 

respeito da circuncisão e da prática de regras dietéticas e, ao mesmo tempo, negar escravo / livre e homem / 

mulher de uma forma muito mais espiritual” (p.32). Trata-se de uma afirmação discutível, que efetivamente 

minimiza a significação da carta a Filemon no epistolário de Paulo, para dizer o mínimo (sem contar que 

não explica por que Tiago de Jerusalém, indiscutivelmente sarcófilo, não morreu tão cedo quanto seu irmão 

mais famoso...), além de absolutizar a ênfase circunstancial nas discussões sobre a Lei judaica. Não se 

escapa à sensação de que as cartas dêutero-paulinas tenham incidido poderosamente na imagem que Crossan 

faz de Paulo. Esse é um debate complexo, que não nos é possível desenvolver aqui.9 

                                                           
8  Em português temos editada, entre suas obras, Israel carnal: lendo o sexo na cultura talmúdica. Imago, Rio de Janeiro, 1994. 
9 Veja Neil Elliott. Libertando Paulo: a justiça de Deus e a política do apóstolo Paulus, São Paulo, 1997. De toda forma, fica 
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Nem é o caso. Com efeito, felizmente a avaliação de Crossan a respeito de Paulo em nada compromete sua 

abordagem a respeito do período que lhe interessa neste livro. Pelo contrário, a fidelidade de Paulo a 

algumas tradições que recebeu do cristianismo anterior a ele será decisiva na argumentação de Crossan, em 

mais de um momento. Assim, parece-nos inadequado tomar Paulo como um parâmetro ao qual se possa 

opor a antropologia monista de Jesus e seus primeiros seguidores. As diferenças entre Jesus e Paulo têm 

outras raízes, que precisam continuar sendo investigadas. Fiquemos, portanto, com a afirmação categórica 

da visão “sarcófila” de Jesus e seus companheiros de primeira hora, decisiva para a compreensão do projeto 

do livro em questão: “O cristianismo mais primitivo, que reconstruo nos povoados da Galiléia e nas ruas de 

Jerusalém, não foi helenizado dentro do dualismo platônico. É essa a estrutura profunda do livro” (p.39). 

 

Questões motivadoras 

O livro se apresenta motivado por quatro questões. A primeira delas justifica a elaboração da primeira parte 

da obra: por que tratar desse assunto, a história dos anos que separam a morte de Jesus e o início da 

atividade epistolar de Paulo (o que acaba por envolver a própria pergunta pelo Jesus histórico)? Sua 

resposta, no capítulo 2, evoca três motivos. O primeiro deles, o fato de Jesus ser efetivamente um 

personagem da história humana, é afirmado em contraposição às tendências de matriz fundamentalmente 

bultmanniana de um Helmut Köster, a quem, por outro lado, a pesquisa de Crossan deve tanto. A razão ética 

é proposta em debate com a monumental série de John P. Meier sobre o Jesus histórico, intitulada Um judeu 

marginal.10 Não cabe refugiar-se na inviolabilidade do mito ou das afirmações teológicas que perfazem os 

textos evangélicos para escamotear questões fundamentais relativas à historicidade de Jesus. Muito menos 

cabe atribuir aos referidos livros critérios hermenêuticos que não poderiam ser aplicáveis a outros 

documentos da história greco-romana. O terceiro motivo surpreende encontrar na pena de Crossan: o cânon 

do Novo Testamento, ao ter selecionado evangelhos biográficos, e não evangelhos de ditos (como Q ou 

Tomé), discursivos (como o Apócrifo de Tiago) ou biográfico-discursivos (como a Carta dos Apóstolos), 

tornou normativo não só seu conteúdo, mas principalmente sua forma: “todos esses evangelhos canônicos 

remontam ao Jesus histórico de fins da década de 20 em sua pátria judaica”, mas “cada um deles revela que 

Jesus fala diretamente para sua situação e comunidade imediatas” (p.78). Essa dialética entre a historia de 

                                                                                                                                                                                                                               
enormemente minimizado o impacto dessas e outras afirmações de Crossan sobre Paulo quando se lê: “Estou plenamente 
convencido de que seu pensamento [de Paulo] representa uma continuação perfeitamente válida e bastante primitiva de Jesus para 
o cristianismo em um contexto muito diferente daquele do Jesus histórico” (p.15; grifo do autor). E, em debate com Helmut 
Köster, pergunta, a propósito de uma questão específica, é verdade: “Por que colocar o Paulo histórico contra o Jesus histórico?” 
(p.65). 

10 Vários de seus volumes foram publicados em português pela Imago Editora. 
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Jesus e a das comunidades a que os evangelhos se dirigem, intrínseca a eles, é para Crossan a motivação 

principal que o anima a dedicar-se à pesquisa histórica, sobre Jesus e sobre o que veio imediatamente após 

ele. É uma decorrência do cristianismo sarcófilo, que fez a História de refém. 

 

Métodos e fontes 

As duas partes seguintes expõem com densidade e amplidão as fontes disponíveis para a empreitada que 

justifica o livro. A primeira delas, a rigor, discute pressupostos para uma adequada abordagem das fontes, 

apresentadas a seguir. Seus três primeiros capítulos abordam o tema da memória (e da tradição oral), e 

particularmente destacam como a ela se recorre, na exegese bíblica, muitas vezes de forma acrítica e 

superficial. É a oportunidade que Crossan, ao fazer uma boa síntese de estudos já realizados a respeito da 

temática, aproveita para polemizar com Raymond Brown no tocante à relação entre os evangelhos 

canônicos e o Evangelho de Pedro. E para concluir, sensatamente: “Se a transição do Jesus histórico para o 

cristianismo mais primitivo depende principalmente da memória, precisamos indicar com clareza que teoria 

de memória usamos em nossa análise e que prática da memória observamos em nossas provas” (p.127). Só 

depois disso se pode passar aos escritos, testemunhas dos caminhos da memória. 

Mas antes de se passar ao conteúdo dos documentos, é necessário olhá-los na sua materialidade e nas 

possíveis relações entre eles. A terceira parte do livro, com seus três capítulos, trata dessa questão. Crossan 

se vê premido a avançar vagarosamente, preparar todos os passos do caminho a ser percorrido. Em 

particular interessa considerar as diversas conexões possíveis existentes entre os materiais evangélicos, 

canônicos e apócrifos; disso depende o uso que se pode fazer deles. O resultado são os seis pressupostos já 

mencionados, que “formam a base deste livro” (p.161). 

A quarta parte do livro é consagrada ao método. Polemizando com autores (como John Meier), que 

oferecem apenas critérios literários para avaliar a historicidade dos textos evangélicos no tocante a Jesus, 

Crossan insiste na necessidade da articulação entre vários procedimentos. Inicialmente o contexto, no caso 

de Jesus “a reconstrução mais nítida possível do fim da década de 20 na Baixa Galiléia obtida pela 

sobreposição hierárquica dessas três disciplinas” (p.192), a saber: a antropologia intercultural de classe e de 

gênero, a história judeu-romana, ou seja, a história da interação entre o imperialismo romano e o judaísmo 

tradicional na nação judaica, e a arqueologia da Baixa Galiléia, reveladora dos processos e conseqüências da 

urbanização levada a cabo por Herodes Antipas. Os resultados a que chega nessa análise são encontrados 

nos capítulos que formam a parte V, bem como no último da parte IV. A seguir o texto, isto é, o conjunto de 

abordagens dos materiais evangélicos, canônicos e apócrifos, definidos quanto a fontes e inter-relações, em 

busca dos extratos mais primitivos deles. Finalmente o que Crossan chama de “conjunção”, ou seja, a 
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pergunta sobre uma possível “estreita ligação entre aquela imagem mais nítida de contexto e aquela camada 

mais primitiva de texto. Se existe, constitui a melhor reconstrução do Jesus histórico e seus companheiros 

atualmente disponível” (p.193). 

 

O movimento do Reino de Deus 

Com a parte VI entramos finalmente na proposta de Crossan a respeito do cristianismo entre os anos 30 e 

50. É admirável o esforço do autor em deixar claro o leque de pressupostos e métodos com que lidará ao 

proceder à reconstrução do período em questão. A polêmica não desaparece, muito pelo contrário; mas aqui 

o empenho básico é em realizar a conjunção entre os textos disponíveis, rigorosamente localizados em 

termos de datação e conexões, e o contexto anteriormente estabelecido. Tudo começa com uma comparação 

entre os evangelhos Q e Tomé, dois escritos que se apresentam na forma de coleções de ditos de Jesus. Uma 

cuidadosa análise conduz o autor a estabelecer o que chama a “Tradição dos Ditos comuns”, que “não 

continha nem gnose nem apocaliptismo” (p.298). Ou seja, estaríamos diante de um antiqüíssimo conjunto de 

memórias de palavras de Jesus, que não continha nem a perspectiva redacional de cunho gnóstico 

encontrada na forma final do Evangelho segundo Tomé, nem traços apocalípticos próprios de uma segunda 

redação que o Evangelho Q teria sofrido, de acordo com a respeitada (mas discutível) tese de John 

Kloppenborg sobre dois ou três estágios na composição do referido documento. 

Coloca-se aí o tema da escatologia, “um não profundamente explícito ao sim profundamente implícito com 

o qual costumamos aceitar as circunstâncias normais da vida, os pressupostos da cultura e os dissabores da 

civilização” (p.301). Crossan, mais uma vez com muito cuidado, procura estabelecer termos e conceitos, 

para concluir que a mensagem de Jesus, nos termos em que pode ser identificada na Tradição dos Ditos 

comuns a Q e a Tomé, é escatológica, o que não deve ser entendido nem em termos apocalípticos (como 

será formulada na segunda redação de Q) nem em termos ascéticos (com aparecerá em Tomé).11 Pelo 

contrário, os termos em que a escatologia proposta por Jesus, e vivenciada por seus primeiros seguidores e 

seguidoras, se apresenta qualificam-na como “escatologia ética”. Por este conceito Crossan entende “a 

                                                           
11 “O apocalipsismo é o contra-ataque dos que se consideram marginalizados religiosa e/ou teologicamente, espiritual e/ou 

materialmente, política e/ou economicamente, num nível demasiado profundo para qualquer solução menos radical. A 
enfermidade é fatal: só uma intervenção transcendental pode realizar a cura” (p.262-263). Assim, “a escatologia apocalíptica nega 
este mundo anunciando que no futuro, e ordinariamente no futuro iminente, Deus agirá para restaurar a justiça num mundo 
injusto” (p.283) Quanto à gnose, Crossan aceita a definição de Kurt Rudolph: uma “religião do conhecimento”, uma “religião 
dualista, formada por várias escolas e movimentos, que adotou uma atitude claramente negativa frente ao mundo e a sociedade de 
seu tempo e proclamou uma libertação (‘redenção’) do homem precisamente das limitações da existência terrena por meio da 
compreensão de sua relação essencial, seja como ‘alma’ ou ‘espírito’ – uma relação temporalmente obscurecida – com um âmbito 
supra-mundano de liberdade e descanso” (p.266). É a escatologia correspondente, que “nega este mundo pelo afastamento da vida 
humana normal no que se refere ao alimento, ao sexo, à linguagem, à vestimenta e à ocupação” (p.283). 



 
     Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture 

 

resistência não-violenta ao mal estrutural”, o “protesto não-violento contra o mal sistêmico, contra as 

situações usuais da discriminação, exploração e opressão deste mundo” (p.318). 

E agora o diálogo é com Gerd Theissen, com sua teoria do radicalismo itinerante subjacente à primitiva 

tradição evangélica, com as indispensáveis correções de Wolfgang Stegemann e Richard Horsley12: “o 

movimento do reino de Deus começou fazendo ‘da necessidade social uma virtude ética’, isto é, recusando-

se a considerar a injustiça que sofriam, normal e aceitável a Deus. Como o próprio Jesus, esses primeiros 

itinerantes eram primordialmente proprietários, arrendatários ou meeiros camponeses despossuídos de seus 

direitos anteriores. Não foram convidados a desistir de tudo, mas a aceitar a perda de tudo como julgamento 

não deles, mas do sistema que lhes fez isso. Era ético aceitar o abandono desse sistema e não mais participar 

de sua normalidade exploradora” (p.321). E para que não nos apressemos, imaginando que Crossan 

converteu Jesus num Gandhi ou num Martin Luther King da Antigüidade, o autor cita o caso do protesto 

pacífico de centenas de judeus, relatado por Josefo, contra a introdução em Jerusalém, por parte de Pilatos, 

das imagens imperiais dos estandartes militares. Conforme o historiador judeu, após cinco dias de 

manifestação, frente à ameaça de repressão por parte das tropas romanas, “como em uma ação planejada, os 

judeus lançaram-se todos com o rosto em terra e declararam-se prontos para morrer antes de infringir a lei” 

(p.323). As partes seguintes da obra pretendem evidenciar o teor radicalmente ético da escatologia de Jesus 

e de seus primeiros seguidores e seguidoras, revelado na Tradição dos Ditos comuns a Tomé e a Q. 

 

Curandeiros ambulantes e comunidades locais 

Os capítulos que compõem a sétima parte do livro tratam da ação daqueles setores que Theissen chamara 

“carismáticos ambulantes”. Os textos encontrados na Tradição dos Ditos comuns apresentam o conteúdo 

básico do seu anúncio (“bem-aventurados os indigentes”), fundado na certeza de que o Reino de Deus 

agrega “os itinerantes, como indigentes recém-despossuídos, e os chefes de família, como pobres que em 

breve talvez fossem despossuídos” (p.365). O projeto desses itinerantes se lê, em suas linhas gerais, no 

Evangelho Q, reproduzido em Lc 10,4-11: nessa passagem se fala da interação entre itinerantes e 

                                                           
12 Como se sabe, Theissen, especialmente em seus escritos da década de 70, enfatizou a dialética, presente no cristianismo primitivo, 

entre o que chamou de “carismáticos itinerantes” e comunidades locais. As críticas que se fizeram a seu trabalho incidiram não 
tanto sobre a prioridade que ele conferiu aos itinerantes, mas principalmente por ter compreendido esse estilo de vida de forma 
inadequada e insuficiente, por lhe faltarem instrumentais sociológicos que destacassem a conflitividade social no Israel do século 
I, e evidenciassem que a vida andarilha, mais do que uma escolha de gente heróica, era uma decorrência da política imperial 
romana sobre a região. Veja, a esse propósito, Luise Schottroff y Wolfgang Stegemann. Jesus de Nazaret, esperanza de los 
pobres. Sígueme, Salamanca, 1981; Richard A. Horsley. Sociology and Jesus movement. The Crossroad Publishing Company, 
New York, 1989. 
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sedentários, sobre a prática da refeição comum e das curas, e se reflete sobre as possibilidades de aceitação e 

de rejeição ao projeto. Enfim, “o movimento do Reino de Jesus não era, por um lado, sobre a prática do 

ascetismo. Esse é um luxo para os que têm comida e teto, casamento e filhos para abandonar. Nem, por 

outro lado, era sobre a reunião dos rejeitados em geral, marginalizados moralmente pelo pecado, fisicamente 

pela impureza, ou socialmente pela ocupação. O movimento do Reino se centrava precisamente nos 

indigentes e despossuídos – isto é, nos grupos que proliferam em toda sociedade camponesa sujeita à 

comercialização rural” (p.382). 

O outro lado da moeda, ou seja, a percepção dos grupos sedentários que aderiram ao movimento do Reino 

de Deus, pode ser encontrada na Didaqué, tema da parte seguinte do livro de Crossan. Nesse escrito, em que 

se reserva significativo espaço para o tema da comensalidade aberta (que vimos aparecer na Tradição dos 

Ditos comuns a Q e a Tomé), dá-se também particular atenção ao modo como devem ser tratados os 

profetas itinerantes; o acento está principalmente na estratégia para controlá-los em suas pretensões de 

autoridade, para evitar que se tornem christemporoi (comerciantes de Cristo; o termo, de sabor tão atual, é 

da própria Didaqué). 

A dialética entre sedentários e itinerantes, que remonta aos tempos do Jesus histórico, é, para Crossan, o 

fator que deu vitalidade aos grupos que levaram adiante o movimento do Reino de Deus. Isso se deu 

particularmente na Galiléia, onde o próprio Jesus vivera. Mas havia também a morte, em Jerusalém. 

Também ela foi originadora de tradições. Assim, se temos a vida de Jesus fazendo história na dialética 

itinerantes-sedentários na Galiléia, temos a morte dele se desdobrando em tradições, anúncios e vivências na 

capital de Israel. Em diálogo particularmente com os trabalhos de Helmut Köster, Crossan procura deixar 

claro que não privilegia uma tradição em detrimento da outra, já que ambas, inclusive por conta de conexões 

e semelhanças, “podiam gerar e apoiar a vida comunitária” (p.451): a Tradição da vida, ou seja, aquela que 

enfatiza os ditos de Jesus, “supõe que os ditos de Jesus eram uma questão, não de memória, mas de 

imitação, não de aforismos para serem recitados, mas de vidas para serem vividas”; a Tradição da morte 

supõe que a cruz de Jesus “foi sempre uma dialética de perseguição e justificação, execução e ressurreição” 

(p.452). Com essas observações Crossan se encaminha para analisar esta última tradição, em busca de seus 

vestígios mais primitivos, deslocando-se dos vilarejos galileus à cidade de Jerusalém. 

 

Morte e ressurreição 

Depois de reapresentar os argumentos que o levam a considerar a independência parcial do Evangelho de 

Pedro frente aos evangelhos canônicos, e a existência da fonte pré-canônica que intitula “Evangelho da 

cruz” (subjacente inclusive a outros textos da literatura apócrifa), Crossan se pergunta pelas motivações das 
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narrativas a respeito da morte e ressurreição de Jesus. O destino trágico deste foi entendido pela primeira 

geração cristã dentro do modelo perseguição – justificação. Se o assassinato de Jesus na cruz suscitou, por 

exemplo, na narração de Marcos, que a justificação se realizaria no futuro, ou seja, com a volta triunfante no 

iminente fim dos tempos, no “Evangelho da cruz” nos surpreendemos ao lermos que Jesus, uma vez morto, 

“entra no Xeol para libertar ‘os que morrem’ e sai à frente deles na presença dos inimigos” (p.537). Mais 

importante ainda, neste “Evangelho da cruz”, que teria surgido na década de 40 em Jerusalém, as diversas 

citações da Escritura vinculam o sofrimento de Jesus ao dos tantos justos de Israel perseguidos. Nisso este 

hipotético texto, expressão originária da Tradição da morte, coincide com o Evangelho Q; este, embora não 

apresente uma narração explícita sobre o destino trágico de Jesus, não deixa de interpretá-lo, inserindo-o na 

seqüência de martírios de profetas: Q não desconhece a morte de Jesus, “mas ele não está preocupado em 

nenhuma ‘interpretação privatista de perseguição, provação e justificação’, pois considera que ‘perseguição 

e morte são os ‘riscos ocupacionais’ dos enviados de Deus ou Sofia’” (p.538; a citação interna é de John 

Kloppenborg). É na perspectiva da referência a esses modelos bíblicos de perseguição – justificação que 

deve ser compreendida a expressão “segundo as Escrituras”, constantemente encontrada nas narrações e em 

outras alusões ao destino trágico de Jesus. Daí a importância da distinção entre duas formas de se abordarem 

as narrativas da paixão / ressurreição encontradas nos evangelhos: em polêmica com Raymond Brown, que 

as considera dentro do modelo que Crossan qualifica como “história relembrada”, ou seja, as narrativas 

atualmente disponíveis são derivadas do conhecimento que os discípulos tinham do que ocorrera a Jesus e o 

apresentaram ilustrando com referências bíblicas, nosso autor sugere que, pelo contrário, tais narrações são 

construídas a partir de modelos escriturísticos de perseguição – justificação, como já dissemos; expressam, 

portanto, a perspectiva da “profecia historicizada”: “em todos os níveis narrativos [...] modelos e 

precedentes bíblicos controlaram a narrativa a ponto de, sem eles, não restar nada além do fato cruel da 

crucificação em si” (p.556). Esses modelos constituíram a base para que nas narrativas atualmente 

disponíveis se confundissem “dois processos igualmente primordiais, exegese e elegia, produzidos 

respectivamente por membros homens e mulheres” da comunidade de Jerusalém: “na ausência de um corpo 

e um túmulo, a elegia ritual feminina combinou fragmentos exegéticos em uma narrativa seqüencial [...] a 

tradição da elegia transformou, de uma vez por todas e para sempre, a tradição exegética masculina em 

narração da paixão e ressurreição” (p.603-604). A essa conclusão Crossan chega por um intrincado processo 

de análise dos documentos disponíveis e de suas supostas fontes, particularmente para buscar compreender 

o lugar especialíssimo e disputado que as mulheres, Maria Madalena à frente, ocupam nessa tradição. 
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Refeições comuns 

Mas entre a apresentação da Tradição da vida e da Tradição da morte, e precedendo-as, está a mesa. No 

princípio era a refeição comum, na trajetória do Jesus histórico e na experiência dos seus primeiros 

seguidores, na Galiléia e em Jerusalém, síntese da vida e memória da morte do mestre. É a parte IX do livro 

que Crossan trata desse tema central, que de alguma forma estabelece o elo entre a abordagem da Tradição 

da vida, e a relativa à Tradição da morte: “a Tradição da Refeição em comum liga essas duas trajetórias [a 

vida e a morte de Jesus] em nível bastante profundo, possivelmente o mais profundo de todos” (p.516); 

tradição que “se desenvolveu separadamente na tradição da vida” na Didaqué “e na tradição da morte em 1 

Cor 10-11 e serve de elo profundo entre essas duas tradições semelhantes” (p.537). 

Se compreendemos bem a espinha dorsal do trabalho de Crossan, envolvida por uma erudição fantástica e 

enciclopédica, localizamos no capítulo 23 o eixo de todo o livro. As refeições no cristianismo dessas 

décadas iniciais, “em Jerusalém, Antioquia ou qualquer outro lugar” (p.462) foram refeições reais e 

refeições compartilhadas. A comunidade compartilhava toda comida que ela tinha disponível, que 

simbolizava e transformava em ritual, mas também realizava e materializava a justiça igual do Deus 

judaico” (p.462; grifo do autor). A argumentação sempre brilhante e provocativa se baseia agora, 

surpreendentemente, em Paulo, particularmente naquela carta conhecida como 1 Coríntios, e nos primeiros 

capítulos dos Atos dos Apóstolos. A referida carta é dirigida a uma comunidade em que as refeições comuns 

são feitas com patrocínio, ou seja, tendo um de seus membros mais abastados como anfitrião. A censura de 

Paulo à postura dos mais ricos da comunidade, que deixavam os mais pobres com fome e a vergonha 

reforçadas, baseia-se na prática da comunidade de Jerusalém, de refeições comunitárias compartilhadas. Os 

textos mais antigos relativos à refeição estilizada, em torno do pão e do vinho, são 1 Cor 10-11 e Didaqué 

IX-X. O primeiro vincula tal refeição ao próprio Jesus, que a teria instituído, e a liga à execução deste. Na 

Didaqué não encontramos nenhum dos dois vínculos (o segundo aparece de forma implícita, como 

veremos). Mas neles se encontram cinco pontos comuns, que “precedem essas duas versões” e indicam “a 

mais primitiva transformação ritual da tradição da refeição do Jesus histórico após sua morte” (p.471):  a) 

refeição real – “a Tradição da Refeição em Comum envolvia originalmente uma refeição completa 

transformada em ritual” (p.475), mas já os ricos de Corinto começaram a desqualificar essa prática, em 

nome da fixação no ritual em torno do pão e do vinho; algo conta o qual Paulo se levanta: “a  questão não é 

se as transformações rituais são feitas antes, durante ou depois da refeição, mas sim se a própria refeição é 

parte intrínseca do simbolismo eucarístico. Pão e vinho devem resumir, não substituir, a Eucaristia; do 

contrário, isso já não é mais a Ceia do Senhor” (p.475), é o que a argumentação de Paulo exige concluir. b) 
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refeição compartilhada – a ênfase não está apenas no pão, “mas no ato de partir o pão e isso é simbólico da 

comunhão, passando-o para todos” (p.475); o mesmo vale para o cálice com vinho sorvido por todos. c) 

Jesus bíblico – esse título, que o próprio Crossan reconhece ser estranho, expressa o elo que se estabelece, 

em ambos os textos, entre a figura de Jesus e a do Servo de Javé em Isaías 53, pelo verbo “entregar” na 

tradição pré-paulina, pela palavra “servo” (ou “filho”) na Didaqué. d) unidade simbólica – tanto na Didaqué 

como em Paulo o pão partilhado simboliza a unidade da comunidade, no presente (Paulo) quando no futuro 

(Didaqué). A conclusão é inevitável: “o simbolismo de muitos [grãos de trigo e uvas] que se tornam um está 

nos ingredientes da própria refeição. Mas servem para ressaltar a unificação da refeição compartilhada. Se 

não há comunhão na terra, por que deve haver comunhão no céu?” (p.479). e) castigo apocalíptico – de 

formas distintas, tanto a Didaqué como Paulo, associam a inclusão / exclusão da refeição comum a uma 

perspectiva apocalíptica, de retorno breve de Jesus. A refeição sagrada compartilhada “é elemento santo, 

porque os participantes comprometem-se a partilhar em comum como o Pai lhes ensinou por seu servo 

Jesus. A consumação apocalíptica castiga os que abusam da refeição compartilhada santa, como os de baixo 

(com os ociosos da Didaqué) ou de cima (com os patrocinadores coríntios)” (p.481). 

A conclusão desse capítulo é, de alguma forma, síntese de todo o livro: “A Tradição da Refeição em 

Comum cuida da Última Ceia no passado, da refeição comunitária no presente, ou do banquete messiânico 

no futuro – ou, de maneira bastante válida, de todos esses ao mesmo tempo. Mas nunca se afasta disso: é no 

alimento e na bebida oferecidos igualmente a todos que se encontra a presença de Deus e Jesus. Mas 

alimento e bebida são as bases materiais da vida, de modo que a Ceia do Senhor é crítica política e desafio 

econômico além de rito sagrado e culto litúrgico. Pode não ter importância reduzi-la de uma refeição 

completa de alimento e bebida a uma refeição simulada de bocado e gole desde que ainda simbolize a 

mesma realidade – a saber: os cristãos declaram que Deus e Jesus estão, de maneira peculiar e especial, 

presentes quando o alimento e a bebida são partilhados igualmente por todos” (p.481; grifo do autor). Tal 

síntese está magistralmente expressa no Novo Testamento, na cena de Emaús, “que resume em um único 

parágrafo o que vou precisar de todo um livro para desenvolver” (p.19): dois cristãos viajantes acolhem 

Jesus sem o reconhecerem. Mesmo quando este lhes explica a Escritura. Será necessário o convite para que 

fique com eles para a refeição; aí seus olhos se abrem: “A vida ressurrecta e a visão ressuscitada aparecem 

como abrigo oferecido e refeição compartilhada. A ressurreição não basta. Ainda precisamos das Escrituras 

e da eucaristia, da tradição e da mesa, da comunidade e da justiça; do contrário, a presença divina não é 

reconhecida e os olhos humanos não se abrem. Esse livro é exatamente sobre isso” (p.19). Ou, como diz em 

outra oportunidade: “o nascimento do cristianismo  aconteceu em dois lugares diferentes, mas há apenas 
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uma única mãe, a refeição que, compartilhada pela comunidade, faz presente na terra o Deus judaico de 

justiça” (p.40). 

 

APRECIAÇÃO 

Difícil ler este livro, como, aliás, qualquer outro trabalho de Crossan, sem ficar espantado com a enorme 

erudição do autor, seu amplo manejo de métodos e conceitos de áreas distintas do saber (História, 

Antropologia, Crítica Literária, Arqueologia, entre outras), sua imensa criatividade, sua ironia sempre fina, 

seu senso de humor, sua capacidade de polemizar de forma sempre elegante (qualidade que muitos de seus 

críticos não possuem, como ainda apontaremos). O que não significa que necessariamente se deva concordar 

com todas as conclusões a que ele chega. A suspeita de que o Jesus não-escatológico de Crossan (que, no 

entanto, o qualificaria como especificamente não-apocalíptico, e não como genericamente não-escatológico) 

possa “ter uma cor local mais californiana que galilaica”13 é uma provocação digna de ser levada em conta, 

mas há que se considerar que nesse livro a argumentação de Crossan é muito mais cuidadosa, como bem 

mais fundamentada aparece a opção por Q e Tomé para, a partir desses dois escritos, retornar ao Jesus 

histórico e a seus seguidores da primeira geração. 

Como já dissemos, também pode parecer temerário elaborar uma teoria sobre as origens do cristianismo na 

ausência de fontes disponíveis, havendo-se que trabalhar com hipóteses sobre memórias e textos hipotéticos. 

Se é verdade que o risco é grande, também é verdade que Crossan teria toda a razão em responder: é isso, ou 

nada. 

Também poderia ficar a impressão, lido o livro, de que os seguidores imediatos de Jesus, como o Mestre, 

fossem isentos de qualquer “contaminação” mítica. Afinal de contas, o imaginário apocalíptico encontrado 

em Q seria resultado de um desdobramento posterior na trajetória dos itinerantes subjacentes a esse 

hipotético documento. O mesmo se diga da perspectiva de matiz gnóstico lida em Tomé: ela é redacional, e 

não se encontra nas memórias anteriores. Seria preciso explicitar mais claramente as referências do 

imaginário de Jesus e de sua gente, balizadores de sua prática da comensalidade aberta, das curas e da 

resistência à dominação romana. 

                                                           
13 Gerd Theissen e Anette Merz. O Jesus histórico: um manual. Loyola, São Paulo, 2002, p.29. A citação se refere especificamente 

ao livro de Crossan, já citado, sobre o Jesus histórico. 
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Feitas essas ressalvas, é impossível não se entusiasmar com a proposta do livro que, inclusive, recolhe 

algumas das melhores intuições da Teologia da Libertação e das pesquisas sobre o Jesus histórico que no 

interior dela se desenvolveram.14 O rigor na análise, a transparência na apresentação e detalhamento dos 

metidos utilizados são exemplares. A complexidade na abordagem, a busca da contribuição de tantas 

ciências, admiráveis. Os resultados, altamente estimulantes e esclarecedores. 

 

A EDIÇÃO BRASILEIRA 

O fato de pela primeira vez Crossan ser publicado no Brasil por uma editora católica também merece ser 

destacado. Afinal de contas, esse ex-presbítero irlandês tem sido asperamente criticado por autores que, não 

obstante sua reconhecida competência, muitas vezes não conseguem disfarçar a perspectiva apologética (em 

relação a suas identidades confessionais) na apresentação dos resultados de suas pesquisas. Tomemos o caso 

do já citado Raymond Brown, com quem Crossan desenvolveu intensa polêmica em meados dos anos 90, 

polêmica essa que ganhou vários dos principais meios de comunicação de massa nos Estados Unidos. Pois 

bem, em sua monumental Introdução ao Novo Testamento – coincidentemente publicada aqui entre nós pela 

mesma editora e ao mesmo tempo que este livro de Crossan – Brown assim avalia o trabalho exegético e 

histórico de seu colega: “inevitavelmente Crossan foi acusado de devaneio [em sua pesquisa pelo Jesus 

histórico], o que compromete sua pretensão de abordagem histórica”.15 Como se a simples acusação, por si, 

desqualificasse o trabalho alheio, sem que esse tenha sido contestado internamente... Efetivamente as 

acusações descambaram para o campo pessoal, como foi anotado por Andrés Torres Queiruga.16 E como 

esse tipo de argumento costuma atiçar mentes e corações pouco dispostos a discutir em profundidade alguns 

fundamentos de suas crenças, deve-se saudar calorosamente a Editora Paulinas pelo atrevimento, nesses 

tempos de tão pouca ousadia, em editar esse trabalho, que certamente repercutirá no âmbito dos estudos, 

entre nós, do Novo Testamento e do cristianismo primitivo. Estamos diante de um livro destinado a 

converter-se em clássico. Com certeza. 

 
                                                           

14 É verdade que Crossan não cita qualquer autor latino-americano, mas faz uma rápida alusão à Teologia da Libertação na p.317, ao 
se inspirar em Albert Schweitzer para cunhar o conceito de “escatologia ética”. 

15 Raymond E. Brown. Introdução ao Novo Testamento. Paulinas, São Paulo, 2004, p.1064. 
16 Andrés Torres Queiruga. Repensar a ressurreição: a diferença cristã na continuidade das religiões e da cultura. Paulinas, São 

Paulo, 2004, p.23-24. Aliás, Queiruga é autor de uma esclarecedora apresentação ao livro de Crossan, aqui resenhado, em sua 
edição espanhola, que bem poderia ter aberto a edição brasileira (“Prólogo a la edición española”. In: John D. Crossan. El 
nacimiento del cristianismo. Qué sucedió en los años inmediatamente posteriores a la ejecución de Jesús. Sal Terrae, Maliaño, 
2002, p.IX-XIV). 


