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Dialogando com Juan Luis Segundo

Ciberteologia traz a público seu terceiro número, o primeiro de 2006. Persistimos na decisão 
de colaborar para que o pensamento teológico encontre seu lugar na era da informação e não 
desperdice o espaço oferecido pelo novo mundo cibernético.

O destaque desta edição é o teólogo uruguaio Juan Luis Segundo. Há dez anos, em 17 de 
janeiro de 1996, aos 70 anos de idade, perdíamos este renomado jesuíta e um dos fundadores da 
Teologia da Libertação. O volume e a qualidade de suas obras, vivo testemunho de sua fé, são até 
hoje admirados pelo mundo afora. Em sua homenagem, Paulinas Editora lançou recentemente 
a obra coletiva Dialogando com Juan Luis Segundo. Ademais, com o propósito de oferecer ao 
ciberleitor um aperitivo e algumas chaves-de-leitura de seu pensamento, dedicamos a ele este nú-
mero. Além de artigos sobre sua produção, há excertos de alguns de seus principais livros: Que 
mundo, que homem, que Deus?; O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré e O caso Mateus.

 Na seção de Artigos trazemos um trabalho de Odair Pedroso Mateus – O triunfo da graça 
na gênese da teologia de Juan Luis Segundo – originalmente publicado na revista Cuadernos de 
Teologia, do ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos) de Buenos Aires 
(v. 16, n. 1-2, 1997, pp. 21-41), e que mui gentilmente nos autorizou sua publicação on-line. De 
Afonso M. L. Soares é o texto A inculturação do símbolo cristão nas comunidades de tradição 
afro: reflexões provocadas pela leitura de J. L. Segundo. Como o próprio título evidencia, trata-
-se de um esforço de análise da complexa realidade do sincretismo afro-católico à luz do método 
e da perspectiva de J. L. Segundo. Completam a seção dois excertos da autoria do homenageado, 
publicados por Paulinas e já esgotados: A ética de um só mandamento (capítulo 7 de O caso 
Mateus; os primórdios de uma ética judeu-cristã) e A graça e seus sinais (último capítulo de Que 
mundo, que homem, que Deus?; aproximações entre ciência, filosofia e teologia).

Na seção Comunicações, estão à disposição dois textos: um excerto de J. L. Segundo, O 
“evangelho da cruz” e sua chave (extraído de O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré) e o 
texto inédito de Julio Fontana, Você consegue perscrutar os mistérios de Deus?

Recordamos ao leitor que a revista está modelada de forma a aproveitar ao máximo os re-
cursos desta mídia; assim, o número atual será paulatinamente entregue ao público, à medida 
que os textos vão sendo selecionados e editados. Novos textos e resenhas irão ao ar nas próximas 
semanas. Fique atento.

Aproveite também para rever ou fazer download dos textos dos números anteriores, além 
de manter-se atualizado sobre todo tipo de informação referente ao dia-a-dia da Editora: lança-
mentos, obras no prelo, etc.

Enfim, usufrua à vontade de nossa Biblioteca Teológica Digital, boas pesquisas e uma ótima 
ciberleitura!
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 A ÉTICA DE UM SÓ MANDAMENTO – Parte I* 
Juan Luis Segundo 

 

Talvez pense o leitor que, nos capítulos precedentes, nos afastamos muito das seis Antíteses de Mateus, 
isto é, da passagem central e mais elaborada de seu trabalho literário no primeiro evangelho. Além disso, 
a passagem que escolhi para começar este estudo continua me parecendo a mais valiosa, por ser, talvez, o 
mais sutil e profundo ensaio para, sem recusar o testemunho de suas fontes sobre a memória história do 
Jesus pré-pascoal, construir uma antropologia sobre a qual pudesse basear-se uma ética onde fizesse 
convergir a mensagem ética de Jesus em sua originalidade com a culminação da Lei de Moisés, parte 
integrante e constitutiva da revelação de Deus a Israel. 

Uma vez dito isso, não tenho por que negar que, de todo o evangelho de Mateus  onde esse problema é 
central , me detive apenas nos pontos que me pareciam os mais relevantes para essa problemática 
essencialmente teológica. Essa redução da exegese a certos pontos, deixando intocáveis outros, costuma 
ser rejeitada pelos exegetas, habituados como estão à interpretação, versículo por versículo, de toda uma 
obra. E não pretendo discutir que o evangelho de Mateus tenha outras inumeráveis passagens que dizem 
respeito à antropologia e à ética, por mais que, do meu ponto de vista teológico, não os considere 
importantes para determinar o aspecto que, nesse plano, julgo o mais criador do primeiro evangelista; 
primeiro, obviamente, não no tempo, mas no lugar que atualmente ocupa dentro dos escritos recolhidos 
no Novo Testamento. 

Por tudo isso, não creio que a redução imposta à exegese pela intenção teológica desta obra indique uma 
pressão indevida numa direção. Mas não posso negar que muitos leitores que vêm de disciplinas mais 
hermenêuticas suspeitarão que tal acontece. 

Num artigo recente, pondera judiciosamente J. N. Aletti1 as dificuldades que tem o teólogo “sistemático” 
 fazendo alusão à disciplina que estou desenvolvendo nesta obra  a respeito do papel que para ele 
deve desempenhar a exegese bíblica. Aletti, em nome desse teólogo disposto a construir uma teologia na 
qual a Bíblia seja norma verdadeira, teria de formular-se as seguintes perguntas: “A exegese indica 
somente como utilizar conscientemente as provas da Escrituras? Não faz parte integrante do itinerário do 
(teólogo) sistemático, como uma primeira etapa necessária? Funciona como um precioso instrumento de 
verificação? É mesmo necessário à teologia sistemática?” (ib.). 

Para o leitor não iniciado nos meados dos dois processos, mencionados por Aletti em suas perguntas  o 
da teologia “dogmática” ou sistemática, por um lado, e o da exegese bíblica, por outro , creio que 
bastará mostrar dois ou três elementos de juízo de fácil compreensão. 

Na realidade, não se trata mais que de uma de tantas questões formuladas pela divisão do trabalho 
intelectual. E, especialmente, do trabalho intelectual dentro da teologia; e, mais particularmente, da 
teologia cristã que aceita a Bíblia como fonte e norma de seu conhecimento sobre Deus, sua atividade e 
atitudes para com o homem. 

                                                 
* Texto extraído de: Juan Luis Segundo. O caso Mateus; os primórdios de uma ética judeu-cristã. São Paulo: Paulinas, 1997.  
cap. 7, pp. 227-276. 
1 J. N. ALETTI, “Exegese biblique et sémiotique. Quels enjeux?” in Recherches de science religieuse 80/1 (1991). Pp. 9-28. 

Ver, sobretudo o parágrafo “L’enjeu dês questions soulevées: la théologie biblique”, p. 25. 
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A exegese bíblica trabalha não tanto com temas, mas procura interpretar textos (livros ou outro tipo de 
escritos). E interpretá-los em sua globalidade. Globalidade que, como acontece com os seres humanos, é a 
de cada obra e a de suas circunstâncias. O exegeta de profissão deve, pois, conhecer as disciplinas 
lingüísticas, semiológicas, arqueológicas, históricas etc., necessárias à interpretação de um texto antigo, 
para chegar, assim, não apenas à compreensão do pensamento geral de seu autor, mas também a dar razão 
do sentido pleno de todas as partes de sua obra. 

De sua parte, o teólogo  e, sobretudo, se nos referimos ao teólogo católico anterior à encíclica de Pio 
XII, Divino Affante Spiritu (de 1943), sobre a exegese bíblica  esteve muito freqüentemente, e continua 
atualmente, mesmo depois dessa encíclica, tentando socorrer-se de textos bíblicos com sua teologia já 
feita à base de raciocínios especulativos, filosóficos e históricos, e sobretudo apoiada nas decisões do 
magistério eclesiástico, durante séculos. Se o teólogo sistemático, além de possuir os conhecimentos 
necessários a essa tarefa, quer chegar até os textos bíblicos, não se podia antes e nem mesmo se pode 
esperar agora que possua os elementos com os quais caracterizamos o exegeta. Sua aproximação à bíblia 
é, comumente, temática. Ou seja, numa Bíblia conhecida de forma global, procura as passagens que 
abordam a temática sobre a qual está investigando. Assim, não é raro encontrar teólogos, mesmo 
contemporâneos e de grande valor, que citam, em apoio a suas afirmações ou conclusões, palavras de 
Jesus que provêm do evangelho de João, ao lado de outras que procedem dos Sinóticos. Talvez, não por 
ignorância direta de que entre eles exista gênero literário diferentes, mas pela impossibilidade que sentem 
de seguir todos os meandros exegéticos, que os diferentes gêneros exigiriam para conhecer o teor e o 
valor respectivo que possuem. 

No campo da exegese, o texto  e, geralmente, o texto completo  manda. E talvez tiraniza. Mas 
também no da teologia sistemática, o sistema já sustentado, aprovado e defendido pela Igreja, em épocas 
passadas, tiraniza, quando uma leitura mais profunda da Bíblia propõe idéias dificilmente adaptáveis a um 
novo sistema que obrigue, não a ver como falsas, mas, sim, como incompletas e necessitadas de 
reformulação, partes de sistemas provenientes de um passado, no qual a Bíblia não podia ser 
compreendida com os métodos auxiliares e críticos que possuímos hoje.  

Para dar apenas um exemplo: como entender o fato de que já não estejamos sob a Lei (de Moisés), 
pensamento central do “evangelho” Paulino, quando todas as nossas bibliotecas teológicas estão repletas 
de grandes volumes sobre os preceitos morais e sobre a maneira de resolver casos de consciência com a 
lei moral cristã? Mais: como fazê-lo depois que foi definido pela Igreja que os livros do Antigo 
Testamento, e, portanto, os que apresentam a Lei (mosaica), estão igualmente inspirados como os de 
Paulo e devem ser acreditados com a mesma fé? (D 783). 

Atualmente, fala-se muito de uma teologia bíblica que, não sendo, por um lado, pura exegese nem, pelo 
outro, teologia sistemática com apoio bíblico crítico, poderia unir esses dois cabos e ajudar todo cristão a 
resolver esse grave problema epistemológico de juntar duas disciplinas muito diferentes. Mas creio que a 
sinceridade obriga-me a dizer que essa suposta união se faz mais de palavras que de fato.2 De minha 
parte, entendo que, nos cinqüenta anos que nos separam da encíclica de Pio XII sobre a exegese, a prática 
de uma teologia bíblica realmente tal, e num nível sério, praticamente não existiu. 

Para usar a similitude das novelas policiais, o exegeta parece representar o papel o inspetor de polícia 
dotado de sólido instrumental para informar-se sobre todo o emaranhado do assassinato, embora com 
                                                 
2 Veja-se ALETTI, ib., p. 25 nota 33, onde o autor julga o modelo de que se vale um dos mais conhecidos teólogos católicos de 

nosso tempo. E. SCHILLEBEECKY, para resolver esse problema, quando pratica essa técnica de unidade teológica em seu 
livro Jesus. A História de um vivente. 
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pouca flexibilidade mental à hora de formular hipóteses que conduzem à descoberta de seu autor. Diante 
daquele, o detetive particular  que, aqui, seria o teólogo sistemático  senta-se a esperar que sua 
“massa cinzenta” lhe permita tirar, por deduções a partir de alguns desses fios, a possibilidade de apontar, 
já sem sombra de dúvidas, a identidade do culpável. 

Daí que, neste último meio século, a teologia sistemática não tenha incorporado, nem “enxertado”  sem 
as “rejeições que tais enxertos produzem  muitos elementos novos ao dogma cristão, apesar de ter tido 
a possibilidade de ler a Bíblia com uma profundidade crítica que antes nunca havia tido. Obviamente com 
exceções, como a que constitui a redescoberta, na teologia sistemática, do cap. 5 da carta de Paulo aos 
Romanos e sua temática de salvação universal. Mas, mesmo assim, quantos são os teólogos sistemáticos 
que ousaram modificar, em seus respectivos sistemas teológicos, todas as outras pelas baseadas numa 
salvação tida como incerta, quando não extremamente reduzida? 

Para terminar a temática que me havia proposto tratar nesta obra, apesar de todas as dificuldades que 
acabo de mostrar, e mesmo sem poder resolvê-las teoricamente, não tenho outro remédio, a não ser tentar, 
com temor e tremor, uma “teologia bíblica”, que de algum modo recapitule o que já vimos aqui sobre a 
antropologia e a ética de Mateus, começando pelas conhecidas “Antíteses” do Sermão da Montanha.  

Essas Antíteses em si mesmas  e pela comparação que fizemos, primeiro de maneira direta com a fonte 
Q, com a qual as Antíteses, especialmente as duas últimas, se relacionam diretamente, e depois de 
maneira indireta com Marcos, a outra fonte comum dos Sinóticos  possibilitaram-nos descobrir uma 
unidade bem maior do que nos deixavam suspeitar as inumeráveis pesquisas exegéticas a seu respeito. 

Comprovamos que ambas as fontes, apesar de seus ensinamentos polêmicos, têm uma relação óbvia, por 
mais que indireta, com a ética de Mateus e levam a uma certeza global. Ao passo que Mateus concebe a 
“culminação” da Lei mosaica feita por Jesus como uma extensão às mais diversas circunstâncias da 
existência humana dos grandes preceitos da Lei, as duas fontes dos Sinóticos, pelo contrário, tendem a 
uma “recapitulação” de toda a Lei (e, especialmente, da proliferação preceptiva de Mateus) nuns poucos 
princípios. Estes reduzem o aspecto, diríamos, quantitativos dos preceitos, em benefício de uma 
orientação de umas poucas atitudes fundamentais. O leitor recordará, como exemplos significativos, a 
“recapitulação” das duas últimas Antíteses mateanas na atitude normativa de Q: “tratai os demais como 
quereis que eles vos tratem” (segundo a versão que faz Fitzmayer de Lc 6,31), assim como a 
recapitulação da fonte Marcos nas polêmicas sobre como resolver a convergência de preceitos opostos na 
vida real, e que se expressa em Lucas com a estranha norma: “por que não jugais por vós mesmos o que é 
justo?” (Lc 12,57). 

Dessa diferente direção de crescimento da moral, poderíamos concluir que existem nos três Sinóticos  e 
mesmo na totalidade do Novo Testamento  duas teologias, duas antropologias, com suas duas éticas 
correspondentes? 

A “prudência” a proliferação de preceitos morais 

A fonte Q é responsável pelo lugar e pelo conteúdo de uma parábola que desempenha, tanto em Mateus 
como em Lucas, um papel comparável à das Antíteses e das Bem-aventuranças. Já passei brevemente Poe 
ela, mas gostaria agora de deter-me e, sobretudo, estudar seu conteúdo antropológico para o pensamento 
de nosso evangelista. Trata-se de uma parábola que, nos dois evangelistas que dependem de Q, serve para 
encerrar o sermão que, em Mateus, se chama da Montanha e, em Lucas, da Planície. 
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Não se trata somente de que a parábola esteja assim situada e de que Lucas a coloque no mesmo lugar, ele 
que reduziu quantitativa e notavelmente a extensão desse sermão central do ensinamento moral de Jesus. 
Há algo mais, e de importância. Segundo ambos, Jesus fala do conjunto de seu ensinamento. Segundo 
Lucas (6,4), Jesus chama esse conjunto de “minhas palavras”. Mas, ao começar o capítulo seguinte, diz: 
“Quando acabou de dirigir todas essas palavras ao povo, entrou em Cafarnaum” (Lc 7,1). O que indica 
claramente que, na parábola que está entre 6,47 e 7,1, temos um resumo  sob a forma de uma imagem 
ou “semelhança”  do que suporia para um homem ouvir e levar à prática todos os ensinamentos do 
sermão. E Mateus menciona imediatamente antes, e uma segunda vez dentro do texto parabólico, “essas 
minhas palavras” (Mt 7,24.26), para depois, ao término da parábola, indicar que ela “acaba essas 
palavras” (Mt 7,28). Indicando, assim, que toda a moral colocada sob o título de Sermão da Montanha 
sobre a Lei resume-se ou recapitula-se nessa parábola. E acrescentando que a impressão global da 
multidão frente ao discurso, em sua totalidade, foi de admiração diante da autoridade com a qual Jesus a 
ensinou; autoridade que os “legalistas”, isto é, os comentadores oficiais da Lei moral judaica, não 
possuem. 

Como o leitor recordará, a parábola mostra a semelhança que existe entre um homem que ouve e pratica o 
ensinamento moral de Jesus e outro que não o faz. E digo “moral”, porque entre os grandes discursos em 
que se divide o evangelho de Mateus, esse do Sermão da Montanha agrupa os ensinamentos de Jesus 
sobre a orientação da conduta. A diferença entre ambos os homens, simbólicos da aceitação e da rejeição 
na diferente sorte que têm ao final. De fato, ambos ouvem a palavra de Jesus, com a qual deveriam dar 
um sólido alicerce à sua existência moral. Aquele que pratica essa palavra ouvida edificará uma casa 
“existencial” capaz de resistir às vicissitudes do clima, por mais duro que este seja. Diversamente desse 
primeiro construtor, aquele que, tendo ouvido a palavra, não a pratica, edificará, sim, uma casa, mas esta 
cairá em ruínas frente ao embate dos elementos. 

Até aqui, ambos os evangelistas não variam, ao menos substancialmente. Ou, pelo menos, assim, 
pareceria, com a condição de deixar de lado suas diferenças, à primeira vista pequenas ou sutis, mas que 
podem ser extremamente significativas. Não em vão, essa parábola se encontra, sem sombra de dúvidas, 
intimamente ligada à significação global do grande discurso “moral” de Jesus, e é muito provável que, se 
existe pela alguma modificação introduzida por um ou outro dos dois evangelistas que seguiu Q, 
expressem as diferentes visões que já vimos apontar, quanto ao que cada um deles pensa sobre essa 
matéria. Sobretudo, quando se percebe, como procuramos mostrar, que na compreensão desse sermão 
joga-se nada menos que o problema de saber se o Cristianismo dá ou não um lugar relevante e positivo à 
Lei de Moisés, ou dela se desprende. 

Essas duas diferenças, quantitativamente pequenas, são as seguintes: Mateus, ao falar do homem que 
coloca na base de sua existência o alicerce de ouvir e praticar os ensinamentos morais de Jesus, assume o 
trabalho (literário) de qualificá-lo de prudente (= frónimos, em grego), ao passo que, aqui, Lucas 
provavelmente segue Q, para quem a qualificação mais visível daquele que ouve e depois pratica ou não 
pratica as palavras de Jesus revela-se no resultado final: a resistência ou a queda da casa. A segunda é que 
a parábola, em Q, devia ter um conteúdo mais variado de vicissitudes ameaçadoras que provassem a 
solidez básica da casa que é a existência do homem, fazendo assim ressaltar melhor a importância 
decisiva do alicerce: a casa era atacada sucessivamente pela chuva, pelas torrentes e pelos ventos. Assim, 
leu-a e copiou-a Mateus. Pois bem, os exegetas sabem que Lucas é amigo de simplificar e de evitar 
repetições. Não é, pois, estranho, que fosse ele quem resumisse num só fator  as inundações  a causa 
do derrubamento da casa não alicerçada, afastando-se, nisso, de Q. 
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Pois bem, o que surpreende é como essa duas pequenas diferenças  a palavrinha acrescentada por 
Mateus e o resumo numa só palavra das vicissitudes climáticas realizado por Lucas  fazem com que o 
leitor sinta, ao ler a mesma parábola num ou noutro evangelista, que está diante de duas parábolas que 
conduzem a dois ensinamentos quase completamente diferentes. 

De fato, a parábola em Lucas parece uma pobre repetição de uma das situações, figurada na parábola do 
semeador por “aquele que ouve a palavra e, imediatamente, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si 
mesmo, é inconstante e, quando se apresenta uma tribulação (...) em seguida sucumbe” (Mt 13,20-21). É 
difícil pensar que seja uma advertência sobre a inconstância  no caminho que vai desde o ouvir o 
ensinamento ético de Jesus até o colocá-lo em prática , a que tenha sido escolhida para terminar um 
sermão, no qual Mateus insistiu, com suas Antíteses, na dificuldade de compreender como, em que 
sentido e medida, Jesus dava cumprimento à Lei de Moisés. O fim parece desproporcionalmente pobre e 
insosso como resultado da tarefa de “compreender” as diferenças que, sem abolir os preceitos legais, 
mudam a conduta moral para elevá-la à plenitude de um sentido que já estava, a título de promessa, na 
legislação mosaica. Tal como está em Lucas, a parábola possibilita apenas uma crítica  fora de lugar  
doa cristãos “entusiastas”, como habitualmente, na exegese, se chama o pagão que, sobretudo em Corinto, 
mas também nos confins helenizados da Palestina e Síria, imaginavam compreender a ética cristã como 
um “o Brasil é nosso!” que lhes permitiria fazer o que tivessem vontade, pois já estavam ressuscitados 
com Cristo e, portanto, liberados das estreitezas e inibições da vida terrena.3 

Mateus fez com a parábola um trabalho mais sutil e profundo. Primeiramente, compreendeu que Q via na 
casa uma figura da existência, que a liberdade do homem constrói. Só que a vai construído, ameaçado 
sempre pelos diferentes e numerosos fatores de destruição que tendem a anular o sentido e o valor que o 
homem lhe quer dar. Sobretudo, as complicações repentinas do agir e a luta das tendências, permissões e 
proibições agitam essa existência e ameaçam sua estabilidade.  

O que o homem necessita para mantê-la em pé contra a força repentina dos elementos, segundo o que se 
discute no Sermão da Montanha, não é tanto colocar ou não o acento na prática, mas numa qualidade que 
Mateus audazmente  valha o paradoxo  denomina prudência. Na realidade, frónimos é sinônimo de 
sofós, como o substantivo fronésis o é de Sofía. Dizendo tal em castelhano e em portugês  embora com 
matizes , também é possível estabelecer a sinonímia entre prudente e sábio, por um lado, e prudência e 
sabedoria, por outro. Não obstante, no grego, bem mais que em castelhano ou português, há matizes que 
diferenciam ambos os pares. A “prudência” é uma qualidade mais relativa, e relativa em referência ao 
perigoso ou importante que provém do exterior. Pelo contrário, a “sabedoria” é uma qualidade mais 
absoluta do saber que o homem possui  ou é  depois de longa experiência. Daí que um dos extremos 
do espectro semântico da prudência seja a “astúcia” (assim, por exemplo, a Vulgata traduz a hebréia 
“prudência” pelo latim “astúcia”, em Pr 1,4; cf. também Jo 5,13). 

Desse modo, com a linguagem figurada da parábola, Mateus vem a dizer que a doutrina ensinada por 
Jesus, segundo as Antíteses, tal como ele as trabalhou, tornam o homem “prudente” (mais que “sábio”, 
pelo que veremos a seguir), ou seja, “aquele que sabe fazer o que é necessário fazer num determinado 
momento. Sabe-o, não tanto por intuição ou gênio pessoal quanto  como aqui (Mt 7,24)  por 
submissão às ordens recebidas”.4 

                                                 
3 Cf. BONNARD, op. cit., p. 170. 
4 Ibid. 



 

    Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 
 

Edição nº 03 – Janeiro/ fevereiro 2006 

Talvez o leitor pergunte de onde Bonnard tira essa última conclusão, tão importante do ponto de vista 
antropológico. Creio que, implicitamente pelo menos  apesar de que já tenha tratado exatamente desse 
ponto a respeito de outras passagens , vem de que, não em vão, leu “prudente”, e não “sábio”, como a 
qualidade relevante daquele que conhece o que é preciso ser feito a cada instante, por mais repentinos e 
complexos que sejam os embates da realidade. Daí que, como pudemos ver, as Antíteses que têm como 
autor Mateus (e não Q), e também as que procedem de Q, mas foram retrabalhadas por Mateus, estendem 
a novos campos de eventuais problemas éticos soluções pré-fabricadas, através de novos preceitos, com 
vistas à eventualidade de que essas situações complexas ocorram. O homem sente-se, assim, conduzido 
por mão segura  embora seja heterônoma  pelas estreitezas de sua existência; isto (digo-o agora entre 
parênteses) confirmará a tendência que vê um perigo nas orientações do Vaticano II e que, em 
conseqüência, procura escapar ao medo da liberdade, colocando-a em mãos de uma “direção espiritual”, 
tendência visível na atualidade, não somente em indivíduos, mas na criação de comunidades religiosas, 
nas quais tal direção espiritual tornou-se central ou é a própria mola dessa vocação. E continuando: mais 
do que a sabedoria, a prudência aponta para a necessidade de optar entre pressões exteriores  sejam elas 
as exigências da realidade ou as situações em que se dá uma alternativa, onde as saídas parecem possíveis 
somente entre preceitos morais que parecem opor-se ou que, verdadeiramente, se opõem de fato. 

Como podemos ver, essas duas diferenças, por menores que pareçam à primeira vista, na versão da 
parábola que encerra o sermão moral por excelência de Jesus, mostram-nos orientações antropológicas 
fundamentalmente opostas. Dir-se-ia que Mateus, ao manter a pluralidade de ameaças à casa “existencial” 
do ser humano, e falando de uma prudência astuta que prepara com uma proliferação (quantitativa) de 
preceitos para sair airosa de tão múltiplos perigos, provê o ser humano dessa qualidade única que já o 
Deuteronômio queria procurar à Lei de Moisés e, conseqüentemente, ao homem que a colocara em prática 
(cf. Dt 4,6-7; 30,11-14): uma ética certamente heterônoma, mas “inteligente” e “próxima” à totalidade da 
problemática de uma existência humana dotada de liberdade. 

Hierarquização dos princípios morais? 

Não obstante o que acabamos de ver, penso que o leitor não estranhará encontrar também aqui uma 
qualidade, que os capítulos anteriores mostraram e que consegue abrir caminho diante dessa aparente 
barreira que é a tendência de Mateus de manter em vigência a Lei mosaica na comunidade cristã. Refiro-
me à sua honradez. E entendo por “honradez” o que, apesar do trabalho literário que faz para explicar as 
passagens que parecem mais opostas à sua tentativa, acrescentando-lhes material diferente ou até 
deslocando de seu lugar natural alguns princípios pertencentes a uma ética, que cresce mais em qualidade 
quanto mais reduz a quantidade dos preceitos, nem por isso deixa de ser fundamentalmente fiel às fontes 
de onde toma esse material. Sejam elas Q, ou Marcos, como já vimos. Obviamente, não se nega com isso 
a importância, por exemplo, dos deslocamentos feitos por Mateus. Quase diríamos o contrário surpreende 
o fato de que, tendo ousado romper com algo que tem uma influência certa na compreensão, não se tenha 
atrevido, pura e simplesmente, a omitir o que não encaixava em sua própria concepção ética. 

No tópico anterior, víamos como Mateus apreciava essa proximidade à vida que pode dar uma lei que 
prevê as complicadas circunstâncias, nas quais freqüentemente se encontra o homem, metido em preceitos 
éticos opostos ou em zonas da existência, nas quais, pela novidade das situações, não tem na Lei 
indicações precisas para guiar sua conduta. Proximidade “quantitativa”, se pode falar assim, mas enfim: 
proximidade. 

Não obstante, a proliferação de preceitos para cobrir todas as situações da existência humana presta-se a 
um grande perigo moral: o de colocar no mesmo plano  ou até dar a primazia  às tradições de uma 
casuística onipresente, acima daquilo que é a vontade geral do legislador, muitas vezes não explicitada em 
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cada caso. Já a segunda polêmica de Jesus com os fariseus de sua época, segundo a fonte Marcos, insistiu 
na necessidade de uma autêntica hierarquização da conduta ética. E é interessante que o contexto dado 
por Lucas aos ais contra a ética farisaica  diversamente de Mateus, que não destaca nenhum contexto 
preciso - seja, outra vez, o escândalo dos fariseus ao ver, agora, o próprio Jesus levar alimentos à boca 
sem primeiro lavá-los com as abluções. Como se não lhe importasse o não chegar, por negligência ou 
relativização, à finalidade da Lei: a de não ingerir nem a menor partícula de alimentos impuros. Mas esse 
contexto não faz, em Lucas, mais do que preparar um longo ensinamento de Jesus sobre “o principal” na 
Lei. 

Na fonte Q e nos dois Sinóticos que dela dependem (Mt 23,13 ss e Lc 11,43 ss), encontramos uma lista 
de, digamos, “mal-aventuranças”  talvez a passagem mais violenta do ensinamento de Jesus, segundo 
ambos os evangelhos  dirigidos precisamente contra a halaka dos rabinos judaicos. Refiro-me à parte 
do Midrash, ou comentário, que deduz regras de conduta fazendo de ponte, por assim dizer, entre os 
mandamentos fundamentais e as situações concretas da existência ordinária. Como é lógico, a crítica que 
começa com o “Ai de vós!” é dirigida aos mestres da moral judaica, legistas em geral e fariseus em 
particular, os quais, através dessa proliferação de preceitos deduzidos de outros mandamentos, manipulam 
e usam o que foi mandado para a humanização do homem, em proveito próprio. 

Quais como que perdido entre esses “ais”  que não refletem ainda uma ruptura total, mas uma polêmica 
que chega ao extremo da cólera , encontramos algo estranho no pensamento de Mateus. Trata-se de um 
salto do quantitativo ao qualitativo. Ou, se preferimos, de uma redução quantitativa em prol de uma 
compreensão em profundidade que destaca as três coisas “mais importantes”, “graves” ou, como hoje 
preferiríamos dizer, “essencial” para captar  e praticar  a Lei segundo a intenção do legislador. 

O versículo (Mt 23,23) tem seu paralelo em Lucas (11,42). Em Mateus, o quanto “ai” diz assim: “Ai de 
vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do anis e do cominho e descuidais as 
coisas mais graves da Lei: a justiça, a compaixão e a lealdade (ou  boa  fé)! Isto é o que seria 
necessário praticar, embora sem descuidar aquilo”. Lucas, por seu lado, expressa da seguinte maneira este 
logion de Jesus: “Ai de vós, os fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças 
e deixais de lado a justiça e o amor a Deus! Isto é o que seria necessário praticar, embora sem omitir 
aquilo” (Lc 11,42). O paralelismo evidente de ambas as declarações remete a Q para alcançar uma maior 
proximidade à memória conservada pela comunidade sobre esse ensinamento de Jesus. 

Como o leitor já sabe, trata-se de reconstruir Q partindo da comparação dos dois textos paralelos de 
Mateus e Lucas. Assim, poderemos ver com facilidade que somente dois elementos dignos de serem 
mencionados bastarão para essa comparação reconstrutora da fonte comum e para a compreensão da 
tríade de Mateus. A primeira refere-se à diferença do que Mateus e Lucas leram em Q sobre o que Jesus 
teria mencionado como o essencial da Lei  justiça e amor a Deus, segundo Lucas; justiça, compaixão e 
lealdade, segundo Mateus , e qual das duas teria as maiores probabilidades de ser a primitiva. A 
segunda consistirá em estudar a compatibilidade maior ou menor que tem a fórmula mateana em 
comparação com o que já vimos sobre o quilate quantitativo de sua concepção antropológica e ética da 
Lei de Moisés. 

A. O essencial da Lei e a fonte Q 

Creio que não demandará muito trabalho reconstruir a fonte comum. Num diálogo precisamente com um 
legista que pergunta a Jesus o que deve fazer para obter a vida eterna  diálogo que os três Sinóticos 
reproduzem , Jesus re-pergunta: “Que está escrito na Lei? Como lês? (= interpretas a Lei)?” O legista 



 

    Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 
 

Edição nº 03 – Janeiro/ fevereiro 2006 

responde com dois preceitos, o primeiro do Deuteronômio, e o segundo do Levítico: “Amarás o Senhor 
teu Deus de todo teu coração (...) e a teu próximo como a ti mesmo”. Disse-lhe Jesus: “Respondeste bem 
(...)” (Lc 10,25-28). Em Mateus, temos a mesma coisa, só que Jesus não se contentaria em aprovar o 
legista, mas, sem re-perguntar-lhe, responderia ele próprio com palavras semelhantes às que Lucas coloca 
na boca do legista e às quais Jesus daria, com um solene acréscimo, o que hoje poderíamos chamar o 
título de constituir o sentido essencial da ética, segundo as Escrituras judaicas que o próprio Jesus faria 
suas: “Desses dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas” (Mt 22,34-40). 

Pois bem, tudo parece indicar que Lucas trasladou para a polêmica com os maus legistas  cuja maioria 
estava constituída por fariseus  o conteúdo desse diálogo sobre o que era o mais importante ou o 
essencial da Lei de Moisés. Alguma coisa à qual o bom legista respondeu, resumindo-a em dois 
mandamentos, obtendo com isso a aprovação de Jesus; se é que não foi o próprio Jesus quem respondeu 
dessa maneira, expressando assim, mais diretamente, seu próprio pensamento a respeito. Em outras 
palavras, Lucas preocupa-se em reduzir quantitativamente a Lei a dois preceitos que a resumem: a 
conduta que se deve ter para com Deus e a que se deve ter para com os homens. E para esta última optou 
por um termo que, além de encontrar-se na própria Lei de Moisés, resumia o que Q prescrevia sobre esse 
amor criador ao próximo, que toma a iniciativa de praticar com ele o que gostaríamos que ele fizesse 
conosco (cf. Lc 6,31). Exatamente o que Jesus, segundo a fonte, prescrevia como recapitulação de toda a 
lei que ele ensina, com exemplos que não são tanto reações diante da conduta alheia quanto estratégias 
para suscitar amor em circunstâncias propícias. 

Como vemos, a redução, em Lucas, da Lei de Moisés a seus dois mandamentos essenciais corresponde a 
um contexto diferente daquele que estamos observando nos “ais” com os quais Jesus desacredita a 
conduta dos legistas fariseus, segundo Mateus e Lucas. Em compensação, nesses “ais” polêmicos, 
Mateus, por assim dizer, descreve o homem que surge de uma exegese puramente quantitativa da Lei, por 
mais que nela se chegue a exigências mínimas (em quantidade) que, à primeira vista, corresponderiam ao 
máximo respeito pela Lei. Pareceria, pois, que Mateus compreende melhor a fonte, ao declarar, mesmo 
contra sua própria tendência nas Antíteses, que a proliferação de preceitos traz consigo o perigo de 
construir um homem sem justiça, sem compaixão e sem lealdade para com seus semelhantes. Daí que 
prefira, para a versão (mais antiga) de Q que estou seguindo aqui, com apoio dos exegetas que considero 
de mais valor, o texto de Mateus ao de Lucas. Por outro lado, já à primeira vista, é o mais adaptado a uma 
polêmica de rabinos judaicos  convertidos ou não à fé de Jesus , ao passo que o de Lucas parece 
adaptar as palavras de Jesus ao que ainda poderia ser uma concepção das escrituras judaicas (Lei e 
Profetas), capaz de passar intacta, sem choques, à ética dos pagãos convertidos ao Cristianismo. Pagando, 
isso sim, o preço de reduzir o nada o trabalho de séculos do rabinado judaico (desde o Exílio) de fazer a 
Lei de Moisés cobrir, na medida do possível, todas as circunstâncias previsíveis da existência humana. 

O que essa escolha do paralelo mateano poderia ter de favorável ao primeiro evangelista tem, por outro 
lado, seu contrapeso. O que, por um lado, testemunha a honradez de Mateus  que consiga o que 
encontra em sua fonte, mesmo quando pareça contrário a seu próprio pensamento  e, por outro, mostra 
a dificuldade do evangelista em admitir essa hierarquização qualitativa da Lei, quase em oposição direta 
com o igualar a obrigação de ensinar e guardar tanto os preceitos maiores como os menores da Lei (cf. Mt 
5,17-19). O leitor não terá esquecido que com a mais solene equiparação de todos os preceitos da Lei, 
encabeçava Jesus, segundo a única versão de Mateus, à parte do Sermão da Montanha dedicada às 
Antíteses. O deslocamento desse versículo a um lugar, de menor importância que o Sermão da Montanha, 
quase perdido no meio das “mal-aventuranças” contra os legistas fariseus, no meu modo de pensar, 
mostra a mesma repugnância do trabalho literário de Mateus de colocar em lugares-chave  como o das 
Antíteses  as críticas mais profundas de Jesus à interpretação costumeira da Lei no rabinado judaico. 
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B. Justiça, compaixão e lealdade 

Essas três virtudes são declaradas aqui, provavelmente a partir da fonte. Q, como as coisas mais graves, 
importantes ou essenciais da Lei. Ou seja, as que dariam à existência humana uma maior plenitude, 
riqueza e humanização. 

Caberia aqui perguntar por que, na visão com a qual (provavelmente em Q, e certamente em Mateus) se 
estabelece o essencial do sentido da Lei de Moisés, ocupam esse máximo nível as três virtudes citadas. 
Ou seja, essa espécie de esboço de um homem diferente que, supõe-se, Deus queira obter do homem 
judeu ao dar a esse povo sua Lei em custódia. 

Responder essa pergunta supõe caracterizar essas três virtudes de modo mais preciso, o qual certamente 
vai supor a justificação da tradução com a qual as nomeei. 

Mas, antes disso, e em primeiro lugar, uma observação de conjunto. Todo mundo sabe, pelo próprio 
relato da promulgação da Lei, que esta continha duas tábuas. Uma antiga tradição  extra-bíblica, 
certamente, mas que segue a ordem dos preceitos no Decálogo  chegou até nossos dias, sobretudo 
através da iconografia religiosa. Segundo essa tradição, a primeira tábua conteria os três ou quatro 
mandamentos que diretamente dizem respeito a Javé e a seu culto, e a segunda os outros mandamentos 
que regulam a conduta dos seres humanos entre si. Na resposta que acabamos de mencionar  seja do 
escriba ou do próprio Jesus  à questão de saber qual era o conteúdo “essencial” da Lei de Deus revelada 
a Moisés, os dois mandamentos mencionados recapitulam ambas as tábuas: amor de todo coração a Javé e 
amar ao próximo como a si mesmo. Pois bem, constitui um dado interessante o fato de que Mateus 
somente mencione, em sua polêmica anti-farisaica, três virtudes relacionadas com o tratamento entre 
pessoas humanas. De fato, em qualquer tradução válida das três virtudes (justiça, compaixão, lealdade), 
elas têm como objeto outro ou outros seres humanos. 

Se essas três virtudes não estivessem em Q e no mesmo lugar que agora ocupam, o trabalho de Mateus 
não somente estaria constituído pelo traslado dessa “essência da Lei” a esse contexto, mas acrescentaria 
uma transformação necessária a essa polêmica anti-farisaica, cujo objeto imediato não eram os 
mandamentos diretamente relativos a Javé, mas a desumanização introduzida em grande parte pela 
proliferação de preceitos, que fazia esquecer a finalidade e o próprio sentido da Lei: a humanização do 
homem  o motivo pelo qual estava feita a lei sabática; o que, sem dúvida, deve-se transferir a todas as 
demais leis. 

Em segundo lugar, está o que diz respeito ao conteúdo exato dessas três virtudes, consideradas por Q 
(provavelmente), e depois por Mateus, como o mais grave da Lei. Eis aqui o que cabe dizer, no meu 
parecer. A respeito da “justiça”, concordo com Bonnard5 em que “o substantivo Krisis não significa aqui 
condenação (cf. Mt 5,21), nem juízo final (cf. Mt 10,15), nem justiça em geral, mas, no sentido de Antigo 
Testamento, o direito, isto é, o respeito jurídico que deve ser outorgado a todo homem (cf. Am 5,24; Sl 
33,5)”. Quanto á compaixão (= misericórdia), trata-se de um atributo divino que aparece no Antigo 
Testamento como definição própria de Javé (Deus compassivo e fiel) e que, no Novo, entra nos desígnios 
divinos de instalar seu Reino entre os homens. Destes é exigida, logicamente, uma sintonia com esse 
Reino que vem como amor que se derrama sobre aqueles que sofrem, e isso simplesmente pelo fato de 
estarem sofrendo. 

                                                 
5 Ib., p. 508. 
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No que diz respeito à terceira virtude “essencial”, existe uma polissemia da palavra “fé”, que torna mais 
difícil saber o significado exato no qual pensou o evangelista. Desta vez, contrariamente a Bonnard, creio 
que acerta a Bíbliz de Jerusalém (em seu original francês), ao traduzi-la por “boa fé” (a tradução 
castelhana reduz-se a deixar a ambigüidade do termo “fé”; e a portuguesa a traduz por “fidelidade”). 
Zerwick6 propõe “sinceridade”, o que praticamente concorda com nossa proposta de “lealdade”, que é 
também o que sugere Fitzmyer,7 pois lealdade é o sentido mais original da palavra “fé” ou “fiel”, em 
hebraico (= áman, isto é, confiável). Trata-se de outro atributo divino de Javé, que o Prólogo do 
Evangelho de João traduz por “verdade”  não a verdade de um enunciado, mas a de uma pessoa , 
assim como traduz “compaixão” por “graça” (cf. Jo 1,14). Por outro lado, não é estranho que, além dessa 
obrigação de sintonia com os valores do Reino, a lealdade seja declarada uma das coisas de mais peso na 
observância da Lei, em oposição àqueles que interpretam esta última, segundo a polêmica, de maneira 
hipócrita, ou seja, com “má fé”. 

Em terceiro lugar, impõe-se uma reflexão que pretende começar a recuperar o que poderíamos chamar a 
questão ética no Evangelho de Mateus. Este começa com uma orientação antropológica, segundo a qual o 
homem é tanto mais homem e mais prudente quanto mais perfeitamente sabe o que deve fazer em cada 
circunstância. Para tanto, Mateus não teme competir com os rabinos judaicos, ao mostrar que a ética de 
Jesus é muito mais exigente que a de Moisés; só que, ao sê-lo, acompanha melhor o homem frente às 
complexidades e vicissitudes da existência. De entrada, não concebe a ética como um assunto de 
construção (de algo histórico, como por exemplo: o Reino), mas como um assunto de acatamento 
inteligente que prolongue os preceitos legais na direção do sentido da Lei. Na mesma media, opõe-se à 
sua “revogação” ou abolição. 

Não obstante, no caminho para esse objetivo ético, em ambas as fontes literárias dos Sinóticos (marcos e 
Q), encontramo-nos com obstáculos inesperados. Jesus parece identificar a ética com uma construção 
histórica: a do Reino. E, na mesma medida, necessita mais criatividade do que acatamento. Ou seja, deve 
lutar contra os preceitos para obter atitudes, isto é, um tipo de valorização que decida diante da realidade 
e em sintonia (não heterônoma) com a vontade de Deus em seu projeto de levar à terra seu valores. 
Mateus não pode deixar de reconhecê-lo, por mais que seu caminho antropológico não seja esse. Daí que, 
mais claramente ainda que Lucas entenda que o essencial da lei moral cristã não consiste em tal ou qual 
preceito, mas em levar o direito, a compaixão e a lealdade a toda atuação do homem, pelo próprio valor 
dessas atitudes pelas quais se reconhece Javé. Por isso é Mateus que acaba dizendo, fora da passagem das 
Antíteses, que quem tenha essas três atitudes como norma interna e própria de conduta, esta  sem 
necessidade de preceitos  em sintonia com toda a Escritura: a Lei e os Profetas. 

É óbvio que essa hierarquização deve ter sua influência quantitativa na Lei de Moisés. Mas “quantitativo” 
em sentido oposto ao da proliferação de preceitos. Daí que o trabalho literário de Lucas, quando se vê 
diante da questão da “essência” da Lei, consista em reduzir o número de seus preceitos a dois. Mas, se 
olhamos bem, o que é que ainda tem de preceito  ou artigo da Lei , a não ser a pura forma literária, o 
“Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, com toda a tua força e com todo o teu 
conhecimento, e a teu próximo como a ti mesmo”? Sobretudo, se o leitor recorda que amar a Deus de 
todo o coração não significa, como em nossas línguas modernas, “com todo teu sentimento”, mas 
“colocando todos os teus critérios em sintonia com seus valores e seus projetos”. E que amar o próximo 
como a si mesmo é um critério que deve fazer surgir, da inventiva criadora do sujeito, quais os atos  
por mais extraordinários e custosos que sejam  que podem substituir a simples reação diante da forma 
                                                 
6 Op. cit., p. 60. 
7 Op. cit., t. III, p. 406. 
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em que se é tratado, por abrir caminhos novos ao amor que já está, como mola propulsora de nossa ação, 
em nossos próprios desejos e projetos. 
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A ética de um só mandamento - parte II

Um só preceito ou nenhum?
O que acabamos de ver leva a uma constatação geral que talvez pareça paradoxal, mas que 

é, em todo caso, de máxima importância.
O estudo do trabalho literário de Mateus mostra uma tendência ética que vai do início do 

Sermão da Montanha - claramente a partir das Antíteses, mas compreendendo também as Bem-
-aventuranças sem sentido lato - até a parábola que, na versão de Mateus, o finaliza. Tal tendên-
cia apresenta-se como a de levar a Lei de Moisés ao seu cumprimento máximo, através de uma 
proliferação de preceitos que estendam essa Lei - e seguindo sua lógica - até os rincões situacio-
nais para os quais não existem mandamentos, ou seja, onde o homem não sabe como encontrar 
a vontade de Deus sobre as necessárias decisões que a existência o obriga a tomar.

O paradoxo está no que, repetidas vezes, chamei de honradez de Mateus. Embora ele - atra-
vés de um sutil trabalho literário de explicações, acréscimos e deslocamentos - procure explicar, 
no mesmo sentido que acabamos de indicar, o cumprimento que Jesus dá à Lei, cada vez que se 
encontra nesse tema com as duas fontes globais de seu Evangelho - Q e Marcos -, choca com a 
tendência oposta: reduzir quantitativamente os preceitos e substituí-los por atitudes morais que 
crescem em profundidade, ao mesmo tempo em que decrescem em número. Acabamos de ver 
como Mateus reconhece que a memória de Jesus o desafia a dar marcha à ré em sua tendên-
cia à proliferação dos preceitos para achar a essência da vontade ética de Deus numas poucas 
atitudes: das oito virtudes que, segundo as Bem-aventuranças, deveriam fazer o homem feliz, 
Mateus, confrontado com Q, passa a apenas três: direito, compaixão e lealdade.

Talvez o leitor se pergunte, um pouco intrigado, por que dou semelhante importância a algo 
que pareceria ser meramente uma questão - superficial - de linguagem. Se tomarmos como guia 
aquilo que - segundo o que vimos - questiona, nas duas fontes, a tendência literária de Mateus, 
poderia o cristão dizer que tem como norma de sua conduta ética um só mandamento-atitude? 
Ultrapassará essa questão um assunto puramente numérico, no qual a única coisa que realmente 
está em jogo é a capacidade de resumir, de forma mais ou menos concisa e breve, a lei cristã? 
Mais: não será necessário ir mais longe ainda e falar de uma lei que de algum modo substitui a 
legislação mosaica e que Tiago - qualquer que seja seu autor, data de composição e teologia glo-
bal - chama com o sugestivo título de “a lei da perfeita liberdade” (Tg 1,25; cf. também 2,12)? Se 
levarmos em conta que a liberdade se define de há muito como “imunidade em relação aos laços 
de uma lei”, caberia pensar que essa nova lei cristã se há de ser a da liberdade perfeita, deveria 
caracterizar-se por não estar sujeita à lei, preceito ou mandamento algum.

Juan Luis Segundo

https://ciberteologia.com.br/autor/juan-luis-segundo
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A graça e seus sinais – Parte I

Se comparamos esta temática - a da graça - com os temas tratados nesta segunda parte, di-
ríamos que, surpreendentemente, deixa-se aqui de lado o tema de Deus. E, portanto, a própria 
teologia, enquanto tal. É claro que a “graça” - e seus correspondentes - mantêm estreita relação 
com o divino. De fato, atendo-nos à semântica, a palavra “graça” aponta ao dom gratuito - passe 
a redundância - que Deus proporciona ao homem. Mas, como acontece com os “presentes”, a 
atenção se fixa primeiro no que é presenteado, naquilo que muda no homem favorecido pelo 
dom. E só, eventualmente, à maneira de um complemento circunstancial, a “graça” aponta ao 
doador, isto é, chama a atenção para a pessoa de onde surge o dom. 

Assim, não será surpresa que, em vinte séculos de cristianismo, essa coisa chamada “graça” 
- e provinda de Deus - tenha provocado mais hipóteses, controvérsias e anátemas que o tema, 
tanto mais direto como misterioso, do próprio Deus. Pelágio, os semi-pelagianos, Jansênio, Baio, 
Port Royal, a Reforma, a predestinação, a graça necessária, a graça suficiente, a discussão De 
Auxiliis, a ciência média, a predestinação física, o efeito do pecado em Deus e no homem, o 
sobrenatural, a Nouvelle Théologie... todas estas questões dividiram o pensamento cristão du-
rante séculos (incluída a primeira metade do século XX) e isto ainda que nem sempre tenham 
destruído a própria unidade da Igreja de Jesus Cristo. E até caberia acrescentar que o conferir-
-se-nos a “graça”, de maneira válida através de certos sinais ou ritos, suscitou praticamente toda 
a clássica superfetação dos tratados teológicos sobre os sete sacramentos na Igreja Católica, com 
as resultantes polêmicas sobre sua eficácia ex opere operato ou operantis e seus complexos con-
dicionamentos de matéria e forma.

Pereceria que, em lugar de constituir uma porta de acesso do homem ao divino, a graça, no 
transcurso da elaboração teológica, tornara-se um obstáculo, uma espécie de muro ou de tela 
que separara, obscurecera ou complicara as relações dialogais entre Deus e o homem. E isto, 
quando tudo levava primitivamente a tornar claro e diáfano o diálogo dos interlocutores num 
único universo comum a ambos.

Porque, convenhamos (e isto deve levar o leitor à reflexão) em que, historicamente, é Paulo 
de Tarso - o autor cristão mais influente em unificar Deus e o homem numa liberdade, num pro-
jeto e numa criação comuns  quem ligou, de uma vez para sempre, a significação da mensagem 
cristã com a palavra “graça”. De fato, das 155 vezes que o Novo Testamento usa a palavra “gra-
ça”, 100 pertencem às que se podem chamar, em sentido amplo, cartas paulinas. 

Juan Luis Segundo

https://ciberteologia.com.br/autor/juan-luis-segundo
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A graça e seus sinais – 1ª Parte* 

Juan Luis Segundo 

Se comparamos esta temática  a da graça  com os temas tratados nesta segunda parte, diríamos 
que, surpreendentemente, deixa-se aqui de lado o tema de Deus. E, portanto, a própria teologia, enquanto 
tal. É claro que a “graça”  e seus correspondentes  mantêm estreita relação com o divino. De fato, 
atendo-nos à semântica, a palavra “graça” aponta ao dom gratuito  passe a redundância - que Deus 
proporciona ao homem. Mas, como acontece com os “presentes”, a atenção se fixa primeiro no que é 
presenteado, naquilo que muda no homem favorecido pelo dom. E só, eventualmente, à maneira de um 
complemento circunstancial, a “graça” aponta ao doador, isto é, chama a atenção para a pessoa de onde 
surge o dom. 

Assim, não será surpresa que, em vinte séculos de cristianismo, essa coisa chamada “graça”  e 
provinda de Deus  tenha provocado mais hipóteses, controvérsias e anátemas que o tema, tanto mais 
direto como misterioso, do próprio Deus. Pelágio, os semi-pelagianos, Jansênio, Baio, Port Royal, a 
Reforma, a predestinação, a graça necessária, a graça suficiente, a discussão De Auxiliis, a ciência média, 
a predestinação física, o efeito do pecado em Deus e no homem, o sobrenatural, a Nouvelle Théologie... 
todas estas questões dividiram o pensamento cristão durante séculos (incluída a primeira metade do 
século XX) e isto ainda que nem sempre tenham destruído a própria unidade da Igreja de Jesus Cristo. E 
até caberia acrescentar que o conferir-se-nos a “graça”, de maneira válida através de certos sinais ou ritos, 
suscitou praticamente toda a clássica superfetação dos tratados teológicos sobre os sete sacramentos na 
Igreja Católica, com as resultantes polêmicas sobre sua eficácia ex opere operato ou operantis e seus 
complexos condicionamentos de matéria e forma. 

Pereceria que, em lugar de constituir uma porta de acesso do homem ao divino, a graça, no 
transcurso da elaboração teológica, tornara-se um obstáculo, uma espécie de muro ou de tela que 
separara, obscurecera ou complicara as relações dialogais entre Deus e o homem. E isto, quando tudo 
levava primitivamente a tornar claro e diáfano o diálogo dos interlocutores num único universo comum a 
ambos. 

Porque, convenhamos (e isto deve levar o leitor à reflexão) em que, historicamente, é Paulo de 
Tarso  o autor cristão mais influente em unificar Deus e o homem numa liberdade, num projeto e numa 
criação comuns  quem ligou, de uma vez para sempre, a significação da mensagem cristã com a palavra 
“graça”. De fato, das 155 vezes que o Novo Testamento usa a palavra “graça”, 100 pertencem às que se 
podem chamar, em sentido amplo, cartas paulinas. 

Isso, contudo, não permite atribuir a Paulo essa “coisificação” posterior da “graça”, tão claro já no 
sinônimo com o qual se a designará, em termos mais próximos aos nossos e sobretudo no âmbito da 
Igreja Católica: “o sobre-natural”; com toda a parafernália de causalidades e resultantes variações com 
que a teologia especulativa dotou a essa espécie de segunda “natureza”, acrescida à que o homem recebeu 

                                                 
* Texto extraído de: Juan Luis Segundo Que Mundo? Que Homem? Que Deus?; aproximações entre ciência, filosofia e 

teologia. Paulinas, 1995,  cap. 13, pp. 531-573. 
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na criação. Natureza que, de acordo com sua origem grega (=”física”)  em particular, aristotélica  
quase se diria materialista.1 

Pretendo que não se pode atribuir a Paulo essa reificação do termo “graça”, porque esta palavra, 
para Paulo, está sempre unida à expressão “boa notícia” (= evangelho). Trata-se, com efeito, da notícia 
que significa, para toda a humanidade, a entrada do Filho de Deus em nossa história e a filiação divina 
que se nos presenteia, assim, a todos os seus irmãos, de ontem, hoje e amanhã, e que se nos revela na 
plenitude dos tempos, “pontualmente”, aí dentro dos limites humanos da vida visível de Jesus entre nós 
(cf. Rm 8,14-30; Gl 4,1-7). 

No entanto, devo admitir que a visão antropológica que Paulo dá a seu “evangelho”, à qual já me 
referi anteriormente,2 localiza o que é, mais que a “própria graça”, a vivência desta graça. Vivência 
limitada, por certo, em constante luta, junto à luta da “fé” e da “justiça” e contra a “prisão da verdade na 
injustiça”, a “lei dos membros”, o “temor” e, resumindo, o “pecado” e a “lei”. Tudo isto faz com que 
unicamente a ressurreição permita ao homem, unido a Cristo vivo, perguntar com ironia: “Morte, onde 
está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é 
a Lei. Graças rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo!” (1Cor 15,55-57). 
Enquanto isto não chega, enquanto o “último inimigo”  ou seja, a morte  não tenha sido vencido 
(1Cor 15,26) a graça não se faz visível como realidade divina (cf. Rm 8,24-25), embora já esteja presente 
e destinada a essa vitória. Aparece, contudo, como que limitada e frágil em nossa experiência histórica e, 
portanto, no mundo semântico de Paulo. Com o conseqüente perigo de que o homem queira controlá-la, 
convertendo-a para isso em mecanismo e voltado assim, paradoxalmente, a fazê-la “lei” para assegurar-se 
(=gloriar-se; cf. Rm 3,27-30; Gl 5,4-6) com ela. 

Por isso mesmo, embora seja Paulo quem deu à “graça”  ou dom de Deus em Jesus  o lugar 
central que merece na mensagem cristã, talvez seja a teologia de João a que, sem utilizar o termo 
“graça”,3 melhor a mostre, fazendo-a surgir de seu próprio foco divino”: o ser que Deus se dá a si próprio. 
Aí é que se a deve buscar. Até para compreender  de maneira retrospectiva, mas hermeneuticamente 
válida  o que Paulo quer dizer com a “graça” (e sua relação vivencial com a fé em Deus, com o existir 
em Cristo e com a vida do Espírito em nosso espírito).4 

A. A GRAÇA INCRIADA: DEUS É AMOR 

                                                 
1 Cf. supra, cap. IX, par. B. “O conceito de natureza”. 
2 Cf. supra, cap. VIII, par. B. “A liberdade no evangelho de Paulo”, e nota 18. Veja-se mais amplamente a este respeito J. L. 

Segundo, Le Christianisme de Paul, op. Cit., pp. 14-29. 
3 A ausência  material  do termo “graça” vale para a teologia joanina em Geral. As poucas aparições, com valor teológico, 

do termo nos escritos joaninos encontram-se no Prólogo do quarto Evangelho, o qual, aparentemente, constitui um hino pré-
existente que João toma emprestado “provavelmente devido à influência do pensamento Paulino” (H. H. Esser, Diccionario 
Teológico Del Nuevo Testamenyo, op. Cit., t. II, p. 239). 

4 Também tem razão Rahner quando, ao falar (como farei, eu também, na primeira parte deste capítulo) da graça incriada, isto 
é, do  próprio Deus enquanto “graça”, resume a teologia paulina a respeito, mas surpreendentemente não o faz com textos 
paulinos centrados no termo “graça”, mas no “Espírito Santo”: “pelo que se refere, em primeiro lugar, à teologia paulina, a 
justificação e renovação internas do homem”  que a teologia clássica atribui a efeitos da graça criada  “são vistas em 
primeiros plano, como um ser (o homem na graça) dotado, habitado e movido pelo Espírito Santo” (Escritos..., op. Cit., t. I, 
p. 350). São os textos que menos se prestam a essa reificação da graça, apesar da ausência da palavra neles. Rahner cita, em 
particular, do cirpus paulinum, Rm 5,5; 8,9.11.15.23; 1Cor 2,12; 3,16; 6,19; 2Cor 3,3; 5,5; Gl 3,2.5; 4,6; 1Ts 4,8. Não 
obstante, creio que é carência de Rahner o não utilizar para seu artigo, (“Sobre o conceito escolástico da graça incriada”, ib. 
pp. 349-378) a primeira carta de João. 



 

    Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 
 

Edição nº 03 – Janeiro/ fevereiro 2006 

A situação do cristão comum, hoje, a respeito de uma temática centrada sobre a graça, não é fácil de 
compreender. E, talvez, nem seja sadia. Provavelmente, o católico  que foi educado em sua fé, antes do 
Vaticano II  sabe ou acredita saber que a graça é algo difícil de entender, apesar (ou, talvez, por causa) 
das polêmicas teológicas desatadas sobre ela e com as quais o ecumenismo ainda torna, apesar de tudo, a 
enfrentar-se. Por outro lado, na vida real, a “graça”, em seu sentido religioso, é até uma “palavra evitada”, 
como escreve Otto H. Pesch. E explica: “Em contraste com a teologia, na Igreja mal se fala publicamente 
sobre a graça. ‘Graça” reduziu-se, quase totalmente, a um termo técnico de teologia. Inclusive na 
linguagem normal que se usa na pregação  por exemplo, nas homilias dominicais  parece que esta 
palavra, intencional ou instintivamente, é evitada, porque o ouvinte poderia perceber o palavra como uma 
fórmula vazia ou, ainda pior, porque poderia associar-se a mal-entendidos”.5 

No que tange à dificuldade de empregar a palavra “graça”, num diálogo vivo com os não-crentes, 
creio que o leitor já terá farta experiência dela, Quanto aos mal-entendidos, aos quais se refere o autor 
citado, penso, de minha parte, que se dão num campo não teológico propriamente dito, mas prático. 
Embora, é claro, relacionado com uma teologia básica que era fornecida ao cristão através da catequese. E 
quando digo “era”, não pretendo que isto pertença a um passado remoto e inexistente hoje. Em todo caso, 
a “graça” aparecia aí relacionada com um dos dois únicos estado em que o homem devia necessariamente 
encontrar-se e dos quais dependia o destino eterno de cada indivíduo, conforme a morte o encontrasse 
num ou noutro deles. Estado de graça/estado de pecado (mortal), disputavam-se, assim  pareceria , os 
diferentes momentos de toda a vida humana. Em um deles, Deus tomava posse total do homem, enquanto 
que no outro a tomava Satanás. Acrescentava-se a isso a desvantagem, por assim dizer, da graça, pois esta 
se perdia completamente com qualquer pecado mortal, ao passo que este último não se apagava, nem se 
suprimia, de modo semelhante, por qualquer ato bom, por mais importante que fosse. Era necessário um 
arrependimento explícito seguido  posto que fora da Igreja não existia salvação  de uma confissão 
completa, na qual não ficasse mortal algum sem passar pelo tribunal da penitência com o devido 
propósito de emenda... 

Não é minha intenção estudar estes aspectos da teologia da graça neste trabalho, Já o fiz, aliás, em 
outra obra.6 Interessa-me, ao contrário, recolher um fato e uma data teológicos, que estimo importantes 
para a reformulação atual do tema da graça, para conectá-lo com o já visto nos capítulos anteriores. 
Ambos, o fato e a data, encontram-se juntos na observação que faz o próprio Pesch: “Os anos trinta 
trouxeram a autêntica redescoberta da ‘graça incriada’ (Maurice de La Taille, KL. Rahner)”.7 

                                                 
5 Otto Hermann Pesch, art. “Gracia”, no Diccionario de Conceptos Teológicos, publicado sob a direção de P. Eicher (trad. 

Cast. Herder. Barcelona, 1989, t. 1, p. 461). 
6 Cf. J. L. Segundo, Teologia Abierta. Parte II. Gracia e condición humana. Madri, 1983 (2). Na brevíssima enumeração que 

acabo de fazer dos pontos mais conhecidos da teologia da graça que, até há pouco tempo, chegavam ao cristão comum 
através da catequese, não pretendo atribuir apenas a esta última uma responsabilidade decisiva nessa matéria. Os elementos 
mencionados não eram inventados pela catequese ad usum Delphini. Provinham de declarações dogmáticas do passado. Não 
se pode, portanto, descarregar sobre a catequese a culpa de ter “reificado” o conceito de graça. Refiro-me a que, próximo ao 
Vaticano II, já existia, em nível teológico, uma discrição maior sobre estes pontos, baseada na crescente certeza de que era 
necessário reformular os dogmas sobre a graça “criada”, levando em conta os progressos no aprofundamento do tema, que já 
vinham abrindo seu caminho. A catequese, no entanto, obrigada de alguma maneira a simplificar o conhecimento dogmático, 
e com crescentes dificuldades para um aprofundamento “pastoral”, continuou com a temática tradicional até que, como 
mostra Pesch, no artigo citado na nota anterior, foi absorvida pelo “silêncio” sobre estes pontos. Silêncio que, por não se 
enfrentar com as (antigas) declarações  não questionadas, oficialmente , tinha e tem algo de doentio. 

7 Art, cit., p. 460. Quando se fala da redescoberta feita por Maurice de La Taille, o autor refere-se a seu artigo publicado em 
Recherches de Science Religieuse (Paris, 1928), sob o título “Actuation créée par acte incréé”. Rahner, numa nota de seu 
artigo acima citado, destaca a independência de suas próprias investigações sobre a graça incriada em relação às de de la 
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Primado da graça criada? 

Que é o que “redescobrem”, na primeira metade deste século, teólogos como de La Taille e Rahner? 
Que, em resumo, no tema “graça”, esqueceu-se de uma distinção (pelo menos conceitual) imposta pela 
teologia medieval, a das grandes sínteses, chamada escolástica. Tratava-se de uma distinção à qual já me 
referi, de modo implícito, na introdução deste capítulo: a que existe entre a graça incriada, ou seja, o 
presente que surge da realidade do próprio Deus, por uma parte, e a graça criada, que concentra o que a 
teologia sabe das vicissitudes desse dom na existência humana. 

De alguma maneira, esta distinção chamava a atenção sobre algo necessário a uma equilibrada 
teologia do dom de Deus ou “graça”. Não se podia esquecer a origem propriamente divina  incriada  
de tal presente. De qualquer modo, que não interessa diretamente aqui  pois não estou fazendo uma 
história dos dogmas relacionados com a graça de Deus  a cristandade ocidental, representada sobretudo 
por Agostinho, carrega o selo cultural de Roma e seu porte jurídico. Nela, a “graça” tem como função 
descrever as características que estruturam as relações entre Deus e a criatura, especialmente a criatura 
pertencente à Igreja de Cristo. Numa certa oposição a isto  oposição que não deveria ser exagerada 
(recorde-se o neoplatonismo, presente na teologia agostiniana)  os Padres da Igreja grega acentuaram 
mais os aspectos contemplativos, místicos, unitivos, da “graça”. União pela qual Deus, já desde a criação, 
fez todos os homens à “imagem e semelhança” do ser incriado. 

Seja como for, em nosso século, tanto no estudo da patrística como no da escolástica medieval, 
redescobre-se, com tal distinção, a necessidade de dar seu devido lugar na teologia ocidental  tratando-
se de graça  à graça “incriada”. Nas primeiras palavras de um conhecido artigo, que Rahner consagrou 
a esta matéria, declara sua intenção: “Tratar de ver se, com os elementos conceituais que já se encontram 
na teologia escolástica, é possível determinar a essência da graça incriada, de modo mais exato do que se 
fez até agora”.8 

Mas, esta redescoberta, considerada “autêntica” por O. H. Pesch, não é um mero trazer do passado 
uma “parte” esquecida da realidade da graça. Tem um aspecto crítico; digamos, uma chamada de atenção 
sobre a necessidade de inverter a ordem da investigação entre os dois elementos da mencionada distinção 
para encontrar o autêntico “ponto de partida”. De fato, Rahner observa que não basta recordar a distinção 
escolástica, porque no fim dos anos trinta, quando escreve seu artigo, “o verdadeiro ponto de partida da 
teologia da graça continua sendo ainda a ‘graça criada’”.9 

Como pode ser isto? Por que a investigação parte da graça criada? A resposta é que não se fala de 
“graça” a respeito da criação do ser humano. Supõe-se que este, ao começar a existir, teria apenas sua 
“natureza”, sua condição criatural, por assim dizer. A graça se acrescentaria a esta natureza para tornar a 
liberdade do homem capaz de obras proporcionáveis ao céu, isto é, à posse de Deus no que se chama 
“visão beatífica”. Possuir a Deus seria, então, ter acesso à “graça incriada”, pois dizer que algo não é 
criado, equivale dizer que é divino. Que a criatura possa, assim, abrir-se a algo que a supera infinitamente 
é uma possibilidade (escatológica), que depende de uma liberdade à qual Deus lhe daria capacidade de 

                                                                                                                                                                            
Taille, publicadas mais de dez anos antes (cf. art. cit., em Escritos..., t. I, p. 371, n. 42). 

8 Ib. p. 349. 
9 Ib. p. 349, n. 1. 
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transcender sua natureza humana com obras meritórias, pelas quais o homem começaria, a partir de sua 
existência terrena, 10 seu inaudito caminho em direção à posse da divindade. 

Neste esquema de pensamento antropológico, argui Rahner, “a inabitação  pela graça  do 
Espírito (Santo = Deus mesmo) no homem justificado (= redimido) aparece sempre como mera 
conseqüência da comunicação da graça criada, como término de relação de uma possibilidade  
categorial  que o homem tem de relacionar-se com Deus, dada com a graça criada”.11 Vemos aqui, 
como já mencionamos no final do capítulo VIII desta obra, que a concepção da liberdade  como base 
de uma prova na qual o sim ou o não àquilo que Deus ordena em sua Lei moral determina a única coisa 
supostamente importante (o destino definitivo, escatológico) da existência humana  continua estando 
por trás deste suposto primado da graça criada. Efetivamente, seria esta que colocaria o homem diante da 
prova e o ajudaria a passá-la felizmente, para chegar à posse bem-aventurada de Deus, graça incriada. 
Também, vimos como esta primazia da graça, dirigida a dotar o homem de uma atração mais eficaz para 
uma das alternativas da prova  servir à ordem já predeterminada por Deus , privava o ser humano de 
compreender sua única e livre vocação no universo: criar; inventar seu próprio e irrepetível caminho (de 
amor). 

Primado da graça incriada 

Dizer que a vocação do homem é criar equivale, imediatamente, a dizer que o presente que ele 
recebe é  nem mais, nem menos  sua participação no que Deus, o incriado por antonomásia, é; ou 
então, que a existência humana deve compreender-se a partir do ponto de partida da graça incriada. 

Não seria possível minimizar a influência de K. Rahner no Concílio Vaticano II, quando este 
declara que “desde seu próprio nascimento, o homem é convidado ao diálogo com Deus” (GS. 19). 
Ninguém pode duvidar de que esse convite não lhe é feito como um homem puramente “natural”, ou seja, 
desprovido da graça sobrenatural de Deus. Entre essa criatura, privada, assim, de importância, e Deus, 
açambarcando inteiramente o decisivo, não haveria “diálogo”, mas um monólogo divino (por mais que o 
homem estivesse dotado de livre arbítrio). Decorre disso que o Concílio afirme igualmente que na 
história, “as vitórias do homem são sinal da grandeza de Deus e conseqüência de seu inefável desígnio. 
Quanto mais cresce o poder do homem, mais ampla é sua responsabilidade individual e coletiva. Disso se 
conclui que a mensagem cristã não separa os homens da construção do mundo (nem os leva a 
despreocupar-se do bem alheio), mas ao contrário, impõe-lhes o dever de fazê-lo” (GS. 34). 

De tal maneira é assim que “o Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, ele próprio 
encarnou-se... entrou como perfeito homem na história do mundo, assumindo-a... É ele quem nos revela 
que Deus é amor... Assim, pois, aos que crêem no amor divino dá-lhes a certeza de que abrir a todos os 
homens os caminhos do amor e esforçar-se por instaurar a fraternidade universal não são coisas inúteis... 
Sofrendo a morte... ensina-nos, com seu exemplo, a levar a cruz que a carne e o mundo jogam sobre os 
ombros daqueles que buscam a paz e a justiça”. E, depois de sua ressurreição, esse mesmo Deus feito 
homem “age, por seu Espírito, no coração do homem, não apenas despertando o desejo do século futuro, 
mas dando alento, purificando e robustecendo também com este desejo aqueles generosos propósitos com 
os quais a família humana tenta tornar mais leve sua própria vida e submeter a terra inteira a esse fim” 
(GS. 38). 

                                                 
10 Daí a compreensão (clássuca) da graça (criada) cini cineço da glória (= inchoatio gloriae) ou vida bem-aventurada no céu. 

Como veremos, esta afirmação não se invalida com o primado da graça incriada (cf. ib., p. 356). 
11 Ib. p. 355. 
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Este texto do Vaticano II, que quis transcrever quase na íntegra, pertence completamente ao nosso 
tema. Trata: a) da criação do universo por Deus (o Verbo), como ponto de partida do conhecimento de 
sua graça; b) do seu divino e incriado que se revela como graça na história terrena de Jesus, em quem 
Deus “assume” (quer dizer: faz sua) essa história, na qual coloca sua vida; c) da tarefa para a qual estão 
feitos todos os homens e que é a de criar (como Deus e junto com ele) amor na história, submetendo a 
terra ao próprio amor incriado; d) da “graça” incriada, ou seja, do Espírito de Jesus (= Deus), que habita, 
vive e trabalha no coração dos homens, tendo em vista essa mesma criação compartilhada; e, finalmente, 
e) de como o amor incriado de Deus é a lei, o mandamento “novo” e único e, portanto, a clave para 
compreender a transformação que ontem dormiu na natureza e hoje desperta nos passos que, na história 
do mundo, dão a fraternidade... a paz, a justiça... (ib). 

Pois bem, de que fonte revelada extrai o Concílio esta teologia da graça incriada, reformulada como 
está nos parágrafos citados? A resposta se torna explica na referência bíblica da última citação ao que se 
chamou  própria ou impropriamente  a teologia joanina (presente, sobretudo na primeira carta de 
João).12 Aí aparece duas vezes a definição da realidade incriada em uma só palavra: Deus é amor (1Jo 
4,8. 16). Esta brevíssima frase central foi conhecida e citada  desde sempre  no cristianismo. No 
entanto, raras vezes (em proporção) foi seriamente utilizada; a não ser, indubitavelente, em certa medida, 
na espiritualidade, sobretudo recentemente. Mas, pouquíssimas vezes a teologia a tomou como tema 
central. É verdade que para tal omissão existe uma justificativa, centralizada na ambigüidade da palavra 
amor e no conseqüente temor de que sua vulgarização deixasse lugar a mal-entendidos e justificações 
morais indevidas de qualquer tipo de conduta.13 

A teologia dogmática teve como se terá percebido por várias reflexões desta obra  outros 
motivos para não levar a sério o fato de que Deus seja amor e que, como conseqüência, tenha que tomar, 
como ponto de partida da teologia da graça, sua fonte incriada no próprio ser de Deus. A teologia natural 
de origem grega não aceita, nem pode aceitar, apesar do que diga explicitamente, que Deus seja de fato 
amor. E por uma razão que  olhando bem  invalidaria toda a teologia revelada. O leitor a conhece. 
Efetivamente, desde a primeira página da Bíblia, Deus aparece como “interessando-se” pelo homem. 

                                                 
12 Para alguns exegetas de valor é duvidoso que o autor da primeira carta de João seja o mesmo que o do quarto Evangelho e, 

especialmente, o do Prólogo que o encabeça, assim como do Apocalipse. Não obstante, similitudes de vocabulário (cf. a 
interessante e instrutiva análise do vocabulário joanino  incluindo o quarto Evangelho, as três cartas de João e o 
Apocalipse  que Raymond E. Brown coloca como apêndice intitulado “Johannine Vocabulary”, em sua obra The Gospel 
According to John. Doubleday. New York, 1966, t. I. pp. 497-518), assim como algumas idéias comuns, advogam por uma 
certa unidade que  se não permitem, como pretendem alguns, falar de um só autor  permitem, sim, reconhecer uma 
unidade de pensamento suficiente como para falar de uma escola ou círculo de pensamento relacionado com Éfeso e com 
uma época tardia (ao redor do ano 100) do Novo Testamento. Lavando isto em conta nesta obra, daqui em diante falarei da 
teologia joanina como constituindo uma unidade. 

As línguas ocidentais modernas perderam, além disso, a oportunidade semântica de dar uma versão mais alta e gratuita do 
amor com uma palavra própria, como seria em grego a palavra ágape. Quando, como na tradução oficial latina da Bíblia 
(Vulgata), se uma “caridade”, se esquece que esta palavra, nas línguas modernas, terminou significando “esmola”. E, a 
propósito disto, é interessante como o uso do latim caritas, que durou séculos, até que se começou a traduzir a Bíblia para o 
povo em língua vulgar, foi preferido  até nos textos do Vaticano II  mesmo induzindo ao erro do confundir amor com 
esmola, com tal de que não fora confundido com eros, o outro termo grego para o amor-paixão. 

13 As línguas ocidentais modernas perderam, além disso, a oportunidade semântica de dar uma versão mais alta e gratuita do 
amor com uma palavra própria, como seria em grego a palavra ágape. Quando, como na tradução oficial latina da Bíblia 
(Vulgata), se uma “caridade”, se esquece que esta palavra, nas línguas modernas, terminou significando “esmola”. E, a 
propósito disto, é interessante como o uso do latim caritas, que durou séculos, até que se começou a traduzir a Bíblia para o 
povo em língua vulgar, foi preferido  até nos textos do Vaticano II  mesmo induzindo ao erro do confundir amor com 
esmola, com tal de que não fora confundido com eros, o outro termo grego para o amor-paixão. 
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Primeiramente, por esses homens que são os Patriarcas, depois pelos homens do povo de Israel e, 
finalmente, por todos os homens, obras de suas mãos. Mas, que pode significar a palavra “interesse”, 
quando já se sabe de antemão, não apenas o que foram esses homens, mas o que são e fundamentalmente 
o que serão, por mais livre que seja, nominalmente, o ser que possuem? 

Em outras palavras, todos os afetos humanos estão fundados em nosso ser criado e, portanto, em 
nossa imaginação espaço-temporal. É impossível falar de história, de interesse pela história, de paixão 
pelos seres históricos, quando tudo é imóvel e atemporal na eternidade do ser e do conhecer divinos. Que 
poderia, neste caso, significar a pretensão de Mateus de que Deus reconhece ter sido saciado  ele 
próprio  por aqueles que acalmaram a fome de um necessitado, se não se experimenta a mudança 
radical entre um antes e um depois nas situações do faminto diante do olhar onipresente e, por isso 
mesmo, a felicidade inalterável de Deus? (cf. D. 1782). 

Mais ainda: em que fica a Encarnação divina em Jesus Cristo, que o mais “teológico” dos escritos 
do Novo Testamento  João  atribui ao amor; um amor para o qual a diferença entre um antes e um 
depois se torna insofrível para Deus? “Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus 
enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele... foi ele quem nos amou e enviou-nos seu 
Filho... E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo” 
(1Jo 4,8-9.10.14). Ou também: “Nisto conhecemos o Amor: ele deu a sua vida por nós. E nós também 
devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê o seu irmão na 
necessidade e lhe fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus (=Deus, que é amor)?” E 
ainda: “Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos” (1Jo 3,16-17.14). 

O Deus da Bíblia, o Deus cristão jamais se revelou aos homens, a não ser na única linguagem que 
eles podiam entender: naquela desse antes e depois, onde os afetos e as atuações do homem se tornam 
história. O Deus “eterno” chama os homens para dialogar com ele dentro dessa história. Sabemos que 
todo o universo foi criado para que esse diálogo possa existir. Ou seja, para que cada resposta do homem 
a Deus seja, “antes”, apaixonadamente aguardada e “depois” respeitada. Obviamente, nossa imaginação, 
essencialmente temporal, não nos mostra como a liberdade de Deus dispôs de seu próprio ser, de modo 
que possa ouvir, emocionado, com um amor de infinita fidelidade, e com a surpresa contida e inscrita em 
todo ato de liberdade, a resposta de seu interlocutor. Não estamos feitos para imaginar um amor, uma 
surpresa, uma criação sem tempo, sem um antes e um depois. Mas, estamos diante da alternativa lógica: 
ou admitimos que tem sentido falar de Deus em termos de “sentido”  ou seja, em categorias temporais 
, ou eliminamos o amor, a surpresa, o sentido e, obviamente, todo planejamento divino do universo. E 
como insinua Sartre, na frase de As Moscas, várias vezes citadas, negamos um Deus monstruosamente 
impassível e indiferente, para poder dar um mínimo de sentido e dignidade a nosso universo e a nossa 
liberdade. 

Também a teologia joanina do Apocalipse, na última de suas cartas às Igrejas da Ásia Menor (Ap 
3,20), apresenta Deus numa atitude que, com toda a lógica, deve estender-se a todo homem livre: “Eis que 
estou à porta e bato: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e 
ele comigo”. A frase na íntegra não teria o menor sentido fora da dimensão temporal. No transcurso desta 
obra, já fiz alusão a esta atitude de Deus para com o homem livre, e a dependência (livre, é claro) que 
Deus quis ter em relação ao homem. Está vibrando nessas duas letras: “se...”, que ficariam desprovidas de 
sentido e incompreensíveis se esse “se” (condicional) não marcasse um antes e um depois na situação  
dialogal  de Deus com o ser livre. 
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Mas, neste momento, interessa-me destacar o que supõe a segunda parte da frase. “Estar à porta...” 
significa esperar. E, obviamente, não há espera possível sem o tempo. Que será, porém, o que Deus 
espera? Nem mais, nem menos que a boa acolhida de seu interlocutor: entrar, sentar-se à mesa e cear com 
ele. Isto fica ainda mais em destaque pelo fato de que a vantagem que o homem vai tirar de uma resposta 
positiva fica como que separada daquilo que Deus espera: “...e ele comigo”. É que isto deveria ser 
esperado (ou apreciado) pelo interlocutor. Mas, de qualquer modo, a ceia comum iguala a importância 
dos que participam dela. E Deus também espera que essa igualdade modifique a atitude do homem para 
com Deus, com o mundo e com seus semelhantes. 

Frente à metáfora  porque, evidentemente, a frase citada é uma metáfora  cabe apenas uma 
atitude cognoscitiva: aceitar que, de alguma maneira, Deus preserva uma esperança, mesclada de surpresa 
e gratidão, sem estar sujeito (por sua natureza) à nossa condição temporal. Ignoramos o como. A auto-
revelação de Deus, é, contudo, clara e terminante nisto. Um deus sem esta capacidade livre de viver o 
tempo e as coisas que o tempo possibilita não é o Deus cristão. 

A graça incriada e a existência do homem 

Como pode a criatura humana saber algo da graça incriada? A resposta que a teologia joanina dá a 
esta pergunta, em sua primeira carta, é de uma enorme simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma 
igualmente enorme contundência: a experiência de poder amar é o caminho que leva ao conhecimento 
mais próximo daquela realidade que Deus, livremente, se deu a si próprio (cf. 1Jo 3,14). 

A grande complexidade do desenvolvimento da linguagem sobre Deus, que a Bíblia contém, chega 
dessa maneira a seu ponto culminante, à palavra que, mencionando uma experiência fundamental do ser 
humano, serve para melhor compreender a opção “relacional” da liberdade divina. E isto a ponto de que a 
teologia joanina, para evitar qualquer mal-entendido, chegue a precisar: “Que não passou pela experiência 
de amar não conheceu Deus, porque Deus é amor” (cf. 1Jo 4,8).14 Já se disse, com profunda razão, que a 
linguagem digital-icônica usada pelo homem  que, por sua vez, o caracteriza  não lhe serviu 
primeiramente para designar coisas, mas para expressar relações. Pois bem, a Bíblia inteira, apesar das 
diversas maneiras e termos que usou, ao longo de séculos, para expressar o mais decisivo das relações 
entre Yahweh e os homens, valeu-se fundamentalmente, desde épocas bem antigas, de duas palavras. 
Apesar de que vários termos poderiam ser citados, considerados sinônimos dessas duas palavras 
fundacionais, prefiro escolher as duas mais relacionadas com a teologia joanina, pois fazem parte do 
Prólogo do quarto Evangelho. 

Em pleno êxodo, desde o cimo do Sinai, Yahweh se dá a conhecer precisamente por sua maneira de 
relacionar-se com os homens: “Yahweh... cheio de amor e fidelidade” (Ex 34,6). Daí em diante, estas 
duas qualidades relacionais acompanharão o nome de Deus, em inumeráveis ocasiões e com variados 
sinônimos. Pois bem, nesse hino com o qual a teologia joanina decide encabeçar o quarto Evangelho, 

                                                 
14 Permito-me glosar o texto, cuja tradução literal seria: “Quem não ama não conheceu a Deus”. Substituo-o por uma tradução 

menos literal, porém mais expressiva, no meu modo de ver, do que é o significado que o autor quer dar à sua frase. Note-se, 
de fato, que esse “Quem não ama” não indica, como se isso não fora relevante para o caso, quem não se ama. Não diz, por 
exemplo, “quem não ama a Deus”. Logo, é o amar mesmo, puro e simples, o que permite o acesso do homem ao 
conhecimento de Deus. O fato de que “conhecer”, na linguagem bíblica, tenha um sentido mais unitivo que no grego, não 
vem ao caso aqui. Agostinho compreendeu a frase desta maneira quando escreve, em sua obra De Trinitate (PL. 42, 957-
958): “Estás pensando o que ou como será Deus?... Para que possas saborear algo, sabe que Deus é amor, este mesmo amor 
com que amamos. Não seu o que é o que estou amando. Basta que ames o irmão e amarás o próprio amor. Porque, na 
realidade, conhece-se melhor o amor com que se ama o irmão que o irmão a quem se ama. Pois, já tens aí Deus melhor 
conhecido que o próprio irmão. Muito melhor, porque está mais presente, porque está mais perto, porque está mais seguro”. 
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Deus também se dá a conhecer não mais através da lei de Moisés (cf. Jô 1,16), mas por meio de seu 
próprio Filho. Este, como o Deus, isto é, como seu Pai, tem as mesmas qualidades relacionais com seus 
irmãos homens que as que Yahweh mostrava com os homens de seu povo: cheio de “graça e de verdade” 
(Jô 1,14). 

Amor e fidelidade, graça e verdade ou muitas outras fórmulas equivalentes, ao longo da Bíblia, 
apontam para esse único ser de Deus que fica patente quando, na Encarnação, o Filho unigênito de Deus 
decide assumir e viver nossa história. Talvez, por isso, as duas palavras que definem Deus tornam-se 
somente uma: Deus é amor, e isso deveria bastar. Efetivamente, os dois substantivos poderiam ser 
traduzidos por apenas um, mais o adjetivo que o qualifica: Deus é “amor sólido” (confiável, fiel), ou 
“graça verdadeira” (= sólida, resistente, confiável).15 

Pois bem, desse amor ou graça incriados surgem, conforme a teologia joanina, dois pontos de 
partida, no plano lingüístico, para a compreensão de como atua e do que é essa “graça”, na existência do 
homem. Trata-se de duas metáforas. No ser limitado que ama “habita” Deus ou  se se prefere  quem 
ama “nasce de” Deus; tem  ou, melhor  é (com o ser) de Deus, só que à maneira de um “filho”. Isto 
é, é um pequeno Deus. Pela “graça criada”, desta vez, mas sem que isso queira dizer que essa “graça” seja 
errante, aumente ou diminua, chegue ou saia, auto-realize sua função ou nela fracasse. Como o 
entenderam os padres gregos, mas dando um passo a mais que eles, essa “imagem” de Deus, que há no 
homem, não aparece ou desaparece, conforme o homem deseje ou não tê-la: pertence, pela própria 
criação, ao ser homem. O que quer dizer que não é algo que a liberdade escolhe, ou que a Igreja dá; mas 
que estrutura a própria liberdade. Algo que o longo e maravilhoso processo da criação conseguiu ao dar o 
ser à humanidade. 

Em outras palavras, torna-se, assim o que Rahner pretendia para subsanar uma teologia da graça 
que partia da graça criada: substituir este ponto de partida pelo outro, bíblico, no qual tudo parte da graça 
incriada de Deus, que “endeusa” o homem para ter nele um interlocutor e um segundo criador para o 
plano comum de “humanizar” a criação (no duplo sentido que este verbo tem). 

a) Presença permanente e recíproca 

Mas, é hora de voltar à primeira carta de João e constatar o que faz a graça incriada de Deus na 
existência humana. Ao começar com a definição ontológica de Deus como amor (1Jo 4,8), e ao mostrar bi 
envio por Deus de seu Filho único à história humana, como manifestação da essência divina, a carta 
prossegue, destacando que outro não é nosso destino. Nosso ser está feito para a mesma coisa: 
“Caríssimos, se Deus assim nos amou, devemos, nós também, amar-nos uns aos outros”. Em seguida, 
mostra que talvez nos enganemos, pensando que já fazemos o mesmo que Deus, amando a Deus. Mas, 
não é assim, posto que “ninguém jamais contemplou a Deus” e o homem tem que chegar a ele por 
abstrações ou analogias. E é muito fácil que elas nos enganem (cf. ib. 4,11-12.20-21). Atuaremos como 
Deus, se ao atuar somos movidos pela mesma atitude que colocou em movimento o amor divino (cf. ib. 
4,9): “Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu Amor (= o amor que é seu ser) em 

                                                 
15 Um dos melhores exegetas, especializado no estudo dos escritos joaninos, o já citado Raymond Brown traduz a dupla 

fórmula “graça e verdade” do Prólogo (Jô 1,14.17) por “enduring love” (op. cit., t. I, p. 4), citando em seu apoio (parcial) 
Bultmann e Dodd, mostra que os conceitos de “verdade” grego ehebraico diferem claramente. O primeiro é intelectual: a 
qualidade de não estar encoberto. Ao contrário, “verdade” em hebraico está relacionada com a raiz ‘mn, isto é, “ser firme, 
sólido, e assim ‘emet é a solidez essencial de uma coisa, ou (seja) o que a faz resistente, confiável” (ib. p. 499). Assim, 
verdade é muito mais uma metáfora moral: designa uma qualidade relacional da pessoa. 
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nós é levado à perfeição” (= a seu cumprimento perfeito, isto é, à medida que pode ter essa mesma 
qualidade divina em nossa finitude) (1Jo 4,12). 

Não obstante, caberia perguntarmo-nos: não será esta uma mera analogia: imagem e semelhança, 
sim, mas só isso? Aqui já aparece  ou, pelo menos, assoma  a força da primeira metáfora das duas 
que mencionei mais acima: “... Deus permanece em nós”. Temos o Incriado dentro de nós. Não temos 
uma “graça”, uma coisa presenteada, um dom divino, simplesmente porque Deus no-lu deu. Ele mesmo 
está dentro de nossa existência, como quando um colaborador faz seu o nosso projeto e o abraça até o fim. 
E, certamente, disse  creio, com razão  que aqui “assomava” a força da metáfora da presença ou 
permanência do Deus-amor em nós. Porque, para que nenhum teólogo tome, levianamente, uma metáfora, 
considerando-a um jogo literário, um exagero oriental (como já se chamou a expressões similares), a carta 
prossegue sem solução de continuidade: “Nisto reconhecermos que permanecemos nele e ele em nós 
(porque)... Deus é Amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele” (1Jo 
4,13.16; cf. 3,24; comp. 1,5 com 2,10). Estamos metidos no ser de Deus. Ali nos colocou o amor. Ou, 
para que não nos equivoquemos, o amar. O amar real, sem que seja necessário mostrar a qualquer leitor 
medianamente inteligente a quem se deveria amar para que isso aconteça. 

Está claro, esta permanência recíproca só pode ter um sentido. Não pode significar que se misturem 
nossas naturezas. Continuamos sendo os entes limitados que somos por nossa essência (inserida num 
universo, e num universo compartilhado) e pelo uso de nossa liberdade. Significa, isso sim, que no plano 
da significação e do valor, Deus quis que estivessem tão unidos que nem o próprio Deus (depois de sua 
livre decisão de criar, e de criar seres livres) possa ter pleno sentido sem nós, nem nós sem ele. 

Por isso, temos um presente incriado e, como o nomeia uma expressão que, deliberadamente, deixei 
de lado na citação anterior, para que melhor fosse vista a permanência recíproca que supõe nossa 
capacidade e necessidade de amar, esse presente incriado é nada menos que o que temos, “originado16 de 
seu Espírito” (1Jo 4,13; cf. 3,24). A graça incriada, o princípio e fundamento de toda graça criada, é hoje 
para nós o que Jesus pôde designar como seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo. 

b) Filiação 

Cada um dos escritores do Novo Testamento tem seu próprio evangelho. Cada um tem uma maneira 
diferente  embora todas sejam igualmente alegres  de conceber e expressar, com suas respectivas 
obras, a boa notícia que significou “o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos 
olhos, o que contemplamos, e o que nossas mãos apalparam do Verbo (=Palavra) da vida” (1Jo 1,1). 

A grande maioria  ou todos eles  tratou também, em algum lugar privilegiado de suas obras, de 
resumir esse testemunho, de modo a poder dizer: “Vos escrevemos isto para que vossa alegria seja 
completa”. 

E nisto, como é lógico, tiveram êxito diferente, posto que eram igualmente distintas suas 
capacidades de compreensão e de expressão. 
                                                 
16 “Originado de”, no lugar de um ambíguo “de”, que pode indicar posse, pertença, composição física ou várias outras coisas. 

Em grego, não temos aqui um genitivo, mas um ablativo com ek, que indica a origem da presença de que se trata. O Espírito 
é amor, o amor não visível, não exterior, que está em nós, ou seja, a “graça incriada”. Por isso, seria inútil dizer aqui quanto 
ganharia a teologia da “graça”, se fosse formulada a partir do verdadeiro nome da graça incriada: teologia do Espírito Santo. 
Pois não é outra coisa; nem  falando pouco e bem  é coisa alguma. Que isto seja dito de passagem, para que não se argua 
contra um teólogo que não trata o bastante do Espírito Santo, sendo assim que o costume e as mesma fórmulas dogmáticas 
levaram-no a falar longamente da graça divina. Tudo está em como se fala desta. 
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Se tomarmos como um fato a unidade do que seria a teologia ou corpus joanino, penso que não 
erraremos muito, se localizamos  levando em conta o contexto, é claro  quatro desses momentos 
culminantes, nos quais a síntese da alegria do evangelho cristão parece adquirir vida. Obviamente, está a 
afirmação da Encarnação no Prólogo (Jô 1,14), quando depois da cuidadosa e metódica distinção entre 
os verbos que, pertencendo a Deus, merecem usar o verbo “ser” (= einai), ao passo que as criaturas 
devem contentar-se com o verbo “chegar a ser”  a chegada de Deus aos homens acede a seu paroxismo 
na Encarnação do Verbo, isto é, daquele que chegou a ser homem e habitou conosco na história. 

Pessoalmente, sempre senti um clímax semelhante quando, ao começar a Paixão, esse mesmo 
Verbo divino reassume  no pensamento joanino  toda a sua sóbria majestade divina: “Sabendo Jesus 
que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim” (Jô 13,1). E o que vem em seguida não é ainda a hora em que a dor apaga quase tudo, 
mas o gesto simples, com o qual  quem é Deus  mostra o sentido de sua Paixão, na delicada 
sobriedade (hoje, talvez perdida, pelo que chamamos nossa civilização e seus meios de transporte) com 
que “sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava” (Jô 13,3-
4), levanta-se da mesa, e começa a lavar os pés de seus discípulos cansados do caminho. 

Também me parece um clímax do pensamento joanino o momento do Apocalipse, no qual aparece 
o que todo o livro já discutiu: a capacidade dos homens de cumprir o sonho da humanidade de ter uma 
cidade (= polis) “sem lágrimas, sem morte, sem clamor, sem dor” (Ap 21,4). E a quem pergunta de onde 
provém esta cidade, se lhe responde: “Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles; eles 
serão o seu povo, e ele, Deus-com-eles, será o seu Deus” (Ap 21,3). Mas, pergunta-se: como falar de 
homens, quando já não há história? Contudo, ela existe, sim, porque “lhe trarão a glória e o tesouro da 
humanidade” (Ap 21,16). Esplendor e tesouro purificados, e não por arte de magia, mas para dar ao que 
foi feito na história seu verdadeiro  mas, em parte, invisível  valor “retribuindo a cada um conforme 
o seu trabalho” histórico (Ap 22,12). 

Dir-se-á que forcei o texto joanino, colocando aí a palavra “humanidade”, que não se encontra no 
grego. Mas, não é assim. E quem força o texto é quem ignora que “das mil passagens, aproximadamente, 
nas quais aparece nos LXX (= a clássica tradução ao grego da bíblia hebraica) éthnos (= povo, nação) é 
quase sempre tradução do hebraico goy ou goyim (= estrangeiro, gentio, ou pagão)... A humanidade que 
não é Israel leva o nome de ta éthne, os povos”.17 O texto citado no Apocalipse para descrever a 
contribuição daqueles que vão participar “do novo céu e da nova terra” (Ap 21,1) não levou em 
consideração a separação religiosa entre os ternos clássicos  ethnos e laos  sinal de que o esplendor e 
a riqueza que levarão é a construção da história comum a todos os homens. Na meia-história a religião 
não ocupa o lugar da história; muito pelo contrário. De fato, a teologia joanina, depois de procurar aí o 
religioso por antonomásia  a antiga morada de Deus, o tempo, ou o santuário , não o encontra. E 
deve reconhecer: “...não vi nenhum templo nela”, porque o próprio Deus, que penetrou por meio de Jesus 
em nossa história e nela deixou até a última gota de seu sangue, “é seu Santuário” (Ap 21,22). 

                                                 
17 H. Bietenhard, art. “Pueblo” no Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento... op. cit., t. III, p. 439. É muito significativo 

que o autor do Apocalipse tenha selecionado aqui  e nada menos que do Antigo Testamento  uma citação do ritoisaías 
(Is 60), onde aparece o termo ethnos para uma profecia de bênção, sendo que este era  por assim dizer  o ofício do termo 
laos, usado para designar o povo eleito, ou seja, Israel. Mas ainda, o termo ethnos, 100 vezes no Novo Testamento (em 162 
casos), “contrapõe-se tanto aos judeus como aos cristãos” (ib. p. 440) para designar aqueles que não conhecem o Dês 
verdadeiro. Um sinal mais de que o humanidade inteira, com aquilo que o amor construiu na história, no novo céu e na nova 
terra prometidos (cf. Gs. 39).  
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E este é um maravilhoso paradoxo, que a teologia (até o Vaticano II) custou a admitir: aquilo com o 
que a humanidade contribui ao novo céu e à nova terra  o resultado de sua história  é o sagrado, pois 
logo em seguida ao Texto citado, consta expressamente sobre essa morada de Deus (que torna seu o 
esplendor das “nações”) que “nela jamais entrará algo de imundo (= profano)” (Ap 21,27). 

Pois bem, aqui damos de cheio com o núcleo do tema da filiação. Porque a história é “sagrada” e 
digna de tornar-se definitiva, na medida em que contém algo de divino, algo pertencente à própria vida de 
Deus. E este é o quarto clímax das teologia joanina, que aparece e desenvolve-se na primeira carta de 
João: “Vede que prova de amor nos deu o Pai: sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos!... 
Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que 
por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele...” (1Jo 3,1-2). 

Como fundamento de nossa realidade, de nosso ser, aparece com toda clareza a identidade em Deus 
entre amor e graça. É presente de Deus o tornar-nos filhos e mostrar-nos nisso por que e para que 
existimos. A “graça incriada” é o ponto de partida para a compreensão do que somos. E é precisamente 
aqui, neste ponto de parida, que a teologia joanina, apoiando-se obviamente na paulina,18 de certo ponto 
de vista, ultrapassa-a. 

Seria inútil repetir agora o que disse antes19 a respeito das relações  na teologia antropológica de 
Paulo  entre a filiação e a concepção de uma liberdade realmente criadora. Paulo estaria 
profundamente de acordo com João em que essa criação, própria dos filhos, ainda não é visível, porque a 
história dos homens parece conter um princípio de morte e corrupção dos projetos humanos. A liberdade 
dos filhos de Deus ainda não é visível em seus resultados definitivos. Isto é o que expressa João, a seu 
modo, ao escrever que apesar de já sermos filhos, não se manifestou ainda o que seremos, enquanto filhos 
precisamente, uma vez que nossa similitude com Deus, nosso Pai, crescerá e tornar-se-á visível. Talvez, 
poder-se-ia dizer que o fundamental que João acrescenta e essa concepção (que Paulo extrai de sua 
reflexão sobre a ressurreição de Jesus), é a relação ôntica entre a força real  embora invisível, em 
grande parte  da história humana e sua base em nossa similitude com Deus. Isto é, em nossa 
participação no amor incriado. O amor é divino. Não há outro no universo. E, por ser divino, é  mesmo 
dentro dos limites humanos  indestrutível, irreversível, definitivo. 

A graça incriada e sua vitória 

Há outro ponto também  a meu modo de ver  em que João complementa e, de alguma maneira, 
ultrapassa (em parte, graças ao que acabamos de ver) a antropologia paulina. É verdade que, se nos 
habituamos às reflexões complexas e, às vezes, quase contraditórias ou paradoxais de Paulo, pode 
parecer-nos, em João  e, sobretudo, na primeira carta  o começo de uma tendência maniquéia. Ou 
seja, a clareza é conseguida ao preço de oposições demasiado acentuadas ou simplificadas. Daí textos 
como este, parcialmente citado: “Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que 
passamos da morte para ávida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 

                                                 
18 Em sua primeira carta, João não utiliza mais que neste lugar a fórmula que Paulo emprega repetidas vezes  “filhos de 

Deus”  para designar aqueles a quem Deus torna filhos, ao mesmo tempo que irmãos de Jesus, o Filho Unigênito de Deus. 
Mas, é necessário levar em conta  que, sim, repete uma fórmula estritamente idêntica quanto ao sentido: “nascidos de Deus” 
(na qual, esse de, tanto em espanhol como em português, como já indicamos, corresponde a um complemento de origem, em 
grego ek ou ex). Veja-se 1Jo 2,29; 3,9 (bis); 4,7.13; 5,4.18 (bis). Ou também, trazendo implícito o “nascidos”: 1Jo 3,19; 
4,4.7.19. 

19 Cf. supra, cap. VIII, par. B. 



 

    Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 
 

Edição nº 03 – Janeiro/ fevereiro 2006 

Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida; e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna 
permanecendo nele” (1Jo 3,13-15). Em um momento, define o pecado como “atuar contra a lei” (1Jo 3,4). 

Pareceria, assim, que João não compartilharia o “tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente” de 
Paulo. E que os mandamentos da lei moral estariam continuamente colocando o homem diante de uma 
alternativa semelhante à de amar ou matar... Mas não é assim. É verdade que na primeira carta de João 
encontramos, várias vezes, o plural “mandamentos” (cf. 2,4; 3,22.24; 5,2.3). No entanto, toda a carta está 
armada sobre a declaração que Jesus faz no Evangelho joanino, segundo a qual existe apenas um só 
mandamento, um mandamento “novo”, propriamente “seu” na mensagem de Jesus: “Este é o meu 
mandamento: amai-vos uns aos outros como ru vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá 
a vida por seus amigos” (Jô 15,12-13), ou então: “Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos 
outros” (Jô 13,34). A carta de João chama este mandamento  no singular  “a mensagem que ouvistes 
desde o início (de nossa fé)” (1Jo 3,11; cf. 2,7). E repete, quase palavra por palavra, a segunda fórmula 
com que o Evangelho joanino expressa esse mandamento: “Caríssimos, amemo-nos uns aos outros...” e 
acrescenta o seu: “pois o amor é de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus” (1Jo 
4,7). Desta maneira, toda a “lei” moral se recapitula (como em Paulo) num só preceito válido para todo 
homem. A lei cristã  no sentido de revelada em Cristo, e não no sentido de ser válida a partir de Cristo 
 tem um só preceito. E isso porque apregoa que, no ser humano, só existe uma atitude divina: criar 
amor na história. Pois bem, um só preceito não pode constituir uma lei. Não lei que possa reduzir-se a 
dizer “amai”. Quem diz só “amai” não está ditando uma lei, mas convidando a uma empresa: a de criar 
amor em todas as infinitas e diversas situações, irrepetíveis, nas quais o amor seja necessário e possível. 
Como se vê, até aqui Paulo e João convergem. Mas há no primeiro dois pontos difíceis de conciliar com o 
conceito, altamente positivo, que Paulo tem da liberdade. Esses dois pontos estão situados, um no 
capítulo quinto e outro no sétimo de sua carta aos Romanos. No primeiro desses textos, apresenta Jesus 
Cristo como salvador efetivo de todos os homens, o que nos leva a perguntar de onde pode surgir tal 
certeza, se a liberdade parece trazer consigo a possibilidade de uma plena opção a favor ou contra a graça 
que procede de Deus. Uma salvação universal conhecida de antemão não jogaria por terra, como 
contraditória com a liberdade humana, toda a decisoriedade e significação que se pretende atribuir a esta? 
No segundo texto, a dificuldade  similar à anterior ou convergente  consiste em identificar, como 
Paulo parece fazer, o mais íntimo do homem, sua liberdade, com uma opção pelo amor, isto é, pela “lei 
espiritual” promulgada por Jesus. Porém, uma vez mais, se o “homem interior” está necessária e somente 
de acordo com essa “lei”, como pode dizer-se dele que é livre?20 

Penso que a teologia joanina ajuda a responder a ambos os questionamentos convergentes. Na 
mesma medida em que coloca a graça incriada como ponto de partida, ou seja, a participação que Deus dá 
a cada homem em seu próprio ser, que é amor. Isto significa que o amor é muito mais que o objeto de 
uma alternativa frente à qual se opta. É, por assim dizê-lo, o instinto central do homem, o chamado e a 
promessa que, a partir da história, Deus lhe faz. A opção, e sua inerente dificuldade radicam-se num plano 
lógico diferente. A liberdade do homem nunca consegue personificar totalmente o mundo natural (nem a 
segunda natureza que é a sociedade). Cada encontro da intenção com os dinamismos ou determinismos, 

                                                 
20 Roger Haight consagra, em seu livro The Experience and Language of Grace (Paulist Press. New York, 1979) um longo 

trecho para mostrar sua divergência comigo neste ponto. Para ele, não existe liberdade, se não se opta entre o bem e o mal 
(moral). Em sua excelente obra posterior, Na Alternative Vision. Na Interpretation of Liberation Theology (Paulist Press. 
New York, 1985), resume sua compreensão e as razões de seu desacordo comigo, desta maneira: “…Segundo trata de reduzir 
a liberdade (freedom) à atividade e o pecado à passividade. É precisamente na atividade da liberdade, quando a liberdade é 
mais livre (free) e poderosa, que se pode ser mais pecador” (op. cit., p. 148). Creio que nesta objeção se dá um erro de 
compreensão, ao confundir dois níveis lógicos diferentes. Tratarei de mostrá-lo, no decorrer do texto, assim como na nota 
seguinte, para o leitor interessado neste tema mais complexo. 
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que devem intermediar para que essa liberdade se torne realidade, coloca o homem frente à uma opção, 
onde se joga a coerência maior ou menor com a intenção inicial, profunda. A graça incriada, limitada, do 
amor divino torna-se graça criada que abre caminho, com dificuldade, no mundo dos determinismos 
naturais ou sociais. Deus é amor sem medida, mas, ao dar-se a nós, entrar no mundo da medida, próprio 
de todos os seres finitos. 

Assim, ao mesmo tempo, se explica que o amor saia sempre vencedor. O que há de vida divina no 
homem é indestrutível, irreversível, fiel. E nem a morte, nem o pecado podem destruir esse amor. Esta é a 
base da certeza da ressurreição, não somente de nossas pessoas, mas dos projetos históricos 
empreendidos, precisamente, para amar. “Nós escreve João em sua primeira carta  acreditamos no 
amor” (1Jo 4,16). Apostamos que nem uma parte dele se perde ou fracassa. Mas, explica-se também a 
resposta dada ao segundo questionamento: obviamente o homem pode com sua liberdade deixar passar as 
oportunidades mais ricas para o amor, que Deus  através do que chamamos acaso  faz passar diante 
dele. Pode buscar  e, certamente, de uma forma muito ativa , para as dificuldades de um amor que é 
dom da própria vida, soluções fáceis e pobres.21 Temos algo do reino de Deus que está em nossas mãos e 
que Deus não fará, se nós não optamos de maneira responsável por um progresso do amor, progresso que 
as circunstâncias únicas, mas quais cada um de nós vive, tornam possíveis. 

                                                 
21 Creio que, quando Paulo fala do acordo que o homem interior (= todo homem) tem com a lei do amor, e coloca o mal, com o 

qual este mesmo homem se encontra, no processo de realização, com as leis da instrumentalidade, é aí donde tem que optar 
entre ser fiel ao projeto de amor inicial, ou rebaixá-lo, acomodando-se à facilidade dos instrumentos que tem à mão. Nunca 
se escolhe o que é mau enquanto tal. Como um escultor não escolhe a fealdade para sua estátua projetada. A fealdade coloca 
uma opção à liberdade, apenas quando o homem põe-se a esculpir o mármore. Não se trata de passividade, mas uma 
atividade que se desvia do valor que a motivou. E com a qual, a maior parte das vezes, o homem se engana a si próprio, 
pretendendo que continua fiel ao projeto inicial. O bem e o mal moral não se apresentam como tais, num primeiro nível de 
ação. Ninguém escolhe o egoísmo pelo egoísmo. Mas, este aparece em outro nível. Opta-se pelo egoísmo, num segundo 
momento, quando o amor, em vias de realização, torna-se difícil e fica mais fácil instrumentalizar, por exemplo, a pessoa a 
quem se queria amar. As maiores crueldades, as vinganças mais atrozes começaram sendo amor. Mas, diante da realidade 
criada, com a qual deve elaborar seus produtos, livremente o homem decidiu ser infiel à sua opção, acumulando 
simplificações mortíferas, apelando à justiça para exercer a vingança, e assim por diante. A liberdade mais íntima se lança 
em direção ao amor, porque esta é a força fundamental que Deus colocou no homem, tirando-a de sua própria vida. Mas, este 
criador é um criador-criado e, livremente, vende sua criatividade para economizar as dificuldades da fidelidade ao mais 
profundo de si próprio. Creio que Haight se equivoca, quando identifica  em meu pensamento  o bem e o mal moral com 
a atividade e a passividade, respectivamente. 
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A inculturação do símbolo cristão nas comunidades de tradição afro: 
reflexões provocadas pela leitura de J. L. Segundo 

Afonso Maria Ligorio Soares* 

A divina revelação, assim como se cumpriu em Jesus, nos conduz ao mistério do ser humano. 
Por isso, pedir às pessoas que aceitem a revelação cristã antes que tenham aprendido 

a experimentá-la como uma definição de sua própria vida é uma exigência impossível e inútil, 
que vai contra a estrutura da revelação. 

Edward Schillebeeckx 

Evangelização inculturada? 

Revelo, desde o início, minha intenção principal neste artigo: podemos e devemos devolver às 
sociedades tradicionais e não-tradicionais1 presentes no Brasil e em qualquer outro país, o tempo e as 
condições mais favoráveis a fim de que, caminhando com seu próprio ritmo e índole, tracem seu 
destino rumo à plenitude do Sentido. O cristianismo não tem de ser um empecilho nesse processo. 

Hoje somos muito mais conscientes do que nossos antepassados acerca da destruição cultural 
causada, entre outras coisas, pela chegada por demais imediata da doutrina evangélica aos povos não 
europeus. O problema, porém, não diz respeito somente ao passado; é um desafio, mais do que nunca, 
atual e impulsionador. 

O evento Jesus na tradição bíblica é o ápice de uma longa e complexa evolução: cerca de 12 
séculos, a partir do período mosaico-davídico. Uma história plena de crises, retrocessos e sempre 
novas guinadas teológicas. São exemplares a esse respeito o movimento profético anti-monárquico e o 
grito de Jó contra a teologia tradicional da retribuição terrena do justo. Jesus banha-se em toda essa 
tradição com tal profundidade que resulta incompreensível a plenitude que os cristãos experimentam 
nele, se não se tem presente sua assunção radical dos valores fundamentais do Antigo Israel. 
Reconhecer tal plenitude não significa, entretanto, que cesse, dentro e fora da vertente judaico-cristã, a 
evolução ou a história da revelação (da salvação). 

Cientes de que “o estrito problema cristológico deva ser encarado dentro do contexto de uma 
avaliação do lugar de Jesus Cristo em meio às outras religiões”,2 muitos teólogos têm-se esforçado 
por matizar melhor o sentido da sua normatividade. Entendem assim que a plenitude seja antes 
“qualitativa” (Dupuis),3 uma espécie de “chave fundamental” (Torres Queiruga)4 obtida em Jesus 
                                                
* Este texto condensa os capítulos 8 e 9 de meu livro: Interfaces da revelação; pressupostos para uma teologia do 

sincretismo religioso (São Paulo: Paulinas, 2003). 
1 Não-tradicional, conforme K. A. Appiah, é aquela comunidade já tocada pela modernidade, mas ainda norteada pela 

cosmovisão tradicional (APPIAH, K. A. Na casa de meu pai. pp. 155-192). 
2 HAIGHT, R. Jesus, símbolo de Deus. p. 455. 
3 DUPUIS, J. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso. pp. 387-420. 



Edição nº 3 – Janeiro / Fevereiro 2006 2 

 
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 

Cristo e que marca o limiar entre uma revelação “fundante” e outras “dependentes” (O’Collins).5 Para 
outros, como R. Haight e P. Knitter, Jesus pode ser considerado como revelação normativa de Deus, 
desde que se admita que Deus também se revele normativamente alhures.6 Nesse caso, pode-se dizer 
“não (...) que Cristo [seja] a plenitude de vida, mas que essa Plenitude, efetiva desde o Início, é 
chamada de Jesus, o Cristo pela tradição cristã” (R. Panikkar).7 Como o leitor deve estar imaginando, 
muitos fios poderiam ser puxados com base em tais asserções. Concentrar-me-ei, por ora, em apenas 
um: a chegada (ou não) à consciência cristã será sempre uma experiência incontestavelmente humana, 
com todas as vicissitudes que a constituem. Portanto, nada impede, em princípio, que, de novas crises 
ao longo da história do cristianismo, e da história de seu intercâmbio com outras tradições religiosas, 
sempre desdobrem novos modelos e paradigmas da autocomunicação divina.8 

A hierarquia das verdades e a evangelização 

Este item parte da seguinte questão, proposta a teólogos e hierarcas cristãos: por que negar às 
culturas afro-brasileiras a mesma oportunidade que tiveram nossos antepassados ao se confrontarem 
com a revelação divina na história? Por que obrigá-las a uma opção explicitamente evangélica e 
eclesial antes que possam viver o que Carlos Mesters chama de “seu antigo testamento”? Uma das 
normas mais elementares para uma leitura cristã da Bíblia é, segundo o referido biblista, a aceitação 
da lista completa dos livros inspirados. Isso significa, portanto, aceitar que ambos – o “primeiro” e o 
“segundo” testamentos – estejam unidos pela mesma economia divina “no único Projeto de salvação e 
de libertação, projeto que somente se revela plenamente na medida que o Antigo se transforma9 no 
Novo”. Uma passagem iniciada no evento pascal e até agora em ato. 

Toda pessoa, grupo, comunidade, povo ou nação possui o seu antigo testamento e deve 
fazer sua passagem em direção ao Novo, isto é, deve interiorizar a própria vida até 
descobrir em suas raízes a presença amiga e gratuita de Deus, que tudo atrai na direção de 
Cristo e sua ressurreição.10 

A perspectiva de Mesters, se de um lado abre para uma visão mais generosa e realista do processo 
de amadurecimento da fé cristã nos indivíduos e comunidades, de outro é ainda tímida e não deixa de 
ser problemática quando recolocada no âmbito do diálogo inter-religioso, a começar pela esfera 
judaico-cristã. Ademais, nem o candomblé, nem qualquer outra tradição religiosa, pretendem ser 
mais um dos vários antigos-testamentos do cristianismo. Feita essa ressalva, alguém poderia 
perguntar-se por que nem mesmo um raciocínio tão moderado (de respeitar os ritmos da experiência 
                                                                                                                                                            
4 TORRES QUEIRUGA, A. A revelação de Deus na realização humana. pp. 239-245 e 414. 
5 O’COLLINS, G. Teologia fundamental. pp. 71-140. 
6 HAIGHT, R. Jesus, símbolo de Deus. pp. 467-472. 
7 Panikkar, R. La pienezza dell’uomo; una cristofania. p. 21. 
8 Tal é o preço da pretensão cristã de ter tido acesso à revelação histórica de Deus – e que muitas vezes, acusa R. 

Panikkar – levou pensadores cristãos à “historiolatria” (Panikkar, R. Op. cit. pp. 213-219). 
9 Prefiro dizer que o “Antigo” evidencia-se no “Novo”. 
10 MESTERS, C. O Projeto Palavra-Vida: a leitura fiel da Bíblia de acordo com a Tradição e o Magistério da Igreja. pp. 

457 e 458. 
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veterotestamentária dos povos) tenha prevalecido desde a Igreja primitiva. Não é verdade, afinal, que 
os cristãos tenham dispensado os pagãos de dever antes se tornar prosélitos do judaísmo para 
somente depois abraçar o Mistério de Cristo? Isso é verdade, mas não significa que confessar Cristo 
não implique certos pressupostos. O fato novo foi, no entanto, o reconhecimento desses pressupostos 
também em outras tradições, como por exemplo, a filosofia grega. Por isso, Clemente de Alexandria 
pôde afirmar, dirigindo-se aos gregos, que o evento Cristo era sinônimo do Logos que eles tanto 
procuravam. 

Seja como for, salientarei ainda um pouco o aspecto positivo dessa postura inclusiva. J. L. Segundo 
defende a autenticidade dogmática do Primeiro Testamento, como pedagogia divina (DV 15) rumo à 
plenitude de Cristo, expressando-se nestes termos: 

Quando dizemos que temos “fé” no conteúdo (“dogmático”) do Antigo Testamento – e 
em todo ele – queremos dizer que colocamos nossa confiança absoluta em que, seguindo o 
caminho ali traçado, e balizado por coisas imperfeitas e transitórias, (...) encontraremos 
sempre diante de nós uma verdade cada vez maior e uma mais profunda riqueza de sentido 
para nossa existência humana.11 

O enfoque do teólogo uruguaio interessa à atividade pastoral da Igreja Católica no Brasil. Esta 
ainda não enfrentou com decisão a ambigüidade terminológica e ideológica que permeia seus 
discursos e projetos de evangelização. Na prática, o povo ainda12 é tido simplesmente como cristão e 
o esforço pastoral não se concentra senão na tarefa de sempre recordar às pessoas quais são os deveres 
que daí lhes advêm. Quando determinada prática ou atitude das pessoas insiste em não se adequar às 
prescrições oficiais, é então qualificada de catolicismo popular ou religiosidade popular. 

Estou de acordo com P. Süss e M. C. Azevedo13 em sua defesa de um mais amplo significado do 
adjetivo popular. De fato, o fenômeno do catolicismo popular penetra todos os estratos sociais, do 
Oiapoque ao Chuí. A questão não se coloca nesse nível, mas antes nos mal-entendidos derivados do 
termo. Em suma: por que considerar cristão aquilo que ainda não o é e, quiçá, nem queira sê-lo? 

Compreende-se que um pastor precise ter muita paciência histórica, sabedoria e prudência no 
apascentar o rebanho. Certa condescendência, sobretudo em relação aos mais fracos, é sempre 
louvável. Todavia, impor tal catolicismo mais autêntico ou mais puro (admitindo-se que este esteja 
presente no âmbito da militância cristã) não seria trabalhar contra o Evangelho? Quem garante que a 
fraqueza popular não seja antes, e muitas vezes, uma das variáveis da força sincrética da religião 
popular? Por que deveriam as pessoas mudar suas práticas e rever seus pontos de vista em nome de 

                                                
11 SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. p. 144. 
12 O ainda deve-se à desproporção entre o que já se sabe a respeito do catolicismo realmente vivido pelo povo e a 

insistência idealista das diretrizes e dos planejamentos pastorais efetivamente executados (ou permitidos). Exemplo 
paradigmático a respeito é o texto do recente volume 85 da coleção “Estudos da CNBB” que trata da Pastoral afro-
brasileira (PAB). Para receber a chancela oficial, o subsídio (que foi confeccionado com a assessoria de 
representativos militantes da PAB) sequer menciona a cotidiana experiência do sincretismo e da dupla pertença (Cf. 
CNBB, Pastoral afro-brasileira, op. cit.). 

13 Cf. SOARES, A. M. L. Interfaces da revelação; Primeira Parte, Capítulo 1. 
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um catolicismo mais verdadeiro se aquele que vivem e praticam já é católico? Portanto, a única saída 
não estaria, talvez, na disposição de aceitá-lo em conformidade com o espírito pós-conciliar da 
unidade evangélica na pluralidade cultural? 

Há mais de 25 anos, J. L. Segundo já observava que um dos poucos consensos entre o clero 
neoconservador e o progressista era a necessidade de acolher e revalorizar a religiosidade popular. O 
primeiro, por motivos pré-conciliares (postura exclusivista): a necessidade da pertença à igreja a todo 
custo para obter a salvação; o segundo, por compaixão evangélica pelo povo empobrecido privado de 
tudo, e que, ao menos, deveria ser respeitado em suas crenças (postura inclusivista).14 

Suponha-se, porém, que ambas as facções se convencessem do “pré-cristianismo” desses católicos 
populares. Como agir em consonância com esse dado? Partir logo do querigma, assim como foi 
experimentado na Igreja Apostólica, deixando em suspenso, por enquanto, as inumeráveis 
incrustações subseqüentes? Ou começar de zero, proclamando que Iahweh é mais poderoso do que 
todos os demais deuses, e aguardar o tempo necessário para que esse povo, já então artífice da própria 
história, chegue à fé eminentemente cristã?15 

Uma das dificuldades práticas desse caminho é estabelecer o ponto exato, histórico e cultural, onde 
situar a comunidade cristã ideal que sirva de modelo. Mas, não seria justamente isso que pretendia 
incentivar o princípio ecumênico, timidamente proclamado no Vaticano II pela declaração Unitatis 
Redintegratio, § 11? Ei-lo: “os teólogos católicos (...) devem (...) lembrar-se de que existe uma ordem 
ou ‘hierarquia’ de verdades na doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é 
diverso”. 

O problema teórico-prático de uma evangelização que pretenda agir em concordância com o citado 
princípio é a demasiada precisão dogmática em que se encontra hoje o cristianismo, notadamente sua 
vertente católico-romana. Eis porque as propostas ecumênicas pós-conciliares, bem como as novas 
pesquisas teológicas, aparecem como uma enorme ameaça contra tudo o que esteja dogmaticamente 
estabelecido.16 J. L. Segundo o constata, quase perplexo: 

Heresias vivas estão sendo reabilitadas [hoje]. No seio da Igreja há profundos 
sincretismos que unem a religião cristã a idéias pertencentes a outras religiões 
profundamente diferentes. Não se sabe bem, então, como deverá fazer a teologia diante de 

                                                
14 Segundo insiste nos mal-entendidos de tais posições. E cita, para corroborar sua opinião, a obra de LEVINE, D. H. 

(Religion and politcs in Latin América; the Catholic Church in Venezuela and Colombia). Numa pesquisa com 60 
bispos da Colômbia e da Venezuela, Levine lhes propõe, por hipótese, a seguinte alternativa: manter o povo dentro 
da Igreja ainda por quatro séculos (embora na miséria), ou em vez disso, perder as massas... mesmo se tal perda fosse 
acompanhada de uma sensível melhora na dignidade humana das camadas mais pobres. Os bispos, por razões 
teológicas, resignaram-se à primeira possibilidade (SEGUNDO, J. L. Teologia abierta. v. III, p. 147, n. 23). 

15 Tenho aqui em mente o roteiro proposto por J. L. Segundo para acompanhar as etapas da revelação divina até sua 
culminância em Jesus Cristo. Ele situa didaticamente quatro etapas pré-cristãs, correspondentes a quatro imagens 
sucessivas de Deus: deus mistério tremendo, deus providência moral, deus transcendente e criador, deus legislador 
justo (cf. Idem. As etapas pré-cristãs da descoberta de Deus; Teologia aberta para o leigo adulto. v. III. A nossa 
idéia de Deus; Teología abierta. v. III. Reflexiones Críticas; O dogma que liberta; fé, revelação e magistério 
dogmático; Que mundo? Que homem? Que Deus?). 

16 Basta conferir a repercussão da declaração Dominus Iesus (6/ago./2000), da Congregação para a Doutrina da Fé. 
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caminhos assim traçados, ao que parece desviados, mesmo se, por outro lado, tais caminhos 
tenham dado tanta coisa [boa] a diversas sociedades, e ainda podem fazê-lo em prol da 
busca cristã da verdade e da riqueza dogmática. Todavia, como negar que estes continuem a 
afirmar aquilo que, a seu tempo, foi julgado um “erro” determinante e irreversível?17 

Investigando os prós e contras da evangelização dos povos denominados bárbaros, Segundo 
pergunta-se: “Por que a pedagogia divina não prosseguiu nesses povos o lento mas seguro caminho 
que levou o dogma às portas da mensagem cristã?” A resposta, à primeira vista, é muito simples. Um 
número significativo de pessoas (a comunidade cristã, nesse caso) já conhece o mapa do caminho. O 
que lhes resta a fazer daí para a frente é indicá-lo a quem, porventura, vier a pedi-lo.18 

Portanto, poder-se-ia deduzir, se as premissas são essas, que a inculturação da fé cristã em tais 
tradições culturais gozou de um feliz sucesso, com uma notável poupança de energias. Que de fato 
tenha sido ou não assim, a resposta poderia ajudar nessa busca de novas saídas que vem sendo 
empreendida pela missiologia em vista de uma eficaz evangelização inculturada. É o que será 
analisado a seguir. 

Uma pedagogia apressada 

A novidade cristã possui pretensões universais. O dado transcendente de um Deus ao lado dos 
pobres e fiel até o fim conseguiu, em Jesus de Nazaré, superar as últimas interdições (ideológicas) de 
algumas vertentes do judaísmo, radicalizando essa proposta. Sendo a mais próxima, a cultura helênica 
foi a primeira a ficar na mira daquela estranha – e leiga – seita judaica.19 As influências, tanto as boas 
quanto as deletérias, foram recíprocas, e não seria justo simplesmente condenar a priori a helenização 
do cristianismo. 

Todavia, essa primeira “inculturação”20 para além dos muros do Antigo Israel teve de pagar seu 
preço. “O helenismo é um mundo coerente e totalizador” que “habitua a mente a buscar a verdade em 
essências fixas (...) como a natureza das coisas”. Daí resulta que a história não seja (mais) 
considerada “uma categoria da qual surja a verdade”.21 

O cristianismo impôs-se, assim, no mundo helênico como algo pelo menos razoável, apesar da 
loucura da cruz (– O Deus desconhecido que vocês tanto procuravam com sinceridade de coração e 
que deveria ser o garante de suas mais autênticas e profundas aspirações poderia ser este. Por que 
não?). 

                                                
17 Ibidem. pp. 238-239. 
18 Ibidem. pp. 245-284 (citação pp. 258 e 259). Obviamente, Segundo considera ser essa apenas uma resposta de 

percurso, que requer ulteriores aprofundamentos a fim de não acabar banalizada. 
19 Sobre esse assunto podem-se ver SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. pp. 247-262. 
20 O termo “inculturação” é utilizado por Segundo. Todavia, reconheço a pertinência da objeção de J. Comblin, quando 

contesta a possibilidade de ter havido real inculturação do cristianismo no mundo helênico (cf. COMBLIN, J. As 
aporias da inculturação, parte I. REB, 223, pp. 664-684; parte II: REB, 224, pp. 912-918). 

21 SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. p. 259. Grifo do autor. 
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Aquela seita tão envolvente nascida do judaísmo apresenta-se ao helenismo justamente numa 
situação crítica e fragmentada, tanto política (as contradições do Império Romano) quanto 
religiosamente (a busca frenética dos deuses alheios). Era o momento oportuno para uma proposta 
que reatasse os fios, que resgatasse os valores que permaneciam em letargia naqueles povos. 

Que sucede, no entanto, quando, na fase seguinte, a Igreja encontra-se diante desses povos jovens 
chamados bárbaros e circundada pelas ruínas do Império Romano Ocidental? Teoricamente, Roma é 
ainda possessão do Império do Oriente; praticamente, entretanto, está à mercê dos generais 
lombardos. As efervescentes questões teológicas (como a de Calcedônia, por exemplo) são ecos 
distantes. Não obstante, os novos habitantes convertem-se quase em massa ao cristianismo, talvez 
fascinados pelo seu nível de estruturação, desde então invejável, e pela potencial segurança espiritual 
por ele oferecida. 

Para Segundo, há certa semelhança entre esses novos companheiros de viagem e o estádio atingido 
pelo Israel da época davídica. E se pergunta como pôde a Igreja ocidental superar a defasagem, posto 
que não convinha partir de zero, isto é, somente pela afirmação de Iahweh. Na prática, responde o 
próprio autor, procedeu-se a uma simplificação da mensagem cristã, e isso fez com que não se 
verificasse imediatamente nenhuma mudança significativa na conduta dos neoconvertidos. Por 
séculos, a única coisa possível foi o acréscimo da mais elementar moral cívica na mente popular. 

Tamanha foi a lentidão do processo que, em pleno século XII, ainda se encontrava entre os 
camponeses o hábito de se “apropriar das partículas consagradas e enterrá-las em seus campos para 
aumentar a fertilidade da terra, como também eram freqüentes as provas de água, fogo ou duelo para 
demonstrar a inocência ou a culpa de um acusado”.22 

Seja como for, não é de se admirar de que a Igreja limite-se com freqüência a ensinar coisas que 
efetivamente não tenham ultrapassado o umbral neotestamentário. Com efeito, como diziam os 
alexandrinos, “existem muitas coisas da Igreja e na Igreja que não pertencem ao Novo Testamento, 
mas antes ao Antigo. A era do Novo Testamento e a sua realidade não são simplesmente 
coincidentes”.23 

Entretanto, não se pode generalizar demais esse quadro, sobretudo pelos pormenores relevantes 
que comporta. Maldonado insiste, com razão, na necessidade de considerar muito mais detidamente 
as nuanças das várias etapas e atores desse processo. É preciso, por exemplo, distinguir entre povos 
invasores e populações camponesas indígenas. Os camponeses já praticavam uma religião da 
natureza, por sua vez previamente influenciada pelas religiões mistéricas do vasto império. Lendo 
tais dados com óculos de teólogo católico, Maldonado julga positivas as contribuições das religiões 
mistéricas, porque introduziram a perspectiva histórica nas crenças rurais. É o caso do mito das 
divindades criadoras, que abre nas suas mentes uma brecha à penetração do dado cristão. Tal mito 

                                                
22 VAUCHEZ, A. Apud MALDONADO, L. Op. cit., p. 39, n. 8. 
23 RATZINGER, J. Apud BALTHASAR, H. U. von. Puntos centrales de la fe. p. 70. 
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compreendia, por exemplo, a narração da deusa (virgem) que desposa um deus, ou uma entidade 
semelhante, para gerar a vida humana. 24 

O que nos resta, afinal, é que, freqüentemente, a novidade cristã foi compreendida somente como 
uma fórmula mais garantida de resolver as necessidades da dimensão mágica nas pessoas. Mas seria, 
de fato, pertinente concluir que a simples manipulação da terminologia cristã tenha sido, por si 
mesma, um passo à frente? 

A prática pastoral medieval respondeu positivamente. Hoje, todavia, tal resposta precisa ser melhor 
matizada. Tem razão Schillebeeckx, quando sublinha: 

(...) a divina revelação, assim como se cumpriu em Jesus, nos conduz ao mistério do ser 
humano. Por isso, pedir às pessoas que aceitem a revelação cristã antes que tenham 
aprendido a experimentá-la como uma definição de sua própria vida é uma exigência 
impossível e inútil, que vai contra a estrutura da revelação.25 

Eis, portanto, o drama medieval de uma Igreja docente herdeira da patrística e rica de respostas 
(informações verdadeiras), desafiada por uma Igreja discente com perguntas muito elementares. Se, 
de uma parte, algumas respostas cristãs acabavam por não ser idôneas ao povo, de outra, a teologia 
(dogmática) de então precisava dobrar-se às capacidades receptivas de seu público. Nas palavras de 
Segundo, 

(...) o cristão medieval jamais viverá profundamente (...) aquilo que corresponderia ao 
conceito de aliança histórica assim como essa se dá no Antigo Testamento. (...) Os judeus 
que caminhavam em busca da sua terra, ou suspiravam por recuperá-la durante a 
dominação dos babilônios não tinham uma resposta tão fácil e ideal [isto é, este “vale de 
lágrimas” é efêmero; o que conta é o além-túmulo!]. E precisamente por isso tiveram de 
criar algo de mais profundo, enraizado e substancioso.26 

Que aconteceu, então? Uma vez vitimados por certa concepção religiosa que chegou 
extemporaneamente, os povos medievais – naturalmente inclinados a comportamentos de massa – 
obrigaram esse novo sistema a refrear a marcha, ou melhor, a retroceder a paradigmas até mesmo pré-
paulinos (contrários à liberdade perante a Lei, por exemplo). Isso fez com que a imaginação medieval 
fosse povoada de narrações, hagiografias e definições sobre o além-túmulo. Inferno e purgatório eram 
considerados apenas sob a categoria de castigo divino. E a prova de que tal estratégia não tenha 
respeitado o processo de aprender a aprender está na permanência, imutável, dessa terminologia até 
nossos dias.27 

A análise de Segundo prossegue até concluir que o poder terreno adquirido pelo magistério 
hierárquico no final do período medieval resulta praticamente na anulação da função dogmática 

                                                
24 MALDONADO, L. Op. cit., pp. 40-43. 
25 SCHILLEBEECKX, E. Apud SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. p. 285, n. 14. 
26 O dogma que liberta. p. 285, n. 15. 
27 Volto a essa questão em SOARES, A. M. L. O mal existe. Que bom!? Vida Pastoral, 189, 1996: 2-11. 
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legitimamente confiada a todo o povo de Deus (sensus fidelium). O. Espín desenvolve interessante 
tese a esse respeito, propondo que a religião popular é a desforra do sensus fidelium calado à força.28 
Para meu propósito imediato, entretanto, basta a constatação do progressivo distanciamento da ciência 
teológica (a época áurea da escolástica) com respeito ao cristão comum, um pouco bárbaro 
(nômade/invasor) e um pouco pagão (pagus/sedentário). 

Convicto dessa crescente apopularidade da teologia medieval, Segundo não se preocupa, depois, 
de traçar os conseqüentes desenvolvimentos das relações entre Igreja oficial e Igreja popular. Não lhe 
interessa investigar diretamente até que ponto o magistério (teológico-hierárquico) tenha tolerado, 
apoiado ou refutado as leituras e as elaborações eminentemente populares. Basta-lhe certificar-se de 
que tais questões desaparecem da busca dogmática mais elaborada. Tal desinteresse deve-se ao 
enfoque específico desse autor: analisar a evolução da religião popular na perspectiva de uma ideal 
síntese cristã, jamais atingida sobretudo pela falta de flexibilidade de segmentos da cúpula 
magisterial. Segundo olha o fenômeno insistindo em suas deficiências. 

Em claro contraponto à visão segundiana, L. Maldonado salienta o valor positivo do catolicismo 
popular, e garante que não há distinção entre católicos populares e não populares até o século XV. 
Todos partilham uma gama de crenças e práticas devocionais. A ruptura somente ocorrerá na 
incandescência das polêmicas entre Reforma e Contra-reforma, para conhecer um novo período de 
revalorização do popular a partir do século XIX. As prevenções contra o catolicismo do povo são, 
para Maldonado, um preconceito elitista cego à densidade ecumênica de tal fenômeno. Sem esse 
trabalho das pessoas não teria havido “a homologação de vários e multiformes universos religiosos”, 
diz. 

Maldonado afirma que a evangelização das tradições pagãs, feita de modo a tornar possível sua 
sobrevivência no interior do cristianismo, contribuirá para a unificação cultural da oikoumene antiga. 
Contudo, o autor bem poderia ter-se perguntado até que ponto tal oikoumene suporta ainda o nome de 
cristã. Qual é o preço dessa formidável universalização/vulgarização da mensagem cristã? De fato, ele 
admite no catolicismo popular um nível pré-cristão, embora acrescente ser este assumido por outra 
instância especificamente cristã: a histórico-salvífica. 

Assim, os velhos símbolos ancestrais são resgatados, antes pelo judaísmo e depois pelo 
cristianismo. No final das contas, conclui Maldonado, as pessoas não veneram mais uma deusa: 
“veneram Maria, que representa e recolhe valores (...) simbolizados pela deusa, porém assumindo-os, 
transcendendo-os, e assim cristianizando-os”.29 A dúvida que persiste, examinando a série de 
exemplos oferecidos pelo autor, é se tal manutenção de formas anteriores, com o acréscimo de um 

                                                
28 ESPÍN, O. A fé do povo. pp. 115-150. O autor defende a legitimidade da religião popular como veículo para o sensus 

fidelium e, conseqüentemente, como área válida e necessária de reflexão teológica (p. 150). 
29 Ibidem. p. 50. 
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conteúdo (supostamente) superior, seja sempre garantia, por si mesma, de um cristianismo inculturado 
com sucesso.30 

Provavelmente, J. L. Segundo diria que não, pelo fato de a simbólica do povo revelar e esconder, 
ao mesmo tempo, a sua bagagem de dados transcendentes. E esta só entra numa crise positiva de 
conversão quando parte de seus próprios circuitos interativos.31 Caso contrário, será sempre ineficaz, 
do ponto de vista cristianizador, pretender recuperar os significantes simbólicos populares 
valorizando-os e dando-lhes um significado novo. Segundo suspeita, portanto, da facilidade com que 
se adjetiva de cristão (ou católico) tudo o que diz respeito às religiões populares. 

Quando se fala de catolicismo popular na América Latina estamos, igualmente, diante 
desses povos que, tantas vezes vencidos na história, conseguiram vencer a seu modo, 
transportando subterraneamente sua cultura à de seus supostos vencedores. A religião 
popular deveria ser chamada, então, por seu nome próprio (por aquele que venceu nela) e 
original, seja ela a umbanda ou uma das muitas religiões pré-colombianas, mais do que 
cristianismo. Não para apartar aqueles povos desse, mas para respeitar sua contribuição 
cultural. 32 

Se tal parecer é pertinente ou não, examinarei no próximo item. 

Mal-entendidos entre igreja e religião popular 

Como foi visto anteriormente, os dados histórico-fenomenológicos apresentados por Maldonado 
são muito úteis. Contudo, poderiam ser melhor articulados se inseridos na perspectiva batesoniana da 
dêutero-aprendizagem, assim como a desenvolve J. L. Segundo. Desse modo, seria possível investigar 
como alcançar um real desenvolvimento dogmático (autenticamente veraz) quando se propõe um 
significado (presumidamente) superior a símbolos milenares de significado distinto e anterior; 
inferior, porque basilar. 

Se for pertinente a distinção segundiana entre uma fé antropológica fundamental (os conteúdos-
valores absolutos que abraço) e uma fé religiosa (a formalidade do meu absoluto), deveremos, ao 
menos, suspeitar de que a generosidade católica ao acolher os costumes populares – tanto outrora 
como hoje, na América Latina – não seja sempre uma estratégia automaticamente eficaz.33 

                                                
30 Refiro-me aqui, evidentemente, ao sucesso ortodoxo esperado pelo magistério oficial de uma tradução experiencial-

dogmática da mensagem cristã. 
31 Estou aludindo a G. Bateson e suas análises do processo (antropológico) de conversão (cf. Steps to an ecology of 

mind). 
32 SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. p. 290, n. 20. 
33 Para J. L. Segundo, o religioso não é tanto um setor da realidade humana – como a política, a economia, a ética etc. – 

quanto a formalidade com que certos conteúdos (absolutos) de fé (antropológica) serão vividos nesses setores da 
existência. “Seria mais exato dizer”, afirma o autor, “que o religioso é, ora uma técnica para obter, através de meios 
preternaturais, bens tidos como de valor dentro de qualquer chave humana, e ora um grau a que o homem eleva, 
absolutizando-os, os valores pertencentes também a uma grande diversidade de chaves” (Teologia abierta. v. III, p. 
57, n. 14). Grifos do autor. 
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Vejamos o porquê. É indiscutível que os usos e as crenças vividos pelo povo sejam ambivalentes 
(Aliás, onde e quando não o são?). Nem sempre o que passa por “cristão” o é de fato. Justamente 
porque a fé antropológica popular freqüentemente não encontra no grau religioso representado pelo 
cristianismo a formalidade mais adequada a seus absolutos. E termina por acolhê-lo somente como 
(reduzindo-o a) uma técnica distinta – uma magia mais poderosa, ou mesmo um rito social mais 
respeitável. 

Contudo, também seria equivocado afirmar que o modo popular de viver o catolicismo seja por 
princípio deletério. Tantas vezes, a prática popular sabe guardar, a seu modo, intuições evangélicas 
deformadas pela própria hierarquia e seus teólogos oficiais. No final das contas, não existem dois 
catolicismos, um oficial e outro popular, como realidades antitéticas. Como diz W. Piazza, caso se 
chegasse a esse ponto, um dos dois já não mais seria catolicismo. O autêntico catolicismo popular 
não é outra coisa senão a incorporação ou encarnação da mensagem cristã na vida do povo. Sem 
um catolicismo realmente popular, a Igreja ter-se-ia reduzido a uma superestrutura podre e falida. 
Nesse sentido, J. Comblin assevera que o catolicismo oficial definido pela teologia e pelo direito 
canônico jamais existiu; no lugar do sonhado cristianismo puro, oficial, há apenas sistemas 
concretos, constituídos por certa impregnação cristã de várias civilizações.34 

Conseqüentemente, uma cristianização apressada só consegue confundir. Não liberta nem 
transforma a mentalidade de seus destinatários.35 Um ponto de partida assim equivocado insistirá 
mais na repetição massiva (cultural, no sentido segundiano do termo) de significantes aparentemente 
cristãos; ou até mesmo na valorização cortês de expressões culturais cognominadas, ao menos em 
sentido lato, cristãs. 

Como foi visto, Maldonado confuta a opinião de que houvesse, nos primórdios do período 
medieval, uma distinção explícita entre católicos populares e de elite. Ele propõe que havia um 
acordo de base das crenças e práticas consideradas cristãs entre os diversos estratos da sociedade 
medieval. Seja como for, poder-se-ia retrucar-lhe o seguinte: esse mesmo acordo não estaria antes 
dizendo, nas entrelinhas, que o dado eminentemente neotestamentário tenha-se perdido pela 
estrada? Dessas divergências de interpretação tratará a segunda parte desse artigo. 

Uma Igreja à brasileira? 

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. 

                                                
34 Cf. PIAZZA, W. Catolicismo popular e fenomenologia religiosa. REB, 190, pp. 425-429. Para a opinião de J. 

Comblin, reveja o que foi discutido a respeito no Capítulo 3. 
35 Aliás, o saldo histórico do avanço cristão tem mostrado, tantas vezes, exatamente o contrário. 
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Daqui ao casamento com o conceito de religião universal foi apenas um degrau que, 
conseqüentemente, fez a Igreja estruturar-se precisamente “como distribuidora de um privilégio 
essencial: os meios especiais para alguém entrar em relação com Deus e obter dele especiais 
prerrogativas”.36 Um privilégio que, a todo custo, se devia estender ao maior número possível de 
descendentes de Adão. 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.37 

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)? 

A julgar por certas proposições de Medellín sobre a Pastoral Popular, a saída diplomática parece 
ter obtido mais consenso. Pelo menos é o que se pode entender da seguinte passagem de seu 
Documento Final: 

Os homens aderem à fé e participam na Igreja de diversas maneiras. Ainda que não se 
possa supor, sem mais nem menos, a existência da fé por detrás de qualquer expressão 
religiosa aparentemente cristã, tampouco se pode negar, arbitrariamente, o caráter de 
verdadeira adesão fiel e de participação eclesial real, embora fraca, a toda expressão que 
apresente elementos espúrios ou motivações temporais, até mesmo egoístas.38 

Por conseguinte, e fruto da mesma ambigüidade desse discurso teológico-pastoral, tem-se levado 
adiante até hoje um mal resolvido sentimento de culpa. A militância cristã está convencida de que a 
libertação do povo requer contemporaneamente a sua conscientização. Conscientizar significa fazer 
violência contra seus hábitos mentais presumidamente alienados. Por outro lado, constata-se cada vez 
mais, entre cristãos conscientizados ou simplesmente colocados em contato com a modernidade, a 
tendência a ir deixando de lado as tradicionais obrigações católicas (sacramentos, missas dominicais 
etc.). Ao mesmo tempo, não se quer voltar atrás na tarefa de revalorizar e resgatar as sementes 
“evangélicas” da religiosidade ou do catolicismo popular. Seja por condescendência pastoral, seja 
pelo temor de não ter nada de mais consistente (ou simplesmente palatável) a oferecer em troca. 

Pois bem, a Igreja pode (e deve) conter dentro de si, como comunidade sacramental 
institucionalmente formada, a imensa maioria de nosso povo “católico”? Ela pode verdadeiramente 

                                                
36 SEGUNDO, J. L. Libertação da teologia. p. 213. 
37 HOORNAERT, E. Recensão... Estudos Bíblicos, 55, p. 116. 
38 CELAM. A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. Conclusões de Medellin, p. 91 (par. 

6). Ver o comentário de J. L. Segundo em Libertação da teologia. p. 209, n. 4. 
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nascer da base (dos pobres)? Não se deveria insistir antes numa Igreja a serviço do povo, cuja maioria 
é pobre e marginalizada? 

Se o paciente leitor for um segundiano pertinaz, responderá as três questões sem pestanejar, e 
respectivamente, com não, não e sim. Mas, vamos com calma. Do que pude recolher da aprendizagem 
cotidiana em algumas CEBs e grupos populares, sua emergência não se deve quase nunca a um novo 
poder eclesial convocatório (muito embora nunca sejam deduções espontâneas, unicamente brotadas 
do povo destinatário). Compõem o fenômeno as mais variadas motivações. Mesmo no caso da 
Renovação Carismática Católica (RCC), seu recente boom teria mais a ver com o surgimento de uma 
nova variável do catolicismo (religião) popular.39 

Da parte do agente de pastoral, ocorre freqüentemente que este se sensibilize com o silêncio a que 
foram reduzidas as crenças, os ritos e as expressões culturais das pessoas, sobretudo as mais pobres. 
Procurará, então, conceder mais espaço eclesial a essa herança submersa. E uma vez que não se quer 
prescindir, por exemplo, da santa missa, esta será abrasileirada até onde for possível. Passos e 
rebolados de samba e baião, na batida de pandeiros, afoxés e atabaques. Muito ritmo, mais narrações e 
menos folhetos litúrgicos. 

Sem dúvida, tais iniciativas pastorais têm seu aspecto positivo. Mas, de outra parte, por que as 
pessoas devem ser obrigadas, desde o início, a ir à missa? Trabalhar com os afro-brasileiros é somente 
convencê-los de que sua característica plasticidade ritual é agora aceita pela Igreja Católica? E, 
portanto, eles podem tranqüilamente deixar de praticá-la em outros ambientes tidos como espúrios? 
Se a militância cristã, mesmo a mais progressista, continuar a deixar na penumbra esse lado da 
medalha, seguramente não se estará oferecendo um autêntico serviço ao diálogo inter-religioso, nem a 
uma evangelização inculturada responsável. 

A Igreja entre o moderno e o tradicional 

Vivemos hoje, querendo ou não, na situação de um contexto universal (universalizante) onde tudo 
se torna inter-relacionado, inter-relacionável, correlativo. Não podemos mais falar de contextos 
históricos ou culturais “como se fossem entidades orgânicas até certo ponto independentes”. Que 
conseqüências tirar daí, tendo em vista a relação entre Evangelho e culturas? Para J. L. Segundo, 

(...) não basta mais “aculturar” o evangelho “ao homem de hoje” como se ele representasse 
uma cultura entre tantas outras. De algum modo, a mensagem cristã e sua função têm de ser 
pensadas e ativadas, pela primeira vez na história, em relação aos mecanismos de um único 
contexto evolutivo universal.40 

Estaria assim a posição de Segundo na contramão dos atuais esforços de diálogo inter-religioso? 
Primeiramente, não seria prudente deduzi-lo da asserção anterior, sacada de um contexto preciso em 

                                                
39 Cf. PASSOS, J. D. Movimentos do Espírito. São Paulo: Paulinas, 2005. 
40 SEGUNDO, J. L. O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. v. II/2, pp. 215-231 (aqui: pp. 215-216). 
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que o autor discute a necessidade de uma maior aproximação entre ecologia e política. Entretanto, é 
possível averiguar a suspeita levantada lá onde o autor se concentra numa reflexão sobre a 
religiosidade popular. Consideremos, pois, a seguinte premissa global por ele proposta: “o grau de 
primitivismo ou de modernidade de uma cultura pode, em grande medida, ser determinado segundo o 
número e a independência das variáveis que a constituem”.41 

As variáveis, como o próprio termo o indica, são os diversos aspectos ou setores de uma sociedade 
(político, econômico, religioso e outros) considerados em sua mutabilidade. Uma variável nunca é 
absolutamente independente de outra. Todavia, isso não implica que uma determinada mudança em A 
atraia automaticamente uma mudança visível e paralela nas restantes (B, C...). Determinar a 
intensidade ou a extensão dos solavancos efetuados nesses “circuitos de variáveis” garante o 
passatempo das disciplinas sociológicas. 

Observar uma cultura ou subcultura tradicional com esse paradigma termina por ser anacrônico, 
porque se esquece da inexistência, em tal cultura, de variáveis propriamente ditas, como são hoje 
entre nós, por exemplo, a religião, a medicina, a educação ou o lazer.42 Quais conclusões extrair, 
então, da citada premissa segundiana, com respeito às relações entre a Igreja Católica (que tem nas 
CEBs sua vanguarda latino-americana) e as religiões populares (afro-brasileiras, em nosso caso)? Eu 
sugeriria quatro: 

a) Além das avaliações que podem ser feitas deste ou daquele sistema cultural, um problema 
prévio é colocado: é impossível concretizar uma respeitosa osmose entre uma cultura sem variáveis 
e outra que as possua. O contato e o diálogo culturais supõem que o outro relativize, coloque em 
crise, o meu paradigma ou algumas das minhas convicções. Porém, se a crise dá origem a 
desorientações e abalos em determinadas variáveis, não é igualmente correto supor que todo o 
edifício implodirá imediatamente. As culturas modernas contam, geralmente, com o tempo e os 
mecanismos necessários para reconhecer o valor de variáveis correspondentes a outra cultura.43 Isso 
não implica, porém, a renúncia global à própria cultura. A cultura tecnológica, militar ou 
economicamente mais fraca ressente-se, contudo, desse precioso tempo. 

Um cidadão paulista de classe média, com suficiente erudição, pode se deixar interrogar pela 
cosmovisão do nordestino, de seu modo de viver e de relacionar-se com a natureza. Pode se 
apaixonar pela sua proverbial sabedoria e aprender seus ritmos, cantos e lendas. Pode colecionar os 
ex voto sertanejos e a deliciosa literatura de cordel. Esse cidadão poderá fazer tudo isso e ainda 
mais; poderá até mesmo mudar coerentemente algumas de suas atitudes anteriores. Continuará 
sendo, todavia, um cidadão moderno, quem sabe até mais douto. Um nordestino chegado a São 
                                                
41 Idem, Teologia abierta. v. III, p. 150. (Para a argumentação completa do autor, cf. as pp. 148-157). Prefiro falar de 

“tradicionalidade” onde Segundo fala de primitivismo. 
42 Diz Segundo: “Numa sociedade primitiva [tradicional], os ministérios da agricultura, da educação, do culto ou do 

exterior... acabariam por tomar decisões sobre as mesmas coisas. Qualquer problema caberia igualmente a todos” 
(Ibidem. p. 151). 

43 Talvez não seja exatamente assim, mas, pelo menos, os modernos contam com mais recursos para assimilar e 
relativizar dados provindos de outros sistemas culturais do que um tradicional costuma ter diante da invasão moderna 
(estilo rolo compressor). 
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Paulo não tem tempo para se aprofundar no conhecimento da nova cultura em que é, às vezes 
literalmente, atirado. Não é uma questão de livre escolha. Ou se adapta (esquecendo, em parte, o 
passado) ou morre. Como dirá Segundo, é próprio da cultura moderna (a nossa) tentar matar as 
culturas tradicionais. 

b) A existência ou não de variáveis divide radicalmente as culturas entre as físseis (em variáveis) e 
as totalizantes. Para explicá-lo melhor, Segundo serve-se de uma espécie de epistemologia 
batesoniana da comunicação. Segundo Bateson, “a informação ou a comunicação (de mensagens) são 
possíveis quando (...) uma diferença (ou variação) [na] realidade externa é transportada a um 
cérebro”, humano ou cibernético, isto é, “quando uma diferença é ‘processada’ e convertida numa 
diferença de outro tipo”.44 

Não existe, pois, o que, em sentido estrito, chamaríamos de comunicação direta. Entre o emissor e 
o receptor há sempre um código. O código é a rede ou o mapa com o qual leio, prevejo e reajo à 
realidade; mas não deve ser confundido com a realidade mesma. Portanto, as variáveis sociais (ou 
culturais) são “os diferentes códigos através dos quais recebemos informações sobre as diferenças 
perceptíveis nesse mesmo conjunto”.45 Sabemos assim que taxas de juros ou desindexação indicam 
geralmente uma diferença econômica. E que termos com o sufixo –ite têm a ver normalmente com a 
medicina (flebite, otite). 

Todavia, o ser humano não consegue nem deve fazer dessa linguagem digital uma linguagem 
“vinte e quatro horas”. O mapa não é o território e a bandeira não é o nosso país; mas seria 
desumanizante distinguir estritamente a bandeira do país. Porque mesmo a carga icônica 
(competence) dos significantes (performance) tem algo a nos dizer. Um estrangeiro que incendeie a 
bandeira nacional ofende realmente a nossa pátria. 

Elevando esses exemplos banais ao plano dos sistemas culturais se verá quão falaz é a pretensão 
(moderna) de promover, purificar ou combater a religião popular, quando a entende como variável 
independente de uma unidade cultural global. Para o teólogo uruguaio, quanto mais uma cultura for 
tradicional, tanto menos terá dois códigos suficientemente diferenciados, e mais se inclinará a 
“confundir” o mapa com o território. 

O emprego do verbo confundir parece-me excessivo nessa asserção. Como pensador que parte 
do paradigma moderno, Segundo só consegue ver confusão na parcimônia analítica das culturas 
totalizantes. Aqui poderia vir em socorro da lógica segundiana abordagens como a de Cristián 
Parker, em que o autor propõe ser a lógica latino-americana da religião uma lógica “hemiderna”, 
isto é, a religião popular não é nem pré-lógica, como queria Lévy-Bruhl, nem inteiramente pré, pós 
ou antimoderna. Visando ultrapassar o costumeiro enfoque racionalista e funcional com que a 
religião tem sido considerada em meios liberacionistas, Parker lê na religião popular uma forma de 
articulação ou combinação dos elementos que “é sincrética e, no contexto latino-americano, 

                                                
44 Ibidem. p. 153. 
45 Ibidem. p. 154. 
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hemiderna”, contrapondo-se, com sua “lógica da vida, da emotividade, da simultaneidade do 
simbólico e do sensível”, à lógica da modernização capitalista.46 

c) Outra distinção entre o moderno e o tradicional pode ser destacada. Nos sistemas modernos, a 
vasta gama de códigos diferenciados gera consequentemente sua institucionalização com os papéis 
sociais correspondentes, com peritos e autoridades para cada código. O fato mesmo de dever 
aprofundar um campo específico faz com que se perca o controle das demais áreas. A autoridade 
torna-se assim limitada. Numa cultura tradicional, porém, com poucos códigos e pouca diferenciação 
entre estes, é possível constatar a tendência contrária. O sacerdote é mestre, médico, conselheiro e juiz 
de seu povo. E parece que, em todos esses setores, a sua eficácia seja verificada em igual medida. 

Transfiram-se tais constatações aos peritos e às autoridades do setor religioso (católico) da cultura 
moderna. O que acontece quando eles se aproximam do presumível setor religioso das subculturas 
tradicionais brasileiras (religiões populares)? Geralmente, os ministros hierárquicos e os agentes de 
pastoral não percebem (ou não ousam admiti-lo) que não lhes cabe pronunciar a última palavra 
religiosa. É verdade que lhes é concedida a presidência de determinadas funções rituais, como a missa 
católica, por exemplo, mas, apesar disso, “a compreensão do sentido que [as pessoas] lhes dão, de 
fato, não cai sob a jurisdição das autoridades da igreja católica”.47 Assim, um cristianismo que se crê 
religião torna-se cego ao verdadeiro fulcro catalisador do imaginário religioso popular. 

d) Não existe, então, nenhuma saída? Só resta à militância cristã contemplar a realidade e chorar 
sua fraqueza e incompetência pastoral? Na realidade, nenhuma cultura é totalmente monolítica a 
ponto de não ter nenhum fio solto ao longo de todo seu sistema. E seria ingênuo pretendê-lo 
justamente no Brasil, onde as culturas autóctones e africanas têm sido bombardeadas regularmente, e 
com voracidade, há mais de quatro séculos. 

Numa corrida contra a morte (nordestino em São Paulo, por exemplo), o ser humano tradicional 
busca desesperadamente conceder algo à lógica moderna, desde que não perca a significação global e 
fundante de seu sistema. O acesso aos resultados da medicina torna evidente a insuficiência do 
sistema de ex voto. Todavia, retomando o fôlego, o homo religiosus responde: “Existem doenças de 
médico e doenças de orixá”. 

Tudo isso significa que o último elemento a se render, se tal fosse possível e desejável, seria 
precisamente aquele que, a julgar por certas diretrizes pastorais iluminadas (e iluministas), se 
pretendia deitar fora em primeiro lugar. E justamente porque não se trata de um elemento qualquer do 
sistema ao lado de outros, como os raios de uma bicicleta. Trata-se antes de seu fulcro, do eixo a que 
os raios se ligam. Ora, não seria mais eficaz uma evangelização que concentrasse seus recursos 
                                                
46 Cf. PARKER, C. Religião popular e modernização capitalista; outra lógica na América Latina. pp. 324 e 328, 

respectivamente. 
47 SEGUNDO, J. L. Teologia abierta. v. III, p. 156. Sempre me intrigou em diversas atividades pastorais – em um misto 

de surpresa e frustração – o modo como as pessoas resistem às explicações, propostas, iniciativas a elas oferecidas 
(ou impingidas). Toda proposta de modernizar as costumeiras práticas eclesiais (liturgia, compromisso político, 
cursos de preparação aos sacramentos...) era recheada de obstáculos por um resistente medo do novo. E não se pode 
negar certa dose de sabedoria popular em tal atitude. 
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energéticos nos esquecidos níveis secundários, isto é, nos campos mais suscetíveis ao impacto do 
moderno? 

*** 

Em síntese, pode-se afirmar que uma autêntica (re-)evangelização na terra brasilis não será aquela 
que parta apriorísticamente do anúncio explícito do Evangelho nem mesmo (ou nem sempre) de um 
retorno ou releitura mais global de algumas categorias bíblicas (êxodo, aliança, 
monolatria/monoteísmo). 

Não obstante, 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). Ora, não pretendo que os cristãos reduzam, sem mais, a apresentação de tal mensagem a uma 
contribuição facultativa.48 Todavia, e prescindindo, por enquanto, de uma discussão acerca da 
exigência de tornar explícita a novidade evangélica, seria pertinente perguntar: 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 o povo esteja 
em grau de apreender – caso assim o deseje – a real novidade cristã? E que fazer enquanto isso? Dar 
um voto de confiança à intenção mais genuína das pessoas 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? 

Se tudo o que foi dito até aqui causa certo embaraço, é porque as instituições cristãs não podem 
renunciar a sua missão universal. Uma compreensão mais adequada das relações entre Igreja-mundo-
reino (a Igreja no mundo sinaliza, testemunha e celebra as veredas do reino) nunca poderá negar a 
tarefa expansiva daquela, a sua ineludível extensibilidade. 

Estou convencido de que a comunidade eclesial possa tocar a alma afro-brasileira. E tenha direito a 
enviar uma diferença aos “católicos espíritas”, aos “católicos do candomblé”, ao povo oprimido das 
favelas, dos cortiços e dos mocambos, das periferias urbanas e da caatinga. O grande desafio, 
entretanto, é descobrir qual diferença ela pode enviar e se suportará as respostas que, eventualmente, 
virão. 

                                                
48 “Esta é necessária. É única. É insubstituível”. E é “missão essencial da Igreja o mandato de evangelizar todos os 

seres humanos” (EN 5 e 14). 
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O triunfo da graça na gênese da teologia de Juan Luis Segundo 

Odair Pedroso Mateus* 

Para K. 

I. Lovaina, 1953 

No plano intelectual e teológico, com ele começou para mim o que 
sempre entendi como minha própria “teologia da libertação”... 

As palavras que acabamos de ler encontram-se no livro Teologia da libertação: uma advertência 
à Igreja,1 em que Juan Luis Segundo, vale recordar, procurou demonstrar que não é fácil aproximar 
a teologia subjacente à “Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação”, tornada pública 
pela Congregação para a doutrina da fé em setembro de 1984, da teologia subjacente à Constituição 
Gaudium et Spes. 

O pronome “ele” refere-se ao jesuíta belga Leopoldo Malevez e, mais precisamente, ao curso 
sobre a teologia da graça que ele ministrou em Lovaina em 1953-1954, primeiro ano dos estudos 
teológicos de Segundo na seção de expressão francesa da faculdade jesuíta de teologia, estabelecida 
a partir de 1948 em Eegenhoven-Haverlee.2 

Três breves digressões relativas à história da teologia da graça - introduzidas sucessivamente 
pelos theologumena initium fidei, natura pura e existential sobrenatural (übernatürliches 
Existential) - poderão nos ajudar tanto a compreender melhor o significado da dívida declarada 
quanto a delimitar o terreno em que Segundo edificará seu vasto programa de uma “teologia aberta 
para o leigo adulto” e, assim fazendo, contribuirá decisivamente para a emergência das teologias da 
libertação. 

II. Initium fidei 

Se é verdade que, ao afirmar a universalidade do pecado original (cânones 1-3), a necessidade da 
graça para o cumprimento dos mandamentos (cânones 4-6) e a impossibilidade da implicância 

                                                
* Este artigo foi originariamente publicado em Quadernos de Teologia, vol. 16, nºs 1 e 2 (1997). 

Agradecemos ao autor e à direção do Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos 
(ISEDET), de  Buenos Aires (Argentina), por autorizarem sua publicação nesta edição de 
Ciberteologia. 

1 São Paulo: Paulinas, 1987, p. 95 (Ed. orig.: Teologia de la liberación: respuesta al Cardenal 
Ratzinger. Madrid: Cristiandad, 1985. p. 98-99). 

2 Cf. C. DUMONT. L’Enseignement théologique au Collège jésuite de Louvain: Louvain 1838 - 
Bruxelles 1988. In: Nouvelle Revue Théologique, 111 (1989) 556-572. 
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(Cânones 7-9), o XVI Concílio de Cártago dá razão a Agostinho contra Pelágio e Celéstio,3 é 
verdade também que seus decretos não conseguiram lançar toda a luz - longe disso - sobre a 
constelação de problemas doutrinários implicados nas relações entre graça e livre arbítrio e 
suscitados particularmente pelo que setores da historiografia tradicional descrevem como uma certa 
hybris do voluntarismo de cenobitas e anacoretas. 

Por isso mesmo, pouco antes de 430, o agostiniano Vitalis procura demonstrar, em oposição ao 
“Doutor da graça”, que o ato por meio do qual homem e mulher dão consentimento às solicitações 
da benevolência divina decorre não da própria graça, mas da determinação autônoma da vontade. 
Mais ou menos na mesma época, os monges de Sousse reagem à “maneira enérgica pela qual 
Agostinho rejeitava todo mérito anterior à graça, descrevendo a fé como um dom absolutamente 
gratuito de Deus e extraindo desse princípio conseqüências “predestinacionistas”.4 

Cassiano, mestre do ascetismo e, portanto, do combate da vontade contra as paixões, afirma, na 
mesma época e na mesma linha de argumentação, que há pelo menos um momento do processo 
salvífico no qual opera tão-somente a liberdade da pessoa: é o momento em que começa sua boa-
vontade, prevenida imediatamente, diz ele, pela graça divina. Nos passos de Vicente de Lérins, 
Fausto de Riez escreve, por sua vez, que “no primeiro momento de nossa justificação, Deus, para 
nos conferir a graça, não espera nossos atos. Ele se contenta com o fato de estarmos, de moto 
próprio, à sua busca”.5 

Reação às implicações lógicas e teológicas do agostinismo antipelagiano que procura, por outro 
lado, demarcar-se do pelagianismo, o que os modernos chamarão de “semi-pelagianismo” procura, 
assim, fazer valer exclusivamente a boa vontade no início da fé opondo-se, por isso mesmo, à 
afirmação do aniquilamento do livro arbítrio pelo pecado original e pela concupiscência por ele 
engendrada, à afirmação da subordinação necessária de toda boa vontade meritória à graça de 
justificação, à afirmação, por fim, da predestinação anti praevista merita, solidária, segundo seus 
adversários - que não estavam errados neste ponto, segundo Karl Rahner - de uma concepção 
restritiva da vontade salvífica de Deus. 

O sínodo provincial mais conhecido como II Concílio de Orange, reunido em 528 ou 529 e 
considerado, desde o século XVI, como “expressão definitiva da doutrina da Igreja sobre a graça”,6 
afirma, de encontro ao “semi-pelagianismo”, que a oração pela graça (cânone 3), a vontade de 
purificação (cânone 4), o aumento e o começo da fé bem como a atração à crença (cânone 5), o 
pensamento reto com vistas à salvação e à vida eterna (cânone 7) bem como a graça do batismo 

                                                
3 G. DUMEIGE (org.). La Foi catholique. Paris: Orante, p. 520-526; E. AMANN. Milève (Concile 

de). In: Dictionnaire de théologic catholique. Paris: Letouzey & Ané, 1929. Tomo 10,2. parte, 
col. 1752-1758. 

4 E.AMANN. “Semi-pélagiens”. In: Dictionnaire de theélogie catholique. Tomo 14, 2ª parte, col. 
1800. 

5 Id. Ibid., col. 1834. 
6 K. RAHNER e H. VORGRIMLER. Orange. In:  
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(cânone 8) não provêm desse “autarquismo restrito”, pois o encaminhamento para a fé é, também 
ele, obra da graça.7 

Voltemos a Leopoldo Malevez. De acordo com Segundo, o teólogo de Saint-Albert de Lovaina 
julgava que, no sínodo de Orange, o debate referia-se menos ao voluntarismo ascético desmedido ao 
qual acabamos de aludir e, mais, ao problema, então muito discutido, da virtude dos pagãos, o que 
autoriza a conclusão segundo a qual Malevez abordava o começo da fé assistido pela graça menos 
como instante que como processo inscrito na temporalidade.8 

III. Natura pura 

A linguagem da teologia escolástica sobre a graça, que se cristaliza ao longo de polêmicas com 
Baio, Quesnel, Jansênio, com a “religião natural” e com o “racionalismo” - visada pela definição de 
Barth segundo a qual a teologia católica entende por graça a coindidência “entre uma realidade 
divina tida como causa e uma realidade ao mesmo tempo divina e criada, tida como efeito dessa 
causa”9 - caracteriza-se especialmente pela ênfase crescente conferida à distinção entre criação e 
redenção, história do mundo e história da salvação, natureza e sobrenatural, e mesmo natureza pura 
e sobrenatural. 

Depois de ter dedicado os quatro primeiros capítulos de Surnatureal - études historiques a uma 
refutação agostiniana da antropologia agostiniana de Baio e de Jansênio, Henri de Lubac esboça a 
história da idéia e, mais tarde, do que ele mesmo chamou de “sistema de pura natureza”.10 

Segundo de Lubac, Cajetan inspirou-se na noção aristotélica de “finalidade proporcional” para 
formular a idéia de natura pura. Ela encerra a tese, baseada na afirmação do caráter não meritório 
dos dons divinos concedidos ao homem supralapsário, da possibilidade - “pura-possibilidade”, 
insistirá Juan Alfaro mais tarde... - da existência de uma criança desprovida desses dons divinos 
num estado hipotético anterior ao estado de inocência. Depois de Suarez, essa noção se constituirá, 
ao longo dos séculos, em base de sistemas teológicas fundados no postulado de uma ordem 
puramente natural, isto é, de uma finalidade humana autônoma, logicamente anterior e realmente 
diferente da “visão beatifica” ou, dito de outro modo, da finalidade “sobrenatural”. 

A terceira parte de Surnaturel chama-se “Nas origens da palavra “sobrenatural””. Nela, de Lubac 
procura mostrar, primeiramente, como os primeiros autores cristãos, sem abandonar o quadro 
tradicional do dualismo semita que distingue a criatura multiforme, material e espiritual, do criador, 

                                                
7 G. Fritz. Orange (Deuxième conciled’). In: Dictionnaire de théologie catholique. Tomo 11, 1ª 

parte, col. 1087-1103. 
8 Juan Luis SEGUNDO. Op. cit., p. 99-100. 
9 Karl BARTH. Dogmatique. v. 1, t. 1, Genebra: Labor et Fides, 1953. p. 66; cf. também H. 

Mühlen. Doctrine de la grace. In: R. Van Der GUCHT e H. VORGRIMLER (dir.). Bilan de la 
théologie du Xxe siècle. Tomo II, Tournai; Paris: Casterman, 1970. p. 373; R. WINLING. La 
théologie contemporaine (1945-1980). Paris: Centurion, 1983. p. 98. 

10 H. de LUBAC. Surnaturel - études historiques. 2. ed., Paris: Desclée, 1991. p. 101-188. 
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único, transcendente, 11 integram à expressão dos mistérios cristãos termos como “celeste”, 
“sobreceleste”, “sobrecósmico”, “sobreessencial”, “subresubstancial”, “sobreinteligente”, obtidos 
em particular de cosmologias antigas.12 Ele procura mostrar, em seguida, como um primeiro sentido 
da noção tardia de “sobrenatural” entra na linguagem teológica através das expressões 
“excedentário”, “acima da natureza”, que convergem, por sua vez, na expressão “miraculoso”.13 

De Lubac indica, por fim, como metáforas bíblicas vestimentárias que exprimiam, segundo a 
exegese antiga, a condição humana em relação ao pecado e à graça-o homem da parábola do bom 
samaritano cujas vestes (a graça) são arrancadas pêlos malfeitores, as túnicas de pele que, por 
ordem de Deus, Adão e Eva devem vestir em razão do pecado - serão subsumidas, posteriormente à 
guinada teológica aristotélica do século XIII, no termo superadditus, utilizado na descrição da 
relação entre o acidente e a essência, entre a forma e a matéria, entre habitus e faculdade, de sorte 
que esse termo e a noção de sobrenatural se tomarão, mais tarde, não apenas recíprocas, mas, mais 
que isso, um, o primeiro, se constituirá em definição privilegiada do outro, o segundo.14 

Tomás de Aquino, conclui de Lubac, “simplifica”, moderniza” uma linguagem teológica que 
ainda era “plenamente agostiniana”15 ao consagrar o termo “sobrenatural” para descrever, em sua 
dupla acepção de miraculoso e transcendente mencionada há pouco, “tudo o que se refere mais ou 
menos diretamente ao domínio da salvação, ao domínio da revelação e da graça”.16 

A linguagem dualista sobre a graça que assim se constitui e se sistematiza - natureza ou natura 
pura e sobrenatural - conheceu uma longevidade admirável. Assim, quando Maurice Blondel e 
Joseph Marechal já haviam lançado as bases filosóficas da critica desse quando teórico-teológico 
julgado extrinsecista na aurora da tomada de consciência do problema da secularização, julgado 
infrapessoal numa época em que triunfam as filosofias da existência, da pessoa e do diálogo, 
julgado a histórico e insuficientemente cristocêntrico na época da renovação dos estudos bíblicos e 
do estratégico retorno às “fontes cristãs”, Michel procura resguardar e sublinhar sua importância. 

Herdeiro de uma tendência no seio da qual, segundo H. Bouillard, “a sistematização da 
mensagem cristã se opera em torno da palavra sobrenatural”,17 Michel parte do “natural” para 
encontrar seu correlativo, o “sobrenatural”. A natureza, diz ele, “é, em cada ser, sua própria 
essência na medida em que Lea é considerada o princípio primeiro das operações e das paixões que 
lhe são próprias”;18 o natural é “o que lhe é proporcional, o que é determinado pelas exigências de 
sua natureza: a condição corporal e espiritual, a inteligência, a passividade, a necessidade de 

                                                
11 Id. Ibid., p. 331-332. 
12 Id. Ibid., p. 329-353. 
13 Id. Ibid., p. 353-373. 
14 Id. Ibid., p. 376-394. 
15 Id. Ibid., p. 398. 
16 Id. Ibid., p. 400. 
17 H.BOUILLARD. L’idée de surnaturel et le mystère Chrétien. In: L’homme devant Dieu - 

mélanges offerts au Père Henri de Lubac. V. 3, Paris: Aubier; Montaigne, 1964. p. 153. 
18 A. MICHEL. Surnaturel. In: Dictionnaire de théologie catholique. Tomo 14, 2ª parte, col. 

2850. 
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auxílios exteriores indispensáveis à ação, a responsabilidade”.19 A noção de sobrenatural, prossegue 
Michel, “deve ser obtida a partir da noção de natural”.20 É sobrenatural “o que, relativamente à 
natureza, transcende seus elementos essenciais, suas atividades e passividades naturais, suas 
exigências, seu mérito natural, mas de modo algum sua capacidade de obediência e de 
aperfeiçoamento”.21 

O sobrenatural, sempre segundo Michel, comporta a distinção entre sobrenatural substancial ou 
incriado, que “é por si mesmo, independentemente de toda a elevação a uma ordem superior”, e 
sobrenatural participado ou criado, isto é, “aquele que é eleva uma natureza criada a certa 
participação da operação e do poder divino”.22 O sobrenatural participado se subdivide, por sua vez, 
em sobrenatural absoluto ou simpliciter e sobrenatural relativo ou por aproximação. O sobrenatural 
participado ou criado e absoluto é aquele “que marca a elevação de uma natureza criada a uma 
ordem de vida e de atividade absolutamente superior à ordem de toda natureza criada ou suscetível 
de ser criada”.23 

Mas que relação existe entre a “disposição das diferentes natureza criadas”, a ordem natural, e a 
disposição de tudo o que, nelas, supera sua “proporção”, isto é a ordem sobrenatural? Segundo 
Michel, que recorda a esta altura o Silabo de Pio X, o sobrenatural não se opõe ao natural. Ele “o 
completa e aperfeiçoa, sem que por isso seja exigido por ele”.24 Três tipos de relação podem ser 
estabelecidos entre as duas ordens: de capacidade, em razão da capacidade de obediência da 
natureza; de conveniência, que implica a idéia de um aperfeiçoamento possível da ordem natural; de 
aspiração da natureza ao sobrenatural,25 que não pode ser tomada como exigência estrita nem pode 
ser identificada ao que Tomás de Aquino chamava desejo natural de conhecer a causa primeira, pois 
a experiência da nossa indigência nos permite deduzir tão-somente “a existência de uma ordem 
transcendente”.26 

Na medida em que ela permanece tributária do quadro teórico apresentado por A. Michel, a 
exposição sobre a doutrina da graça empreendida por Van der Meersch no mesmo Dictionnaire de 
théologie catholique ilustra muito bem, a nosso ver, o pensamento teológico do qual Barth faz a 
crítica e Henri de Lubac reconstitui a gênese. 

Fiel a uma tradição inauguração pêlos primeiros escolásticos, Van der Meersch privilegia uma 
acepção particular da graça, definida como “a conseqüência e o efeito da benevolência” divina,27 
como “um dom sobrenatural (ou o conjunto dos dons sobrenaturais) concedido por Deus a uma 

                                                
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Id. Ibid., col. 2851. 
22 Id. Ibid., col. 2852. 
23 Idem. 
24 Id. Ibid., col. 2854. 
25 Id. Ibid., col. 2857. 
26 Idem. 
27 J. Van der MEERSCH. Grace. In: Dictionnaire de théologie catholique. Op. cit., tomo 16, 2ª 

parte, col 1555. 
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criatura dotada de inteligência com vistas à salvação eterna”,28  como “realidade interna ao homem 
e sobrenatural”,29 resumidamente: como adoção filial. 

Essa concepção se refere, se retomarmos a linguagem de Michel, não ao sobrenatural 
substancial, mas ao sobrenatural criado ou acidental, simpliciter ou absoluto; ela se refere não à 
graça que é o próprio Deus “na medida em que, por seu amor, ele se dá ao homem”,30 isto é, a graça 
incriada, mas à graça criada ou acidental, quer dizer, “o dom sobrenatural produzido no homem”,31 
ela se refere não às graças externas, como a revelação divina, mas às graças internas relativas ao 
sujeito que as acolhe; ela se refere não à graça de Deus concedida aos anjos e aos primeiros pais, 
mas à graça habitua: ou santificadora e às graças atuais conferidas realmente pelo Cristo redentor ao 
homem infralapsário. 

O primeiro movimento do texto de Van der Meersch precisa a noção da graça “considerada em 
geral”, enumera as provas de sua existência, justifica sua necessidade e explica sua administração. 
Os dois outros dizem respeito à essência cuja existência acaba de ser demonstrada, isto é, a graça 
habitual ou santificadora - que cobre a remissão dos pecados, o novo nascimento, a habitação do 
Espírito Santo e a participação na vida. Divina e no Corpo de Cristo - e a graça atual, princípio dos 
atos pêlos quais “o homem se prepara positivamente para a justificação ou exerce a santidade 
cristã”.32 

A existência do primeiro dos dois componentes da essência da graça considerada em geral é 
atestada pelas Escrituras, pêlos Pais e pêlos escolásticos. Estes últimos, nota Van der Meersch, 
recorrem em particular ao argumento da finalidade sobrenatural: “o homem é chamado a possuir 
Deus de modo sobrenatural através da visão beatífica; ora, o homem deve tender a esse fim por 
meio de seus próprios atos e estes devem ser proporcionais à finalidade a ser alcançada; para que 
esses atos sejam proporcionais a esse fim, é preciso que eles sejam sobrenaturais; para que eles 
possam ser sobrenaturais, eles devem provir de um princípio sobrenatural e, em conseqüência, de 
uma forma sobrenatural, infundida na alma”:33 a graça habitual, adicionada a uma finalidade que, 
pelo menos em princípio, é exclusivamente natural. 

Passemos à essência do primeiro componente da essência da graça em geral. De acordo com Van 
der Meersch, a graça habitual ou santificadora é “uma realidade distinta de Deus, criada, infundida 
na alma e inerente a ela”. Ela não é uma substância, mas um acidente de gênero qualitativo, um 
habitus entitaivas.34 Princípio remoto de toda operação salutar, distinto da virtude infundida da 
caridade, a graça habitual situa-se na essência da alma humana.35 Esta, por sua vez, é suscetível, em 

                                                
28 Id. Ibid., col. 1557, 1558, 1636. 
29 Id. Ibid., col. 1604. 
30 Id. Ibid., col. 1557. 
31 Idem. 
32 Id. Ibid., col. 1639. 
33 Id. Ibid., col. 1607. 
34 Id. Ibid., col. 1609-1610, 1636. 
35 Id. Ibid., col. 1611. 
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virtude do poder de obediência, de receber de Deus uma forma sobrenatural.36 Ela é, formalmente, 
uma participação na natureza divina;37 ela é, para o homem, semelhante à condição de nova 
criatura.38 A graça habitual ou santificadora, conclui Van der Meersch, “não completa a natureza 
em sua ordem, mas eleva-se intrinsecamente a uma ordem superior de perfeição, eleva-a a uma 
ordem de atividade situada absolutamente acima da esfera de atividade da criatura...”39 

Van der Meersch procura oferecer justificativas bíblicas para a afirmação da existência do 
segundo componente da essência da graça considerada em geral, isto é, a graça atual. Mas acaba 
admitindo que a doutrina católica sobre esse assunto deve ser buscada “sobretudo nas obras de 
Santo Agostinho redigidas contra o pelagianismo e nos documentos dos concílios reunidos contra 
essa heresia”, entre os quais o XVI Concílio de Cartago e o chamado II Concílio de Orange.40 

Abstração feita do concurso julgado necessário da graça atual para a perseverança da pessoa 
justificada e capaz de triunfar sobre a concupiscência, isso dignifica postular, como fez o 
desenvolvimento precedente, que o ato salutar que é a decisão livre pela fé, através da qual intervêm 
sucessivamente a graça santificadora e a infusão da virtude da  caridade, provem, também ele, de 
uma “influência sabrenatural”, de um “recurso sobrenatural”: a graça atual ou, para usar a 
linguagem de Trento, graça preveniente. Antes de reconstituir as controvérsias sobre essa graça e 
sua eficácia, que puseram particularmente tomistas e molinistas, Van der Meersch afirma que sua 
essência consiste “em uma influência divina adicionada à energia natural, influência que faz com 
que o homem conheça o que deve saber, ame e queira o que deve querer para ser salvo”.41 

Voltemos uma vez mais a Malevez. Segundo estima que na medida em que Malevez aproximava 
a questão do Sínodo de Orange não do problema do voluntarismo monástico desmedido, mas do 
problema da virtude dos pagãos, e abordava a preparação para a fé não como instante que precede o 
ato de fé, mas como um encaminhamento inscrito na temporalidade, o teólogo de Lovaina estava 
habilitado a opor as conclusões de Orange sobre a anterioridade causal da graça no initium fidei à 
doutrina extrinsecista que derivava o sobrenatural do natural, que tratava o conjunto de um e outro 
como um edifício de dois andares independentes e que tornava coextensivos o domínio da graça, da 
salvação, e o domínio da expressão institucional da fé cristã.42 

IV. Existential sobrenatural 

No horizonte de crise da metafísica e de emergência das ciências e filosofias da vida e do 
comportamento, da condenação papal dos “erros modernos” e da “crise modernista”, mas 
igualmente no horizonte de um sem-número de polêmicas opondo grosso modo tomistas apoiados 
                                                
36 Id. Ibid., col. 1612. 
37 Id. Ibid., col. 1611. 
38 Id. Ibid., col. 1611, 1636. 
39 Id. Ibid., col. 1612. 
40 Id. Ibid., col. 1638. 
41 Id. Ibid., col. 1640. 
42 Juan Luis SEGUNDO. Op. cit., p. 99-100. 
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por Leão XIII e adeptos de um agostinismo no exílio, jesuítas promotores de uma neo-escolástica 
digamos progressista e interdisciplinar e dominicanos partidários de um tomismo de estrita 
observância, assistimos, a partir dos últimos vinte e cinco anos do século XIX, a uma variedade de 
iniciativas filosóficas e teológicas com implicações antropológicas - entre as quais as de Maurice 
Blondel, Pierre Rousselot e Joseph Marechal - empenhadas em corrigir a acepção mais difundida da 
noção de “poder de obediência”, tida como excessivamente neutra e moderna, em favor de termos 
julgados mais positivos e tradicionais, como “desejo natural”. 

Essas diferentes iniciativas filosóficas e teológicas culminam, primeiramente, na guinada 
“antropocêntrica” da teologia fundamental. O centro de gravidade da apologética tradicional, isto é, 
a atestação da revelação por meio de sinais exteriores como os milagres, desloca-se na direção da 
ênfase  no significado do cristianismo “em relação a uma consciência humana moralmente engajada 
e historicamente situada”.43 Os sinais, ainda que necessários, nunca são suficientes, escrevia 
Maurice Blondel em 1893, “é a necessidade interior que é tudo”. E acrescentava: “os milagres só 
são miraculosos aos olhos dos que estão prontos a reconhecer a ação divina nos eventos e atos mais 
habituais”.44 

Essas iniciativas inspiram, em seguida, como acabamos de notar, o questionamento do quadro 
teórico do discurso sobre a graça que, formulado à imagem de “dois andares superpostos sem 
ligação interna”, dá lugar à linguagem sobre a dupla vocação da pessoa (Guy de Broglie, Henri de 
Lubac, Henri Buillard). Tal questionamento culmina, nos termos do segundo desenvolvimento deste 
artigo, na avordagem da graça criada, habitual e atual, a partir da graça incriada, definida por 
Rahner como autocomunicação que Deus faz ao humano existential mente predisposto a acolhê-lo. 
Reconstituamos com mais detalhes o itinerário que acabamos de indicar, começando pela obra 
pioneira de Maurice Blondel, passando em seguida por Marechal, de Lubac, Rahner e, finalmente, 
Malevez. 

O próprio Blondel define seu projeto intelectual em termos de uma tentativa de “assegurar a 
distinção formal e a união real entre a filosofia, desenvolvida do modo mais normal possível, e o 
catolicismo definido e vivido segundo suas exigências sobrenaturais do modo mais autêntico 
possível”, de fazer, portanto, “se encontrar, coabitar, cooperar, sem se confundir” essas duas “forças 
espirituais”: uma filosofia “tecnicamente desenvolvida em toda a espontaneidade” e o catolicismo 
“tomado em seu aspecto propriamente sobrenatural”.45 O instrumento desse projeto é o feliz 
atrevimento do qual parece ser indispensável se armar de agora em diante” que será chamado - 
talvez apesar do próprio Blondel - de “método de imanência”: 

                                                
43 C. GEFFRÉ. L’histoire recente de la théologie fondamentale. In: Concilium, 46 (junho de 1969) 

p. 17; J. SCHMITZ. La théologie fondamentale. In: R. Van Der GUCHT. Op. cit., p. tomo II, p. 9-
51. 

44 Maurice BLONDEL. L’Action. Paris: Alcan, 1893. p. 396-397. 
45 Maurice BLONDEL. Lettre à Paul Archambault. Id. Le problème de la philosophie catholique. 

Paris: Bloud & Gay, 1931. p.5,6. 
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O método de imanência consiste tão-somente em equacionar, na própria consciência, o que 
parecemos pensar, querer e fazer, e o que fazemos, queremos e pensamos realmente, de modo que 
nas negações factícias ou nos fins queridos artificialmente sejam ainda encontradas as afirmações 
profundas e as necessidades irreprimíveis que eles implicam.46 

Desse modo, quando a análise blondeliana da expansão real da intenção na forma da ação - 
“envelope” da inteligência, “núcleo da experiência sensível, do conhecimento científico e da 
especulação filosófica”47 - atinge a etapa final, a da “ação supersticiosa” da religião natural,48 a 
disparidade conflitiva entre vontade querente (volonté voulante) e vontade querida (volonté voulue), 
que nutre a dinâmica do agir, revela-se como incompletude da pessoa e dá origem á admissão do 
“único necessário”.49 

Doravante, o cumprimento da transcendência encontra-se condicionado por uma escolha, por 
uma alternativa inexorável: rejeitar ou acolher a oferta de uma vida de ordem superior; responder 
negativa ou afirmativamente á única vocação sobrenatural. Por que “única vocação sobrenatural”? 
Porque o equivalente propriamente teológico da via inédita que Blondel procura inaugurar âmbito 
da “filosofia separada” nada mais é que a idéia segundo a qual a noção de natura pura poder ser 
senão uma idéia-limite indispensável ao discurso sobre a gratuidade da graça. O próprio Blondel 
admitirá isso anos depois. 

Só um erro indiscutível pode levar alguém a raciocinar como se o estado de natureza do 
descrente, do ignorante, do apóstata fosse o estado de “pura natureza”, estado que, sem dúvida, 
poderia ter existido, mas que não existe, que nunca existiu, e do qual não podemos nem mesmo 
definir precisamente as condições reais.50 

A aspiração ao absoluto transcendente que o método blondeliano de imanência procura descobrir 
na dinâmica da ação, o tomismo de Joseph Marechal procura pôr em evidência na dinâmica do 
conhecimento. 

Empenhado em “fazer avançar ou renovar algum capítulo da nossa filosofia”, o jovem Marechal 
estima que “do ponto de vista apologético, as questões vitais estão na psicologia” e que “o estudo de 
uma ciência positiva [no caso a biologia] poderia se impor como contrapeso ao que se pode chamar 
de a auto-sugestão metafísica”.51 

                                                
46 Maurice BLONDEL. Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine em matière 

d’apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l’étude du problème religieux. In: 
Annales de philosophie chrétienne: nova série, XXXIII (1896) 604-605. 

47 Maurice BLONDEL. L’ action. p. 42, XXIII. 
48 Id. Ibid., p. 305-322. 
49 Id. Ibid., p. 339-356. 
50 Cf. Henri BOUILLARD. L’intention fondamentale de Maurice Blondel et la théologie. In: 

Recherches de science religieuse, XXXVI 91949) 347-348. 
51 Cf. A. HAYEN. Le Père Joseph Maréchal (1878-1944). In A. HAYER et al., Mélanges Joseph 

Maréchal. Tomo I “Oeuvres”, Bruxelas; Paris: Universelle; Desclée, 1950. p. 4,5. 
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Em artigo de 1908, intitulado “Sobre o sentimento de presença entre os profanos e os místicos”, 
que seu discípulo e biógrafo Albert Milet considera “a pedra angular de toda a sua obra”,52 
Marechal erige em problema epistemológico a insuficiência de que dariam prova as teorias 
psicológicas ao intervirem na explicação do julgamento de realidade pressuposto pelo sentimento de 
presença dissociado de impressão sensorial. Para Marechal, essas teorias insistem num ponto de 
partida subjetivo - a percepção, o sentimento, a crença, - ao passo que, segundo Tomás de Aquino, o 
que se impõe é o percurso inverso, o da anterioridade do conhecimento, realista, afirmativo, 
objetivo.53 Pois a inteligência é bem mais que um simples espelho. Faculdade em busca de sua 
intuição, ela é orientada, “em sua mais íntima profundeza”, ao bem, ao verdadeiro, ao Ser 
absoluto.54 O absoluto deixou sua marca na tendência profunda da nossa ineligência, escreve 
Marechal nessa mesma época. E ele prossegue, não sem recordar a dialética inconclusa e 
ascendente do querer imanente e do querido no coração da dinâmica do agir segundo Blondel: 
“assim, essa tendência ultrapassa constantemente as intelecções particulares: o espírito, em virtude 
de seu dinamismo interno, é impulsionado de intelecção em intelecção, de objeto em objeto;mas 
enquanto ele gravitar em torno do finito, será vão seu esforço para igualar-se a seu movimento 
interno...”55 

Essa reabilitação da noção tomista de desiderium naturale não se circunscreve aos trabalhos que 
Marechal dedicou à psicologia dos místicos. Viga mestra de seu pensamento, ela determina 
igualmente a última etapa de suas investigações, empenhadas em “”repensar o tomismo em função 
das filosofias modernas” por meio da transposição e integração do método transcendental à 
epistemologia tomista”.56 Uma longa passagem do terceiro Caderno sobre o ponto de partida da 
metafísica exprime bem, segundo Malevez, o espírito desse programa ao qual Rahner dará 
prosseguimento: 

Suponhamos que seja possível mostrar que os postulados da razão prática - pelo menos o 
Absoluto divino - são igualmente “condições de possibilidade” do mais fundamental exercício da 
razão teórica, quer dizer, da própria função pela qual a razão teórica se dota de um objeto na 
experiência. Nesse caso, teríamos fundado a realidade objetiva de nossos postulados em uma 
“necessidade” pertencentes ao domínio especulativo. Por outro lado, dada a ausência de conteúdo 
intutivo metasensível, eles não nos ofereceriam o conteúdo próprio e direto dos objetos 
transcendentes dos quais, não obstante, eles nos revelam, em certo sentido, a existência 
necessária.57 

                                                
52 A. MILET. Premiers écrits philosophiques du P. Maréchal. In: A. Hayer. Op. cit., p. 25. 
53 A. HAYER. Op. cit., p. 7. 
54 J. JAVAUX. Maréchal (Joseph). In: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Paris: 

Beauchesne, tomo X, col. 322; A. MILET. Op. cit., p. 29-32. 
55 J. MARÉCHAL. Études sur la psychologie des mystiques. Bruges; Paris: Bayert; Alcan, 1924. 

tomo I, p. 129; cf. A. MILET. Op. cit., p. 29. 
56 H. MÜHLEN. Op. cit., p. 376. 
57 L. MALEVEZ. Marechal (Joseph). In: Dictionnaire de thélogie catholique. Paris: Letouzey; 

Ané, 1967. Tables générales, 2ª parte, col. 3095. 
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Cremos não ser enganoso associar a esse mesmo leitmotiv a interrogação suscitada por Marechal 
no contexto de um estudo sobre o místico árabe Al Hallâj: “não valeria a pena procurar, com a 
maior atenção e com uma ciência exata e uma caridade evangélica, as “pedras de espera” que a 
graça de Deus provavelmente disseminou nesses amplos meios culturais (islamismo, hinduísmo e 
mesmo o budismo)?”.58 

Voltemos a Henri de Lubac. Sua obra Surnaturel, o artigo Lê mistère du surnaturel e a obra com 
título idêntico, bem como Petite catéchèse sur nature et grace trilham o caminho filosófico e 
teológico aberto pelo método de imanência de Blondel e pelo tomismo transcendental de 
marechal.59 Com efeito, se de Lubac, como vimos no segundo desenvolvimento deste artigo, esboça 
a história do “Sistema de pura natureza” depois de submeter a uma crítica agostiniana o agostinismo 
de Baio e de Jansênio, e se ele reconstitui as origens semânticas do termo “sobrenatural” depois de 
um estudo sobre “espírito e liberdade na tradição etológica”, isso não se dá porque a hipótese da 
natura pura foi o primeiro princípio da argumentação que, de Belarmino a Ripalda, opõe-se a 
ambos os teólogos “heterodoxos” mencionados acima; isso não se dá, tampouco, porque na época 
moderna o termo “sobrenatural” erige uma barreira contra a “invasão de doutrinas naturalistas” e a 
“influência exercida até mesmo no seio da teologia pêlos teóricos modernos da “religião natural”.60 

Qual é, então o programa teológica subjacente à lógica interna de uma das obras mais conhecidas 
de Henri de Lubac? O autor de Surbnaturel está convencido, em primeiro lugar, de que o 
desenvolvimento sistemático da hipótese da pura natureza só pode culminar na consagração 
implícita dessas mesmas tendências doutrinárias “heterodoxas” a cuja emergência, originalmente e 
paradoxalmente, ela devia fazer frente; ele está convencido, em segundo lugar, de que, enquanto 
correlativo do termo “natural”, a noção de “sobrenatural” corre o risco de ser “confundida com a 
idéia de milagre”, com a idéia “da ação de um Deus inventado como tapa-buraco”, com a idéia de 
dons que, “”adicionados” ao homem pelo criador, viriam tirá-lo da finalidade que lhe é própria”;61 
ele está convencido, em terceiro lugar, de que na antropologia subjacente a esse sistema de “dois 
andares sobrepostos, mas sem ligação interna”, a capacidade humana de obediência concebida 
como mera non repugnância (Blondel) ameaça tomar o lugar tanto do inquietum est cor nostrum, 
de que falam as Confissões, quanto do desiderium naturale do livro III da Suma contra os gentios. 
De Lubac conclui: 

O grito de guerra lançado por Ripalda - exterminandus est appetitus innatus! - iria, portanto, 
ecoar de maneira cada vez mais ampla. O horizonte desse Delenda Chartago transcendia o de uma 
tese de escola. Ele iria arruinar toda a antiga antropologia. O “desejo de ver a Deus” ou, na 
linguagem predominante nos dias de hoje, o “desejo do sobrenatural”, que, tanto para os 
escolásticos como para os Pais,havia sido o primeiro princípio explicativo do homem e, com ele, de 
                                                
58 Cf.  A. HAYEN. Op. cit., p. 15. 
59 M. SALES. Préface. In: H. de LUBAC. Op. cit., p. II; H. de LUBAC. Op. cit., p. 487; H. de LUBAC. 

Petite catéchèse sur nature et grace. Paris: Fayard, 1980. p. 28-29. 
60 H. de LUBAC. Surnaturel. P. 424. 
61 H. de LUBAC. Petite catéchèse sur nature et grace. p. 18,19. 



Edição nº 03 – Janeiro/ fevereiro 2006 12 

 
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura / Journal of Theology & Culture 

toda a natureza, esse pivô da filosofia cristã não suportou os golpes que lhe foram desferidos. Os 
teólogos que deram os golpes fizeram o serviço com uma determinação tanto maior quando 
estavam como que hipnotizados pêlos perigos a que as doutrinas de Baio expunham a fé, pela 
incredulidade que grassava por toda parte bem como pela vaga da imanentismo com suas mil 
formas (...). Mas quanto mais eles faziam concessões, mais eles deviam fazer. A idéia de “pura 
natureza” é exigente.62 

A intervenção de Karl Rahner na controvérsia sobre o que Garrigou-Lagrange chamou de “nova 
teologia” (nouvelle théologie), controvérsia tomada pública pela tese de Henri Bouillard sobre a 
conversão e a graça em Tomás de Aquino e por Surnaturel de Henri de Lubac, prossegue 
explicitamente - na linha de uma filosofia da religião definida como “ontologia da capacidade de 
obediência a uma revelação”63 e de uma tentativa de superar a oposição entre o primeiro da graça 
incriada no Novo Testamento e na Patrística e o primado da graça criada, nos meios escolásticos, a 
partir dos pressupostos ontológicos da possessão de Deus através da visão beatífica64 - o programa 
marechaliano, não raro implícito, de elaboração de uma antropologia transcendental que supõe a 
comunicação entre Deus e a pessoa em vez procurar demonstrar seu caráter razoável. Fazemos 
alusão, evidentemente, ao ensaio De la relation de la nature et de la grâce65 (Da relação entre a 
natureza e a graça), em que Rahner responde ao artigo Un chemin pour la détermination du rapport 
entre la nature et la grace (Um caminho para a determinação da relação entre a natureza e a graça) 
- cujo autor preferiu se guardar sob o pesudônimo de “D” - que pode ser tomado como apresentação 
sumária dos pontos de vista fundamentais da assim chamada “nova teologia”. 

De acordo com Leopoldo Malevez, D. afirma que o desejo do sobrenatural não é apenas 
constitutivo do homem histórico, mas também “absoluto”, “infrustrável”, pois “Deus quer para nós 
a condição sobrenatural”.66 Mas como ele argumenta simultaneamente em favor do caráter absoluto 
da tendência e do caráter gratuito de seu objeto?67 D. sustenta, por um lado, que o caráter absoluto 
do desejo só se transforma em exigência no contexto de uma concepção da natureza humana que a 
ontologia essencialista obriga a abordar não como “noûs inconcebível se não for como participação 
sempre gratuita no Pneûma”, mas “como uma mônada, cortada de sua relação transcendental com 
seu criador”,68 e, por outro lado, que uma vez que a graça é o dom que Deus faz de sua própria vida, 
a gratuidade desse dom só pode ser inalienável. Superior à criação em virtude de sua natureza , a 
graça “permanece indevida (indébita) para todas as criaturas, sejam elas as mais elevadas”.69 O 
desejo dessa graça soberana é absoluto não em razão de seu caráter, mas correlativamente à 
                                                
62 H. de LUBAC. Surnaturel. p. 173-174. 
63 K. RAHNER. L’homme à l’écoute du Verbe. Paris: Mame, 1968. 327 p. 
64 K. RAHNER. Pour la notion scolastique de la grace incréée. In: Id. Écrits théologiques. Tomo 

III, 2. ed., Paris; Bruges: Desclée, 1963. p. 37-69. 
65 K. RAHNER. De la relation de la nature et de la grace. In: Id. Écrits théologiques. p. 9-33.  
66 Cf. L. MALEVEZ. La gratuité du surnaturel. In: Nouvelle Revue Théologique, LXXV (1953) 

563, 569. 
67 Id. Ibid., p. 569. 
68 Idem. 
69 Id. Ibid., p. 570. 
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determinação de seu objeto: o dom sobrenatural não depende mais de nova inciativa divina; ele está 
efetivamente presente e, por isso, “ele só pode ser cobiçado de modo incondicional”.70 

A leitora ou o leitor certamente já compreenderam. Diferentemente dos que têm a teoria da pura 
natureza como algo indispensável à reflexão sobre a inexigibilidade do sobrenatural, D. se revela 
hostil ou, pelo menos, indiferente a ela.71 Essa teoria, diz ele, só é necessária à expressão da 
gratuidade do sobrenatural - que, desde a eternidade, afeta a estrutura do ser humano enquanto sua 
única finalidade real - na medida em que uma concepção antropomórfica da inteligência e da 
liberdade divinas postula, em Deus, a “existência ideal dos possíveis” e uma indiferença anterior a 
seu livre desígnio criador.72 

Além disso, ela “não presta o serviço que dela se espera”, pois limita-se a “enunciar a destinação 
sobrenatural em relação a uma natureza abstrata, hipotética, de um ser fictício”, ao passo que a 
destinatária da manifestação da gratuidade do sobrenatural é a pessoa concreta, ordenada à visão 
beatífica.73 Mais ainda: ela não deixa de representar certo perigo para o sobrenatural - pois ao 
procurar delimitar o conteúdo residual ou hipotético da pura natureza necessariamente a partir da 
pessoa histórica, vocacionada à graça, ela corre o risco de atribuir àquela o que concerne somente à 
relação da pessoa com esta74 - e para a natureza humana, pois ela assegura sua consistência somente 
no plano do possível e, além disso, ao abordá-la monadicamente, ela a esmaga “sob o peso de um 
sobrenatural que lhe é estrangeiro”: uma ordem de valores “só pode ditar um dever ao espírito se 
representa, para ele, a condição de um aperfeiçoamento substancial possível”.75 

Karl Rahner partilha com D. a insistência na importância de se situar o desígnio salvífico divino 
no ponto de partida da reflexão sobre a relação entre a natureza e o sobrenatural.76 Ele adere ao 
diagnóstico de “extrinsecismo” que a “nova teologia” lançou contra a “doutrina média da graça dos 
últimos séculos”,77 uma vez que nela, a seu ver, a pessoa é subsumida num “conceito de natureza 
unilateralmente orientado segundo a natureza das coisas infra-humanas” e a graça é compreendida 
“como simples superestrutura (...) edificada sobre a natureza por um livre decreto de Deus”, de 
modo que “a relação que mantêm uma com a outra não é mais intensa que a relação de ausência de 
contradição (de uma “capacidade de obediência” entendida de modo puramente negativo)”.78 

Além de manifestar seu acordo com D., Karl Rahner sublinha o caráter problemático do modelo 
natureza/sobrenatural(a) no plano religioso, (b) no plano de seus pressupostos implícitos, (c) no 
plano de suas implicações ontológicas. (a) A pessoa implicada nesse modelo corre o risco, diz ele, 
“de compreender a si mesma apenas como simples natureza e de agir em coerência com essa 
                                                
70 Idem. 
71 Id. Ibid., p. 561-562. 
72 Id. Ibid., p. 673, 564. 
73 Id. Ibid., p. 564-565. 
74 Id. Ibid., p. 566. 
75 Id. Ibid., p. 566. 
76 Id. Ibid., p. 573. 
77 K. RAHNER, Op. cit., p. 10-12, 15, 16. 
78 Id. Ibid., p. 11, 10, 16. 
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compreensão”, experimentando, desse modo, a elevação interior q que Deus a chama “como uma 
transformação imposta à força por algo para o qual ela não é feita”.79 Por outro lado, (b) não é 
possível delimitar uma noção de “pura natureza” por meio da supressão da significação 
antropológica da vocação à comunhão sobrenatural potencialmente ativa antes mesmo que 
intervenha a graça “habitual”, entre outras razões porque “o caráter experimental da graça e o 
caráter experimental da graça enquanto graça não são a mesma coisa”.80 

Ao explicitar os “pressupostos ontológicos” do modelo natureza-infrapessoal/graça-
superestrutural (c), Rahner atribui ao pressuposto ontológico da visão beatífica - já aplicado à graça 
“incriada”, à captação da aptidão permanente ao Deus do amor pessoal - um status comparável ao 
dos componentes existentes (no sentido de Existential) da estrutura do Dasein heideggeriano: 

Não é de modo algum evidente que, quando a graça que ainda não é de justificação alcança o 
homem despertado para a liberdade, seu poder obrigatório de destinar a um fim sobrenatural 
consista tão-somente em um decreto de Deus ainda exterior ao homem. Mesmo não sendo possível 
compreender tal destinação obrigatória no constitutivo da natureza humana enquanto tal, quem 
pode provar que ela só pode ser interior ao homem enquanto graça justificante, que um existencial 
interior sobrenatural do homem adulto não possa existir senão na graça de justificação já 
apropriada na fé e na caridade? O que Deus decreta para o homem não deve antes ser, por isso 
mesmo, um constitutivo interno de sua essência concreta, mesmo não sendo um constitutivo de sua 
natureza?81 

Não obstante, se não resta dúvida que o autor da célebre fórmula que procura “explicar por que a 
natureza tem afinidade com a graça” a partir do dado revelado do desígnio divino de salvação 
universal partilha e até mesmo funda - claro, negativamente - a reação da “nova teologia” à doutrina 
neoescolástica da graça, é igualmente certo que ele se insurge decididamente contra o que ele julga 
ser, a nosso ver, uma certa naturalização da redenção. 

Rahner não vê como - e nesse ponto preciso Humani generis não o condena - a afirmação do 
desiderium naturale da ordenação interior e incondicional à graça e à visão beatifica de Deus, 
concebido como constitutivo da natureza humana, de sorte que a noção de natura pura torna-se 
impensável e irrealizável - pode ser conciliada com o axioma do caráter indevido, gratuito, 
sobrenatural, portanto, da graça, da finalidade sobrenatural.82 

Se é verdade que, diferentemente do modo segundo o qual de Lubac procura questionar a 
concepção neoescolástica de “capacidade de obediência”, Rahner reabilita  o “desejo natural do 
sobrenatural” sob a forma de um Existencial sobrenatural, sem por isso abrir mão da hipótese da 
natura pura, é igualmente indubitável que o dualismo natureza/graça, que ele procura acentuar no 

                                                
79 Id. Ibid., p. 12-13. 
80 Id. Ibid., p. 13. 
81 Id. Ibid., p. 15. 
82 Id. Ibid., p. 17-21. 
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plano transcendental,m revela-se consideravelmente mitigado quando seu pensamento se situa no 
plano da experiência. 

Ainda que seja possível e necessário distinguir teoricamente entre natureza e graça, há, 
entretanto, entre essas duas ordens que coexistem na unidade do ser humano, se considerarmos o 
desenvolvimento da vida real, uma dependência recíproca, não sendo possível salvar ou proteger 
uma sem a outra.83 

Por isso mesmo, Rahner introduz o princípio ontológico da “unidade plural” ou ainda a “dialética 
ontológica unidade-pluralidade” na explicação das relações que mantêm a ordem da redenção e a 
ordem da criação. Ralidades há, escreve Rahner, cuja unidade real e indivisa contém elementos 
distintos uns dos outros, forjados para que, por meio da alteridade, essas realidades continuem 
sendo elas próprias.84 A ordem da criação, que compreende a humanidade e a história, foi concebida 
por Deus - isto é, foi concebida para a ordem da redenção, se nos lembramos de que Rahner deriva 
as graças habituais e atual da graça incriada - como unidade real cujos elementos, interdependentes, 
são ordenados hierarquicamente ao ato supremo da obra divina: a encarnação.85 Uma vez que a 
ordem da criação é “banhada pela graça”, todas as coisas naturais encerram um “sentido 
sobrenatural”, são “ordenadas”, abertas desde dentro pela graça, de sorte que só se realizam 
plenamente na medida em que inserem-se “no mundo da graça e da redenção”.86 

Contudo, no seio do devir, a “unidade plural” que descreve a relação entre redenção e criação, a 
“gramática” de sua expressão, só é definitivamente, só é “inscrita na contextura do mundo” a partir 
de uma perspectiva escatológica. “Ela é uma unidade a se realizar e seu cumprimento é confiado ao 
homem”.87 A história da liberdade é, portanto, a mediação privilegiada do advento da reconciliação 
real entre redenção e criação ou, dito de outro modo, do cumprimento da história da salvação. 

Vandervelde, Lehmann e Mühlen já observaram que no tronco da afirmação transcendental e 
categorial da afinidade entre natureza e graça mediatizada pelo Existential sobrenatural é enxertada 
uma nova maneira de conceber o vínculo que une a história universal da salvação e da revelação 
(que subsume a história cristã específica da revelação mas que, ipso facto, não se esgota nela) e a 
história do mundo, a história da liberdade. Ainda que ambas as noções não sejam mutuamente 
substituíveis - pois a história da salvação é também história da perdição, da falta, do não a Deus88 -, 
elas visam, mesmo assim, “realidades” materialmente coextensivas. 

                                                
83 K. RAHNER. Mission et grâce. Paris: Mame, 1962. p. 187-188.  
84 Id. Ibid., p. 70-72. 
85 Id. Ibid., p. 72-77. 
86 Ib. Ibid., p. 77-78. 
87 Ib. Ibid., p. 82. 
88 K. RAHNER. Traité fundamental de la foi. Centurion, 1983. p. 168. 
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Onde quer que a história humana é dirigida ou podecida em liberdade, advém igualmente uma 
história de salvação e de perdição. Ela não se limita, poranto, a advir apenas quando essa história 
se cumpre sob uma forma religiosa explícita...89 

Que a criação seja orientada para a encarnação, que a preocupação com a personalização seja 
marcada pela autocomunicação de Deus, que História da salvação e história do mundo sejam 
materialmente coextensivas: eis aí algumas teses teológicas que, valorizadas ou, se prefere, 
revalorizadas ao longo dos desenvolvimentos mais recentes da teologia da graça são suscetíveis, 
como já notaram de passagem Tollu, Muller e Gelpi, de serem integradas a uma cosmovisão 
evolucionista,90 como a que Segundo, aliás, desenvolverá mais tarde. 

Voltemos pela terceira vez a Malevez, agora para tentar apresentar pelo menos os contornos de 
sua posição sobre os debates em torno do desiderium naturale e da inexigibilidade do sobrenatural. 

Nem o processo movido por de Lubac contra o sistema concebido por Cajetan e vulgarizado por 
Suarez, nem tampouco a intervenção de Rahner na controvérsia sobre a “nova teologia”, deixaram 
indiferente o teólogo por meio do qual Segundo farpa seus certos “achados” da guinada da teologia 
da graça e os integrará, mais tarde, ao exame dos “problemas da Igreja na América Latina”, à 
formação teológica do laicato, aos debates sobre o método da teologia da libertação e mesmo ao 
esboço de uma antropologia que deveria será “boa maneira” de se aceder ao “círculo hermenêutico” 
do qual a “práxis” da mulher e do homem cristãos adultos não poderia fazer abstração. 

O ensaio “L’esprit et lê désir de Dieu”91 procura,, num primeiro momento, situar no tempo a 
argumentação histórica que de Lubac emprega de modo não-cronológico, a fim de caucionar, 
recorrendo à patrística e a Tomás de Aquino, o programa de substituição da abordagem das relações 
entre natureza e graça instruída pela noção de “capacidade de obediência” pelo abordagem das 
relações entre o espírito e Deus instruída pela noção de desejo inato, ineficaz e incondicionado da 
visão de Deus. 

Recordemos, segundo de Lubac, essa abordagem não teria suscitado o problema da gratuidade 
do sobrenatural e, menos ainda, teria imposto o recurso a essa nova “espada de Salomão” que é a 
hipótese da “pura natureza”, se alguns comentadores do Doutor angélico não tivessem integrado 
irrefletidamente à linguagem teológica uma acepção do termo “natureza” na qual o aristotelismo 
deixou sua marca. 

Para Malevez, ao adotar a interpretação segundo a qual os Pais da Igreja tenham a vocação à 
possessão de Deus por algo constitutivo e consideravam essa doutrina como verdade de tradição, de 

                                                
89 Ib. Ibid., p. 170; ver também: G. VANDER VELDE. The grammar of Grace: Karl Rahner as a 

watershed in contemporary theology. In: Theological Studies, 49 (1988) 384; K. LEHMANN. 
Karl Rahner. In: R. Van Der GUCHT. Op. cit., p. 864; H. MÜHLEN. Op. cit., p. 384. 

90 K. RAHNER. Mission et grace. P. X, 60; D. L. GELPI. Life and Light. New York: Sheed and 
Ward, 1966. p. 39-47; K. RAHNER. Traité fundamental de la foi. P. 205-220. 

91 L. MALEVEZ. L’esprit et le désir de Dieu. In: Nouvelle Revue Théologique, XLIX (1947) 3-31. 
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Lubac “poderia ter majorado, em seu benefício, o testemunho do pensamento patrístico”92 bem 
como o do pensamento tomista: “nenhum dos teólogos recentes que admitem na natureza um desejo 
de ver a Deus (...) lê - ou ousa ler - em Santo Tomás apenas a afirmação de um desejo 
condicionado”.93 Pois se o desejo de Deus não é eficaz nem ontologicamente idêntico à graça - 
identificação que poderia, aliás, ser integrada a um sistema de pura natureza -, então “é impossível 
concebê-lo como absoluto”.94 E Malevez pergunta: “O Padre de Lubac não foi muito longe na 
divinização do nosso desejo?” A concepção do ser espiritual que ele “qualifica pejorativamente de 
aristotélica” é muito moderna. Os “filósofos recentes” valorizam-na à sua maneira e esse ponto de 
vista “tem sua justeja e sua verdade”. Não há dúvida, prossegue ele, de que 

na medida em que o espírito é criatura, seu ser e sua vida dependem do ser de seu autor, mas 
enquanto espiritual e livre, ele se separa dele e, de algum modo, o enfrenta. Isso porque, 
efetivamente, Deus lhe comunica, com a dom da liberdade, algo de sua essência de absoluto e o 
torna participante de seu privilégio de independência soberana.95 

Por que de Lubac teria ido “muito longe na divinização do nosso desejo” e “majorado, em seu 
benefício, o testemunho da patrística”? Rahner, de encontro à “nova teologia”, apega-se à hipótese 
da natura pura em nome da gratuidade da graça. Malevez, de encontro a Surnaturel, não faz outra 
coisa, em nome da liberdade do homem moderno e da mulher moderna. 

Para Malevez, se em lugar de um sistema que se impõe, em última análise, em detrimento da 
proximidade divina, de Lubac propõe tão-somente um sistema incapaz de conferir à liberdade toda 
a sua significação, isso se deve ao fato de ele tomar em consideração apenas uma das duas formas 
possíveis da hipótese da natura pura. 

1. Além da afirmação consensual segundo a qual o “espírito criado” - esse espírito que sabemos, 
pela fé, ser destinado à visão beatífica de Deus - poderia existir sem essa orientação efetiva, 
contingente a adicionada”,96 numerosos são os que, na linha de Catejan e Suarez, definem a relação 
entre natureza e graça com base na noção de “capacidade de obediência”. Eles afirmam que, nesta 
vida, a finalidade do espírito criado “seria medida rigorosamente por suas forças”; seu interesse em 
Deus seria mediado pela possessão do mundo e sua destinação efetiva à visão beatífica seria 
contingente, condicionada por uma segunda liberalidade do criador.97 Com isso, eles consumam o 
divórcio entre natureza e graça e fazem uma contribuição nada desprezível à laicização e à 
secularização.98 

2. Outros, em menor número - dos quais Rousselot e Marechal seriam os representantes mais 
recentes -, abordam o vínculo entre natureza e graça em termos de “aspiração inata”, ainda que 
                                                
92 Ib. Ibid., p. 9. 
93 Idem. 
94 Ib. Ibid., p. 24-26. 
95 Ib. Ibid., p. 27. 
96 Ib. Ibid., p. 11; ver também: L. MALEVEZ. La gratuité du surnaturel. Op. cit., p. 563. 
97 L. MALEVEZ. L’esprit et lê désir de Dieu. Op.,cit., p. 11-12, 16, 17, 18. 
98 Ib. Ibid., p. 11-12, 16,17,18. 
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ineficaz e condicionada, na medida em que sustentam que, embora capaz de existir sem jamais 
receber o dom do sobrenatural, o espírito, no mais profundo de ser, deseja-o de modo condicionado 
na forma da força motriz de sua vida e do fim supremo que o inclina a objetos que lhe são 
conaturais.99 

Malevez julga que a segunda forma da hipótese da natura pura “parece merecer a 
preferência”.100Ele pode, por isso, partilhar com de Lubac a convicção segundo a qual “a etapa da 
pura natureza foi inevitavelmente superada pela plenitude do amor criador”.101 

O mestre de Juan Luis Segundo aproveitou a oportunidade da publicação do ensaio “Un chemin 
pour la détermination du rapport entre la nature et la grâce”, do autor anônimo “D”, da reação de 
Rahner a esse ensaio bem como do estudo que von Balthasar dedicou ao pensamento de Barth para 
explicitar melhor seu ponto de vista sobre as questões suscitadas pela “nova teologia”.102 Estamos 
em 1953, ano em que Humani generis adverte os teólogos que se insurgem contra a hipótese da 
natura pura, mas também ano em que Segundo compõe a audiência das lições sobre a doutrina d 
agraça ministradas por Malevez em Lovaina. 

Com von Balthasar e contra “D”, Malevez afirma que a idéia de natura pura “não pode deixar de 
operar como regulador da nossa reflexão sobre as realidades da graça”.103 Diferentemente de von 
Balthasar, que a postula somente “do ponto de vista de uma teologia da criatura”, Malevez julga-a 
igualmente aceitável do ponto de vista de Deus. Ela está em Deus “como possibilidade de 
existência”. Mas não designa um reino de possibilidades distinto da existência absoluta que as 
funda, nem a vontade divina entendida como liberdade de indiferença, menos ainda a precedência 
do ser possível em relação ao ser real. Ela designa a distância que separa o poder criador divino de 
suas concepções efetivas, analisada à luz do dado revelado segundo o qual a ordem sobrenatural é 
gratuita “de uma gratuidade diferente da gratuidade da criação” para uma natureza determinável 
sem ela.104 

Com Rahner e com “D”, Malevez julga pertinente abrir a teologia do sobrenatural “trazendo à 
memória do desígnio divino que, de fato, inspirou o gesto criador”.105 Quer isso dizer que será 
necessário aceitar seu correlativo antropológico, isto é, o existential sobrenatural, o desejo absoluto, 
o eros em busca do agape divino? Diferentemente de Rahner, Malevez prefere falar de um desejo 
“relativamente absoluto”: absoluto enquanto correlativo do decreto que define a finalidade única de 
todas as pessoas tomadas coletivamente; mas “relativamente absoluto” uma vez condicionado, em 
sua ralização individual, “pelo dom gratuito da graça de santificação”.106 

                                                
99 Ib. Ibid., p. 12,16,28; Id. La gratuité du surnaturel. P. 562-563, 567. 
100 L. MALEVEZ, L’espirit et le désir de Lieu. P. 28, nota 15. 
101 Ib. Ibid., p. 31; H. de LUBAC. Lê mystère du surnaturel. P. 121. 
102 L. MALEVEZ, La gratuité du surnaturel. p. 561-586, 673-689. 
103 Ib. Ibid., p. 673. 
104 Ib. Ibid., p. 674-675. 
105 Ib. Ibid., p. 675. 
106 Ib. Ibid., p. 678, 681. 
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Quanto à questão de saber em que essa disposição subjetiva anterior a todo exercício da vontade 
se distingue da graça de santificação, Malevez responde que o existential sobrenatural “precede a 
presença especial de Deus inaugurada pelo dom da justificação”, ao passo que a graça habitual, 
inchoatio gloriae, é “consecutiva a essa presença”: ela é uma inclinação “que funda, no sujeito, um 
direito à obtenção de seu objeto, que confere a seus atos uma eficácia sobrenatural, que os constitui 
em várias etapas progressivas rumo ao reino”.107 

Esse desejo relativamente absoluto, uma vez que anterior à intervenção da graça habitual, e 
ineficaz, uma vez que “os atos que executaríamos exclusivamente sob sua moção não nos 
aproximariam de seu objeto”, é um desejo constitutivo e essencial ou gratuito e adicionado? Dada a 
impossibilidade de se pensar a gratuidade ignorando que tudo poderia ter sido diferente”, isto é, 
“que a revelação do sobrenatural contém virtualmente em si mesma a afirmação da possibilidade na 
pura natureza”,108 segue-se, diz Malevez, que esse existential que transforma a natureza à maneira 
de um “acidente que alcança nossa própria essência” pode não ser componente do espírito.109 Ora, 
se o existential subrenatural é adicionado e não constitutivo, surge a questão de saber como ele é 
enxertado numa natureza suscetível de ser concebida sem ele. Pois diferentemente de Rahner, par 
quem o conceito de pura natureza “não é senão um conceito formal”,110 Malevez, como já foi 
mencionado, julga que ainda que difícil, a determinação das virtualidades próprias à pura natureza 
“não é absolutamente impossível”. 

Por intermédio da análise transcendental das condições a priori do nosso pensamento, escreve ele 
na linha de Marechal, estamos em condição de construir “uma ciência, talvez parcial, mas certa, do 
espírito, do nosso espírito, ou, melhor ainda, do sujeito sensitivo-racional de conhecimento”.111 Não 
resta dúvida que o espírito que analisa é previamente orientado à finalidade sobrenatural; não resta 
dúvida que o objeto de análise é o espírito tal qual ele é efetivamente. Não obstante, o princípio de 
identidade é um axioma da demonstração transcendental. Não poderíamos tomar essa norma de 
pensamento por algo tributário existential sobrenatural. Do mesmo modo que não é possível 
atribuir-lhe, no objeto, elementos ou características que denunciam a marca do sujeito sensitivo-
racional em sua constituição essencial: as condições gerais de espaço e tempo, a objetivação do 
objeto, a universalidade e a necessidade que o distinguem. 

Para Malevez, conceber a possibilidade de uma ciência desse tipo significa suscitar novamente o 
problema da disposição prévia da pura natureza a acolher a orientação ao sobrenatural. Ele conclui: 

O ensaio D. e os que estão ligados a ele chamaram felizmente nossa atenção para alguns pontos 
bem negligenciados pela antiga problemática (por exemplo, a existência de uma orientação ao 

                                                
107 Ib. Ibid., p. 680-681. 
108 Ib. Ibid., p. 676, 682, 683, 688. 
109 Ib. Ibid., p. 685, 683. 
110 Ib. Ibid., p. 685. 
111 Ib. Ibid., p. 687. 
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sobrenatural distinta, na natureza histórica, da graça de santificação), mas eles não invalidaram o 
esforço nem os resultados dos teólogos que foram seus predecessores mais imediatos.112 

Uma vez que ele se inscreve no programa teológico-filosófico inaugurado por Marechal, o ponto 
de vista que se desprende dessas reflexões sobre o capax Dei, núcleo do horizonte formal da 
teologia católica contemporânea, consagra o questionamento, e mesmo a superação, do modelo das 
relações entre natureza e graça instruídas pela noção de “simples não repugnância”: não á graça sem 
uma natureza efetivamente chamada à graça; não há visão de Deus sem desejo outorgado de ver a 
Deus; não há sobrenatural sem um existential que lhe seja correlativo, pois “a etapa da pura 
natureza foi indubitavelmente superada pela plenitude do amor criador”. Ele não tenciona, 
entretanto, substituir a antropologia que acaba fazendo do absoluto um “excesso” estrangeiro à 
natureza humana por uma antropologia que faz dele um constitutivo mais íntimo na medida em que 
sua acolhida seja inversamente proporcional ao exercício da liberdade. 

Desse modo, a objeção ao modo como de Lubac interpreta o status ontológico e doutrinário do 
desejo de Deus no pensamento patrístico e tomista, a recordação das duas formas da teoria da pura 
natureza bem como a tomada de posição a favor da segunda, decorrem, cremos, menos do simples 
rigor historiográfico ou da prudência imposta pelo momento em que o magistério eclesiástico 
intervém no debate em questão, que de um questionamento do esquema de “distinção de planos” 
associado não a um novo encantamento do mundo, mas a uma apreciação teológica da liberdade 
subjacente, por exemplo, à descristianização. 

Esse ponto de vista torna possível uma leitura teológica da virtude dos “pagãos” que não vincula 
seu status teológico à intervenção exterior da graça atual. A busca de liberdade pessoal (pensemos 
no Berdiaeff de Segundo) ou de liberdade política (pensamos nas teologias da libertação) ou, 
resumindo, a história do mundo não pode, portanto, deixar de ser um initium fidei. 
Compreendemos, assim, por que Segundo pôde escrever sobre Malevez que “no plano intelectual e 
teológico, com ele começou para mim o que sempre entendi como minha própria “teologia da 
libertação”...113 

                                                
112 Ib. Ibid., p. 689. 
113 Juan Luis SEGUNDO. Teologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 1987, p. 95. 
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Oração e ação

Nota-se hoje um interesse crescente pela oração, embora não sejam pequenas as dificulda-
des para compreender exatamente o seu sentido e o seu alcance. No mundo em que vivemos, 
voltado para as realidades terrenas, mesmo quando tingidas de motivações religiosas, não é fácil 
perceber a densidade e a significação humanas do inteiro abandono nas mãos de Deus, que é a 
essência da oração. É o que em parte explica a profusão de livros e artigos consagrados à inicia-
ção à oração.

Dentre eles mereceu destaque por parte de Paulinas, a obra despretensiosa de Tomás Spidlik, 
professor emérito do Pontifício Instituto Oriental de Roma. Desde o início o autor apresenta a 
oração como a atividade suprema do ser humano, pois nada há de superior à intimidade com 
Deus. Começa levantando as questões relativas aos nossos pedidos a Deus, que se podem es-
tender aos amigos de Deus e incluir palavras e atitudes do corpo, como expressão do que há de 
mais íntimo em nossa mente.

Mas vai muito além: prepara o caminho para descortinar o amplo universo da oração, desde 
os primeiros balbucios da oração vocal, passando pela liturgia e pela meditação, até os segredos 
das mais altas formas de oração, realizadas na contemplação e, sobretudo, na oração incessante 
recomendada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses (5,17), que é a chamada oração do cora-
ção, a vida levada em contínua intimidade com o Pai, que vê no segredo. Viver na intimidade 
com Deus, conclui o autor, é realizar a nossa vocação humana e cristã, prestar a Deus a atenção 
devida e encontrar o caminho da felicidade e da paz.

Não resta dúvida, porém, de que as grandes testemunhas de oração são os santos, que Deus 
suscita como expressão do caminho a ser trilhado por seus seguidores. Na nossa época fomos 
agraciados com o exemplo de Teresa de Calcutá. Seus escritos são uma introdução vivida à ora-
ção para todos os que, nesse mundo, não podemos deixar de ouvir o clamor dos oprimidos e dos 
sofredores. Impressiona a universalidade de Teresa de Calcutá, cuja espiritualidade, embora se 
situe na linha da maior fidelidade à tradição cristã, constitui também uma realização consciente 
e profunda do que há de mais característico na tradição espiritual hinduísta.

Esse o interesse da obra da pesquisadora italiana Glória Germani, que Paulinas publica. 
Estudando os textos de Teresa em vista de caracterizar a nota derradeira de sua espiritualidade: 
“o abandono total” ou “anulação do eu”, expressão derradeira do negar-se a si mesmo de que 
fala o Evangelho, a autora mostra como na base da espiritualidade de Teresa de Calcutá, como 
do hinduísmo está o fundamento metafísico da “não alteridade do ser”, cujo grande represen-
tante na mística cristã é Mestre Ekhart. Partindo desse fundamento, estudando mais de duzentos 
textos de Teresa, a autora recapitula as grandes ideias da espiritualidade de Madre Teresa, a 



“humildade como verdade”, o “desapego como liberdade”, “o sofrimento como auto-sacrifício” 
e “o amor como serviço total”.

Na realidade Teresa de Calcutá foi uma “Contemplativa no coração do mundo” e pode ser 
aproximada dos monges cristãos que há mais de um século esposaram a vida dos ashrams india-
nos, unindo as tradições cristã e hinduísta, só que agora, essa total dedicação à oração se faz no 
serviço do próximo, no meio da rua e se projeta na mídia globalizada.

Não deixa de ser significativo também que a própria Teologia da Libertação, muitas vezes 
interpretada como uma teologia particular do político, fundamentando a importante virada da 
pastoral latino-americana, que fez em Medellín a opção pelos pobres, seja hoje entendida por 
um de seus mais legítimos fautores, Pablo Richard como o paradigma de uma ética e de uma 
espiritualidade a ser vivida pelos cristãos no contexto atual da globalização.

A originalidade dessa obra que Paulinas publica consiste na afirmação maciça de que, em 
seus próprios termos, “a Teologia da Libertação é, na atualidade, fundamentalmente uma ética 
libertadora, em que a defesa da vida é um absoluto, e a lei e as instituições são relativas.” “A 
espiritualidade da libertação não se defronta com o ateísmo, mas, fundamentalmente, com a 
idolatria” do lucro, do poder globalizado e do mercado.

Colocada na perspectiva da ética e da espiritualidade a Teologia da Libertação assume de 
certo modo todas as exigências fundamentais da ética e da espiritualidade cristã, que se sinte-
tizam na vida de oração e de caridade fraterna e se torna, ao mesmo tempo, capaz de dar uma 
contribuição substancial para a renovação interior da Igreja, a qual, depois do Concílio, se vê 
hoje tentada a se voltar para os próprios interesses e pretendidas exigências institucionais.

Ora, a renovação da Igreja só será autenticamente cristã na medida em que se empenhar 
com todas as suas forças em favor da vida, que exige, não resta a menor dúvida, uma profunda e 
abrangente transformação da sociedade, no mundo neoliberal globalizado em que vivemos, mas 
não se limita a essa transformação, antes a situa na perspectiva do Reino, que nasce no íntimo 
de cada um de nós, pela fidelidade à verdade, à justiça e ao amor, e não se realiza plenamente 
senão na eternidade.

A espiritualidade da libertação se torna assim o fruto de uma unidade indissociável da ora-
ção com a ação, baseada, como explica o autor na última parte do livro, na mesma unidade 
vivida pelo próprio Jesus e pelas primeiras comunidades cristãs em sua expansão, tal como se 
narra no Novo Testamento.

Fontes consultadas:
1. Tomás Spidlik, Orar no coração. Iniciação à oração. São Paulo: Paulinas, 2005.
2. Glória Germani Teresa de Calcutá – Uma mística entre o Oriente e o Ocidente: seu pen-

samento sobre a Índia e sobre Gandhi. São Paulo: Paulinas, 2005.
3. Pablo Richard, Força ética e espiritual da teologia da libertação, no contexto atual da glo-

balização. São Paulo: Paulinas, 2006.

Afonso Maria Ligório Soares
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Quaresma, Paixão e Cinema

Há dois anos escrevi um pequeno artigo, a convite da Folha, acerca do presumido antisse-
mitismo que estaria embutido no filme A Paixão de Cristo, sucesso mundial daquele momento, 
que arrecadara na estreia norte-americana cerca de 100 milhões de dólares.

 O texto saiu visceral, pois acabara de assistir à sessão do filme para a imprensa, a convite, 
desta vez, do jornal O Estado de São Paulo, e ainda me sentia aturdido com o impacto da vio-
lenta versão de Mel Gibson para o maior mito ocidental: o flagelo da vítima inocente. Naquelas 
condições, só pude responder negativamente à questão que me fora proposta – embora manten-
do todo o respeito pela preocupação de personalidades como os rabinos Henry Söbel e Nilton 
Bonder, que viam sinais de fumaça no episódio e, como diz o povo, “onde há fumaça…”.

Confessei na ocasião ter passado a maior parte do tempo me desviando dos jorros de san-
gue, sobressaltado com a extrema crueldade, relatada na tela com apurado naturalismo. O único 
alento do espectador era a certeza do final feliz, com a ressurreição do herói – aliás, uma cena 
de poucos segundos, de estranha delicadeza.

Passado o calor da emoção, milhões de dólares e devedês depois, continuo achando que, se 
houve alguma intenção antissemita no roteiro e na direção, ela simplesmente se perdeu naquilo 
que, para mim, é o real fio condutor da película: jogar-nos no rosto, com crueza e pitadas de 
terror, o tamanho da dor suportada pelo filho de Deus para redimir nossos pecados.

Quanto à celeuma em torno do antissemitismo, não creio que tenha havido muita coisa além 
de uma engenhosa estratégia. Li em algum lugar que, enquanto o filme ainda saía do storyboard 
e nem era levado a sério na mídia especializada, Gibson declarou em um programa popular de 
TV que garantia que sua obra nada tinha de antissemita. Foi a conta: se ele vem a público para 
garantir que não só pode ser porque sim. A mídia mordeu a isca e foi conferir. Se essa anedota 
for mesmo verídica, preciso tirar o chapéu para nosso eterno Mad Max.

Retomo a discussão de então porque ela vem a calhar agora que estamos às vésperas de mais 
uma quaresma. Dentro de poucas semanas as TVs tirarão do depósito seu estoque de filmes 
bíblicos para a temporada e, inevitavelmente, a versão de Gibson voltará à cena. Para quem está 
acostumado a “pensar como cristão”, na expressão de J. L. Segundo, será uma ótima oportuni-
dade para rever as narrativas da paixão e seus interesses mais ou menos explícitos.

Um estudo recente (2005), publicado na coleção “O que você não viu no filme” (ed. Pauli-
nas) pode ser um ótimo guia neste período de reflexão mais detida sobre o mistério pascal. Trata-
-se de A Paixão de Cristo segundo Mel Gibson: uma história bem contada?, escrito pelo biblista 
Walter Eduardo Lisboa, que é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de 
Roma.

Em um texto sucinto, bem-informado e didático, Lisboa oferece bons argumentos às críticas 
de que foi alvo a película redigida e dirigida pelo astro hollywoodiano, mostrando que, em suma, 



vemos ali mais a “paixão de Gibson” que a “paixão de Cristo”. Para tanto, o livro “indica os 
erros mais evidentes, pois estes podem alimentar concepções e sentimentos distantes da verdade 
histórica e da fé” (p. 22).

O autor também concorda com as personalidades judaicas quando reclamam que Gibson 
atiça alguns equívocos históricos que, no passado, legitimaram insanas perseguições ao povo ju-
deu. Nunca é demais alertar a leitores e espectadores mais jovens que a estupidez de alguns que 
se diziam cristãos chegou a ponto de “esquecer” de que não só alguns inimigos, como também 
os amigos, familiares e o próprio Jesus eram judeus!

O guia de Lisboa convence-nos de que a “Paixão de Gibson” está pontilhada de erros e 
incongruências perceptíveis a qualquer estudante de teologia mais atento. Entretanto, admito 
que o diretor tem a seu favor um atenuante: nenhum cineasta, por mais cuidadoso, conseguiria 
contentar todos os entendidos nesse quesito. Aliás, por que o faria? Cinema é cinema.

O que de fato me incomodou nessa Paixão, e que salientei no citado artigo à Folha, é algo 
bem mais perigoso para todos nós, judeus e cristãos, crentes ou ateus: a insistência do cineasta 
na observância literal dos evangelhos e a restrição do enredo às últimas horas de Jesus. Não 
julgo seu mérito artístico, mas já que Gibson também incluiu no marketing do filme sua opção 
católica e intenção missionária, é preciso salientar o viés fundamentalista dessa abordagem, que, 
como todo fundamentalismo, é sempre uma distorção: a pretensão de seguimento estrito do tex-
to sagrado nunca deixa de ser uma seleção e interpretação (interessada) desse texto. Portanto o 
nó da questão não estaria no presumido antissemitismo que busca confirmar na Bíblia suas teses 
racistas, mas numa leitura acrítica das escrituras.

 Acrítica, mas não inócua. Embora haja no filme passagens ternas (o jovem Jesus que brinca 
com a mãe, o encontro de Maria com a mulher de Pilatos), frases famosas, como o “amai vossos 
inimigos”, e bons achados (a figura andrógina do tentador que acompanha Jesus até seu último 
suspiro, a eucaristia que se cumpre na última ceia e no alto da cruz), o que fica mesmo é a bru-
talidade dos golpes e a longa sessão de tortura a que é submetido o profeta galileu.

A teologia subjacente a tais imagens, e que o diretor deve mais à vidente Anna Emmerich 
do que aos evangelhos, parece afirmar a grandeza de nossa salvação graças ao enorme flagelo 
impingido ao nazareno. A quantidade de sangue derramado ratifica nossa redenção. O Cristo de 
Gibson não tem outra saída para consumar sua missão senão sofrer. E sofrer numa intensidade 
insuperável! Não erraria muito quem nele vislumbrasse o filho masoquista de um pai sádico.

Alguns colegas me retrucaram na época que o positivo da abordagem de Gibson é rechaçar a 
imagem doceta de um Jesus não humano, imune às dores, angelical, monofisita. O realismo viria 
ao encontro da afirmação da humanidade de Jesus. Não vejo isso nesta Paixão. O flagelo a que é 
submetida a personagem central é tão intenso e despropositado que acaba tocando o docetismo 
pela outra extremidade – e, na pior das hipóteses, apresentando aos adolescentes uma nova ver-
são dos games violentos, estilo Resident Evil, em que os heróis são brindados com multi-vidas.

No fundo, a concepção subjacente ao filme, para dizê-lo de uma vez, não é evangélica nem 
cristã. A mais antiga tradição sempre afirmou que é o amor a salvar. A dor pode ser preço, nun-
ca meta. Ao escancarar o sofrimento, e não o cerne da pregação de Jesus (o reinado de Deus e 
suas consequências para a humanidade), a película vende, cinematograficamente, uma imagem 
desequilibrada e quase patológica do cristianismo. As possíveis conversões que alguns líderes 



religiosos mais incautos esperaram obter com sua exibição, se vierem, serão mais problema que 
solução.

Enfim, Gibson tem todo o direito de propor sua versão seletiva do assassinato de Jesus. Mas 
quando a apresenta como modelo de propaganda católica, é preciso lançar mão de comentários 
críticos como o citado estudo de Lisboa a fim de não embarcarmos de novo em ondas funda-
mentalistas.

Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia
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O “evangelho da cruz” e sua chave* 

Juan Luis Segundo 

“Pregar hoje a cruz de Jesus Cristo significa: 

1) Empenhar-se para que haja um mundo onde seja menos difícil amor, paz, fraternidade, abertura e entrega 
[a Deus]. Isso implica denunciar situações que geram ódio, divisão [o ateísmo] em termos de estruturas, 
valores, práticas e ideologias. Isso implica anunciar e realizar, numa práxis comprometida, amor, 
solidariedade, justiça na família, nas escolas, no sistema econômico, nas relações políticas. Esse 
engajamento leva como conseqüência a crises, confrontos, sofrimentos, cruzes. Aceitar a cruz que vem 
deste embate é carregar a cruz como o Senhor a carregou no sentido de suportar e sofrer por razão da 
causa e da vida que levamos. 

2) O sofrimento que se sofre nesse empenho, a cruz que se tem de carregar nesta caminhada é sofrimento e 
martírio [para Deus e sua causa no mundo] O mártir é mártir por causa [de Deus]. Não é mártir por causa 
do sistema. É mártir do sistema, mas para [Deus]. Por isso o sofredor e o crucificado por causa da justiça 
deste mundo é testemunha de [Deus]. Rompe o sistema fechado que se considera justo, fraterno e bom. O 
sofredor é mártir pela justiça, como Jesus e como todos os que o seguem, des-cobrem o futuro, deixam 
aberta a história para ela crescer e produzir mais justiça do que aquela que existe, mais amor do que 
aquele que vigora na sociedade. O sistema quer fechar e encobrir o futuro. É fatalista; julga que não 
necessita de reforma e modificação. O que suporta a cruz e sofre na luta contra esse fatalismo intra-
sistêmico, carrega a cruz e sofre com Jesus e como Jesus. Sofrer assim é digno. Morrer assim é valor. 

3) Carregar a cruz como Jesus a carregou significa, portanto, solidarizar-se com aqueles que são crucificados 
neste mundo: os que sofrem violência são empobrecidos, desumanizados, ofendidos em seus direitos. 
Defendê-los, atacar as práticas em nome das quais são feitas não-homens, assumir a causa de sua 
libertação, sofrer por causa disso: eis o que é carregar a cruz. A cru de Jesus e sua morte deste 
engajamento pelos deserdados deste mundo. 

4) Tal sofrimento e morte por causa dos outros cruficificados implicam suportar a inversão dos valores que o 
sistema faz, contra o qual se empenha. O sistema diz: estes que assumem a causa dos pequenos e sem-
defesa são subersivos, traidores, inimigos dos homens, [amaldiçoados pela religião e abandonados por 
Deus] (“maldito o que morrer na cruz”). São aqueles que querem revolucionar a ordem! Entretanto, o 
sofredor e o mártir se opõem ao sistema e denunciam, seus valores e práticas porque constituem ordem na 
desordem. Aquilo que o sistema chama de justo, de fraterno, de bom, na realidade é injusto, discricionário 
e mau. O mártir desmascara o sistema. Por isso sofre a violência dele. Sofre por causa de uma justiça 
maior, por causa de outra ordem (“Se a vossa justiça não for maior do que aquela dos fariseus...”). Sofre 
sem odiar, suporta a cruz sem fugir dela. Carrega-a em amor da verdade e dos crucificados pelos quais 
arriscou a segurança pessoal e a vida. Assim fez. Assim deverá fazer cada seguidor seu ao longo de toda a 
história. Sofre como [“amaldiçoado”], mas na verdade é abençoado; morre como [“abandonado”], mas na 
verdade é acolhido por [Deus]. Assim [Deus confunde] a sabedoria e a justiça deste mundo. 

5) A cruz, portanto, é símbolo de rejeição e de violação do sagrado direito de [Deus] e do homem. É produto 
do ódio. Empenhando-se na luta para abolir a cruz do mundo, a pessoa sofre si a cruz, imposta e infligida 

                                                
* Texto tirado de: Juan Luis Segundo. O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. Vol. II/1. São Paulo: Paulinas, 

1985, pp. 3-16. 
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pelos que criaram a cruz. Aceita-a, não porque vê nela um valor, mas porque rompe a sua lógica de 
violência pelo amor. Aceitar é ser maior que a cruz; viver assim é ser mais forte que a morte. 

6) Pregar a cruz pode significar um convite a um ato extremo de amor e de confiança e de total descentração 
de si mesmo. A vida possui sua face dramática: há os derrotados por uma causa justa, os desesperançados, 
os condenados ao cárcere perpétuo, os entregues à morte fatal. Todos, de alguma forma, pendem da cruz 
quando não têm que carregá-la onerosamente. Muitas vezes temos que assistir ao drama humano, 
silenciosos e importantes, porque cada palavra de consolo poderia parecer tagarelice e cada gesto de 
solidariedade resignação inoperante. A garganta estrangula a palavra e a perplexidade seca as lágrimas em 
sua fonte. Especialmente quando a dor e a morte resultam da injustiça que dilacera o coração, ou quando 
o drama é fatal, sem nenhuma saída possível. Ainda assim tem sentido, contra todo cinismo, resignação e 
desespero, falar da cruz. O drama não precisa necessariamente transformar-se em tragédia. Jesus Cristo 
que passou por tudo isto transfigurou a dor e a condenação à morte fazendo-as um ato de liberdade e de 
amor que se auto-entrega, [um acesso possível a Deus e] uma nova aproximação àqueles que o 
rejeitavam: perdoou e se entregou confiante a um Maior. Perdão é a forma dolorida do amor. Entrega 
confiante é a total descentração de si mesmo para Alguém que nos ultrapassa infinitamente, é arriscar-se 
ao Mistério, como o portador último do Sentido do qual participamos mas que não criamos. Esta chance é 
oferecida à liberdade do homem: pode aproveitá-la e então sossega na confiança; pode perdê-la e então 
soçobra no desespero. Tanto o perdão quanto a confiança constituem as formas pelas quais não deixamos 
que o ódio e o desespero conservem a última palavra. É o gesto supremo da grandeza do homem. 

 Quem morrer assim confiante e descentrado alcança o derradeiro sentido, como o revela a ressurreição, 
que é a plenitude de manifestação da Vida presente dentro da vida e da morte. O cristão só pode afirmar 
isso olhando para a Crucificado que agora é o Vivente. 

7) Morrer assim é viver. Dentro desta morte da cruz há uma vida que não pode ser tragada. Ela está oculta 
dentro da morte. Não vem depois da morte. Está dentro da vida de amor, de solidariedade e de coragem 
de suportar e de morrer. Com a morte ela se revela em sua potência e em sua glória. 

 É isso que exprime São João quando diz que a elevação de Jesus na cruz é glorificação, que a “hora” é 
tanto a hora da paixão quanto a hora da glorificação. Vigora, portanto, uma unidade entre paixão e 
ressurreição, entre vida e morte. Viver e ser crucificado assim por causa da justiça e por causa de [Deus] é 
viver. Daí que a mensagem da paixão vem sempre junto com a mensagem da ressurreição. Os que 
morrem insurretos contra o sistema deste século e se recusaram a entrar “nos esquemas deste mundo” 
(Rm 12,2), eles são os ressurretos. A insurreição por causa de [Deus] e do outro é ressurreição. A morte 
pode parecer sem sentido. Entretanto, ela é que tem futuro e guarda o sentido da história. 

8) Pregar a cruz, hoje, é pregar o seguinte de Jesus. Não é dolorismo, nem magnificação do negativo. É 
anúncio da positividade, do engajamento para tornar cada vez mais impossível que homens continuem 
crucificando outros homens. Essa luta implica assumir a cruz e carregá-la com coragem e também ser 
crucificado com hombridade. Viver assim já é ressurreição, é viver a partir de uma vida que a cruz não 
pode crucificar. A cruz só a revela ainda mais vitoriosa. Pregar a cruz significa: seguir Jesus é per-seguir 
seu caminho, pro-seguir sua causa e con-seguir sua vitória. 

9) [Deus] não ficou indiferente às vitimas e aos sofredores da história. Por amor e solidariedade (cf. Jô 3,16) 
se fez um pobre, um condenado, um crucificado e um matado. Assumiu uma realidade que contradiz, 
objetivamente, [a Deus], pois Ele não quer que homens empobreçam e crucifiquem outros homens. Este 
fato revela que a mediação privilegiada de [Deus] não é nem a glória nem a transparência do sentido 
histórico mas o sofrimento real do oprimido. “Se Deus nos amou desta maneira, devemos também amar-
nos uns aos outros” (1Jo 4,11). Achegar-se a Deus é achegar-se aos oprimidos (Mt 25,46ss) e vice-versa. 
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Dizer que [Deus] assumiu a cruz não deve significar uma magnificação da cruz nem sua eternização. 
Significa apenas o quanto [Deus] amou os sofredores. Ele sofre e morre junto. 

 Por outro lado, [Deus] não fica também indiferente aos crimes. Numa palavra, ao peso negativo da 
história. Não deixa a chaga ficar aberta até à manifestação de sua justiça no fim do mundo. Ele intervém e 
justifica em Jesus ressuscitado a todos os empobrecidos e crucificados da história. A ressurreição quer 
mostrar o verdadeiro sentido e o futuro garantido da justiça e do amor e das lutas aparentemente 
fracassadas pelo amor e pela justiça no processo histórico. Enfim, triunfarão. Será o reino da pura 
bondade”1. 

1 

O que é o texto que acabamos de ler? Sem dúvida um evangelho. Àquele que estranhar a falta de 
aspas na palavra evangelho, quer dizer, àquele que espontaneamente, em pleno século XX, se 
acredita obrigado a metaforizar o termo, dedicamos estas primeiras reflexões. 

Que dificuldade haveria, com efeito, em dar a esta versão  parcial, certamente, por se referir 
somente à paixão e à ressurreição, mas não mais parcial, por exemplo, do que a carta aos Hebreus 
 um estatuto semelhante ao dos quatro evangelhos canônicos ou ao que Paulo chama “seu” 
evangelho? 

Uma dificuldade há e, certamente, relevante. O que acabamos de ler não pertence nem pertencerá 
nunca à Bíblia, também chamada, e não sem razão, o “depósito da fé”. 

Com isso aludimos a um fato decisivo nesse processo por meio do qual Deus vai levando seu 
povo à verdade. À verdade sobre Deus e sobre o homem, já que as duas coisas nunca aparecem 
separadas. 

A Escritura consigna esse longo processo educativo e, ao pô-lo por escrito, o deposita. E 
dizemos que esse depósito culmina com as testemunhas diretas de Jesus, em quem se concentra a 
totalidade da fé e do empenho humano. 

Mas temos que fazer duas perguntas importantes para avaliar o que vem depois e chega até nós. 
Tal como o citado texto de L. Boff, entre mil outros. 

A primeira: pára o processo quando se fecha o depósito? De maneira alguma. A própria Bíblia 
nos diz por que e como continua. Para nos certificarmos disso podemos acudir àquele evangelho 
que, dentro do Novo Testamento, parece ter a maior consciência de criar, para novos ouvintes, uma 
nova formulação da mensagem de Jesus: o João. Pois bem, este faz a Jesus dizer na véspera de sua 
morte  e pouco importa que, do ponto de vista da “inspiração”, as palavras sejam de Jesus mesmo 
ou de seu evangelista : “Muitas coisas ainda tenho para dizer-vos, mas não as podeis 

                                                
1 Leonardo Boff, Paixão de Cristo, paixão do mundo (Ed. Vozes, Petrópolis 1977) pp. 158-162. Permitimo-nos pôr 

dentro do próprio texto as referências diretas de Boff aos escritos do Novo Testamento, e entre colchetes as 
expressões explicitamente religiosas. Com isso pretendemos que o leitor perceba e grave a diferença de linguagens, 
para ulteriores reflexões e leituras. 
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compreender agora (seria um peso morto para vós). Quando vier o Espírito da verdade, ele vos 
ensinará toda a verdade” (Jo 16,12-13). 

A segunda: não poderá haver certo perigo em voltar rápida e mecanicamente demais à verdade 
depositada, tendo o Espírito tantas coisas a nos dizer ainda e tanta verdade à qual nos conduzir? 
Sem dúvida. Prova-o o fato de que os evangelhos são quatro (e não um) e que já no Novo 
Testamento encontramos novas interpretações de Jesus, exigidas por novos contextos. 

O fato de que o “deposito” esteja fechado na significa, portanto, que termine também o processo 
pelo qual Deus, mediante o Espírito de Cristo, nos conduz a toda verdade. Por que, então, se encerra 
o “depósito”, enquanto que a educação de Deus continua? Sem dúvida porque também no processo 
educativo de cada homem num dado momento este deve sair do “depositado” nos conselhos 
paternos ou maternos. Não para negá-los, mas para confrontá-los com os desafios da vida. Ali, 
errando e corrigindo erros, o que foi depositado se tornará mais profundamente vida e possibilidade 
de criação. E adquirirá, dentro de novas circunstâncias, novas facetas. 

Nada indica a priori que as palavras de Jesus e, mais explicitamente, as de Paulo sobre o perigo 
do recurso à “letra morta” não se tornem a repetir, pelo menos em certa medida, com a letra dos 
evangelhos. Às vezes se recorre a eles não para se “inspirar” no contato com o “inspirado”, mas por 
uma segurança infantil. Como o jovem que recorre ao “depósito” dos conselhos paternos. Quer 
dizer, esquivando-se do risco sadio de interpretar de novo a Jesus diante de problemáticas novas, 
perante as quais as respostas de Jesus, tomadas ao pé da letra, trairiam seu Espírito. A gente as 
estaria considerando como algo magicamente dotado de verdade. E isso acabaria levando a dar, em 
nome de Jesus, soluções desumanas (cf. GS n. 11). 

É, portanto, necessário tornar a escrever evangelhos. Isso não tira nada do maravilhoso e do 
exclusivo que teve o momento em que se escreveram os primeiros e canônicos. Hoje mesmo, tantos 
séculos depois, o Espírito de Jesus pode fazer que esses evangelhos sejam “espiritualmente” tão 
fiéis a Jesus como o foram os primeiros. 

2 

Temo-nos referido ao evangelho (sem aspas) da cruz, escrito por Leonardo Boff e que vem à 
frente deste capítulo. O primeiro parágrafo indicou uma das principais razões que tivemos para isso. 
Quiséramos agora aduzir e explicar outra, não menos importante: o que temos lido no começo desta 
introdução é, rigorosamente falando, um evangelho, não uma cristologia. 

Uma cristologia, como todo discurso de raciocínio, se desenvolve, se estuda, se ensina. Um 
evangelho se prega2. E justamente o título das linhas com que encabeçamos a introdução dizia: 
“pregar a cruz...hoje...”. 

                                                
2 Evidentemente não negamos que a obra de Boff a que nos referimos seja, ainda que parcialmente (enquanto se refere 

quase exclusivamente, e de acordo com o título dela, à Paixão), uma cristologia, e isso não desmerece seu valor 
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Não se trata só de um título discutível ou de uma etiqueta pretensiosa e infundada. A cristologia, 
enquanto parte da teologia, está inserida dentro do esforço global do intellectus fidei, quer dizer, do 
esforço por compreender a fé. Um evangelho, entretanto, se prega; isto quer dizer que a fé é 
oferecida; que se chama a outros a deixarem-se penetrar por um atrativo, a estrutura desse modo o 
mundo do sentido e dos valores. Assim o faz Jesus, segundo Marcos, uma das fontes evangélicas: 
“...Jesus veio para a Galiléia. Pregava o Evangelho (= boa notícia) de Deus, dizendo: 
‘Completaram-se os tempos, está próximo o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho’ (= 
boa notícia)” (Mc 1,14-15). 

De acordo com o que assinalávamos no tomo anterior, essa chamada à fé não é, nem pode ser em 
primeiro lugar, uma chamada a uma fé religiosa. Só pode chegar a ela passando necessariamente, 
pela comunicação de um mundo de sentido e de valores, a outro mundo afim, já existente de alguma 
forma no ouvinte. Esse mundo de significação e valores é o que Jesus designa com o título de 
“reino de Deus”. E sua afinidade com um mundo paralelo de valores, existente em alguns de seus 
ouvintes  pelo menos de maneira incoativa, pois ainda precisam de conversão  é, logicamente, 
o que lhe permite dizer que a proximidade desse “reino” constitui uma boa notícia. Só que não é por 
isso que deixa de ser notícia. A afinidade da expectativa não significa que se creia estar “próximo” 
o reino. É preciso converte-se a essa esperança, aceitar esse dado que supera as possibilidades 
empíricas e que, por isso, chamamos transcendentes. 

No evangelho da cruz, de Boff, que encabeça este capítulo, acontece o mesmo: trata-se de boa 
notícia de que existe uma solidariedade total, eficaz e vitoriosa do Crucificado com todos os 
cruficicados do mundo. Não compete a este capítulo comprovar se essa pretendida boa notícia é fiel 
à anterior, citada do Evangelho de Marcos. O que interessa, isso sim, é comprovar que, através 
deste evangelho, Jesus (presumivelmente) continua convidado aos que já se interessam 
apaixonadamente pelos crucificados do mundo a crerem na boa notícia de sua solidariedade com 
eles. 

Depois de comprovar que o projeto de Boff é, efetivamente, paralelo ao dos outros evangelhos, 
analisemos brevemente a linguagem em que se expressa. Veremos que é a que corresponde à 
comunicação, entre pessoas, do mundo da significação ou do sentido. 

O leitor recordará aqui, sem dúvida, alguns resultados de nossa análise do volume anterior. A 
comunicação eficaz de sentido entre os homens requer uma dose prioritária de linguagem icônica. A 
linguagem, digital, muito mais relacionada com o raciocínio (ou com o mero mostrar coisas); tem 
sua função própria, mas a partir das premissas (em grande parte autovalidantes). Estas se adquirem 
pelo mecanismo de testemunhos, isto é, pelas imagens repetidas e familiares das satisfações 

                                                                                                                                                            
positivo no sentido e na medida em que possui muitos elementos que abrem a cristologia a um verdadeiro e atual 
falar de Jesus de Nazaré. Sirva de exemplo o capítulo que citamos em sua totalidade sobre “como pregar hoje a cruz 
de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Por outra parte, a “parcialidade” deste capítulo  sua única temática é a cruz  não 
é maior que a de outros escritos do Novo Testamento, como por exemplo a carta aos Hebreus, na qual somente são 
analisadas as relações de Jesus com o culto definitivo. 
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inerentes aos mundos de valores, que vemos refletidos no agir de outras pessoas e, de acordo com 
os quais, tratamos depois nós mesmos de estruturar também o nosso. 

Temos visto que a linguagem artística em geral, e a poética em particular (mistura de linguagem 
digital e icônica com predomínio desta única), era a mais apropriada para veicular a imagem viva de 
uma satisfação vinculada a certa estrutura de valores. E que quando esta linguagem chega a suas 
possibilidades máximas de expressão, ela se ajusta ao seguinte esquema (expresso em forma 
abstrata e, portanto, digital): dado este fato, que a limitação de toda existência humana me impede 
de verificar (por mim mesmo), ver-se-á no final que era melhor agir assim. 

Como se vê, há neste esquema (vazio) geral três elementos fundamentais: a premissa ontológica 
(a estruturação para o agir daquilo que vale na realidade, de seu dever-ser) refletida no “assim”; a 
premissa epistemológica (o dado transcendente chave para poder afirmar a possibilidade de 
imprimir esse dever-ser à resistência do real), refletida nesse “fato” que dou por concedido sem 
poder verificá-lo empiricamente por mim mesmo; e a autovalidação dessas premissas, que não é um 
capricho, e sim uma aposta: o futuro, quer dizer, “o final” mostrará o acerto de trabalhar com tais 
premissas3. 

Por isso, como dizíamos, não é mais que o esquema vazio (digital) onde vai habitar o espírito de 
uma mensagem icônica. É evidente que a comunicação eficaz de um mundo de valores não se pode 
fazer em forma linear e expositiva: ela se realiza mediante a repetição da imagem viva desse mesmo 
mundo em atividade. O assim do agir de Jesus se converte dessa maneira  neste evangelho como 
nos outros  em um tema com variações, cada uma das quais mostra, por sua vez, uma faceta 
diferente da mesma estrutura de sentido: vale a pena solidarizar-se, como Jesus, com os crucificados 
do mundo até sofrer a mesma cruz, contanto que se ponha fim a essa crucificação de uns homens 
por outros. 

Porém, para agir assim é preciso aceitar a boa notícia (que será boa, pelos menos em primeira 
instância, somente para aqueles que já estiverem preocupados por esse sofrimento desnecessário 
infligido ao homem); é necessário aceitar o dado transcendente de que a cruz de Jesus não é uma 

                                                
3 Kasper parece chegar a um esquema praticamente idêntico ao escrever: “A pergunta pelo sentido por parte do 

homem não pode ser respondida somente a partir de dentro da história. Só é possível fazê-lo do ponto de vista 
escatológico. Por isso o homem se move, em todas as realizações fundamentais de seu ser, implicitamente pela 
questão sobre a vida e o sentido definitivo, É claro que a resposta só é possível no final da história. O único que 
agora o homem pode fazer é escutar e perscrutar a história para ver se descobre sinais em que se vislumbre este final 
ou em que este final até aconteça antecipadamente. Sempre serão ambíguos estes sinais dentro da história; eles só se 
clareiam graças à antecipação, na fé, do fim da história e, vice-versa, esta antecipação terá que certificar-se 
constantemente no contato com a história. Só neste horizonte amplo da questão podem se entender em plenitude os 
testemunhos da Igreja primitiva e da tradição eclesiástica posterior” (op. cit., 169). Talvez pareça que a partir daí se 
deveria chegar ao mesmo esquema nosso. Por que Kasper não o faz? Porque na realidade não aceita o aspecto 
autovalidante das premissas ou, o que dá no mesmo, seu necessário caráter de aposta. Por isso, tende, em nossa 
opinião, a validá-las por um raciocínio com base empírica, convertendo assim as premissas em conclusões. 
Justamente esse caráter de autovalidação é o que torna necessária a fé, isto é, a comunhão arriscada nos valores de 
outro, sem lhe pedir sinais do céu. Sintomaticamente, Kasper passa dessa formulação ao “sinal do céu”, quer dizer, à 
ressurreição não aos “sinais dos tempos”, isto é, à atuação concreta de Jesus, como parece que deveríamos esperá-lo 
depois das afirmações citadas. 
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porta fechada, mas aberta, por onde a vida, a justiça e o amor já começam a transformar a realidade 
histórica. Somente pontuando os acontecimentos com essa premissa epistemológica poderemos ir 
encontrando na história sinais dessa libertação. Somente assim, de fato, nos acostumaremos a pôr 
um ponto final, esse ponto que termina cada seqüência semelhante, não na morte do mártir, mas em 
cada progresso do amor, da solidariedade, da justiça, por provisório, débil e ameaçado que esse 
progresso pareça ser. 

Por outra parte, tudo isso não teria sentido se, com nosso mundo de significação e valores, não 
tivéssemos embarcado numa aposta (necessária a toda existência humana) segundo a qual se torna 
válida, no final  escatologicamente , a escolha feita. Essa escatologia é aqui a ressurreição de 
Jesus que dês-venda o futuro e nos faz ver, já presente em meio a uma vida aparentemente 
submetida à morte, o triunfo da vida e da causa do homem; triunfo que aparecerá, em toda sua 
realidade e extensão, no final da história. 

Não obtemos assim o que H. Küng chama depreciativamente uma “estranhamente inexata e 
vinculante ‘verdade religiosa’, igual, mais ou menos, a ‘verdade poética’”4. Não há, com efeito, 
mais inexatidão aqui do que o espaço necessário para que cada um crie seu próprio modo de viver, 
dentro de suas próprias e irrepetíveis coordenadas, esse mundo de significado. Em outras palavras: 
graças a Deus, a mesma poesia e a mesma inexatidão que a dos evangelhos canônicos. 

Somente queríamos acrescentar duas observações a propósito da linguagem empregada por Boff. 

Ao transcrevermos seu evangelho da cruz, tomamos a liberdade de pôr cursivamente algumas 
passagens em que o autor cita praticamente os evangelhos neotestamentários, entendendo estes em 
sentido lado, quer dizer, compreendendo entre eles as interpretações não-narrativas, como a de São 
Paulo. Por que muda de linguagem nessas passagens, a ponto de acrescentar referência a citações 
bíblicas? 

Cremos que, do ponto de vista do desenvolvimento (icônico) de seu evangelho, tais passagens, 
introduzidas a partir de um contexto longínquo, somente conseguem interromper uma linha de 
expressão própria, que prende e cativa. A hipótese que nos ocorre como mais verossímil para 
explicar a inserção dessas passagens  e em relação com o que vimos no parágrafo anterior  é 
que a falta de criatividade na tradução (poética) atual se preenche muitas vezes com o que, 
sobretudo para um teólogo, é a grande tentação do menor esforço: ater-se à letra bíblica. Daí que 
essas passagens, a nosso ver, só suscitam um interesse erudito no exegeta ou no teólogo, interesse 
muito diferente  ainda que por costume não o percebemos  do que suscita no homem comum o 
próprio desenvolvimento das idéias e imagens evangélicas em termos de hoje5. 

                                                
4 Op. cit., 102. Cf. infra, nota 20, p. 50. 
5 Não teria sentido, como é evidente, opor-se às citações bíblicas num escrito teológico. Tentamos apenas distinguir o 

uso literal da Bíblia num raciocínio de teologia do mesmo uso literal quando se trata de fazer passar uma mensagem 
significativa e de criar para isso uma linguagem nova, atual, preponderantemente icônica.  
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A segunda observação se refere às passagens ou palavras que, no mesmo evangelho aqui 
apresentado, temos assinalado com um colchete. Como o leitor poderá perceber, são as passagens 
que fazem uma referência explícita ao religioso e, em particular, a Deus. 

De saída, deve ficar claro que, como o estudamos no volume anterior, de nenhuma maneira nos 
opomos a priori ao emprego desse tipo de linguagem. Admitimos, isso sim, que é perigoso, pelo 
menos quando, como neste caso, não traz consigo um contexto suficientemente denso ou explícito 
para poder eventualmente corrigir o que o leitor ou o ouvinte coloca sob o termo “Deus”. 

Está claro que os evangelhos canônicos expressam a boa notícia em termos religiosos. Mas 
caberia aqui fazer uma observação a esse respeito, especialmente relevante para nosso tempo. Serão 
apenas notas sumárias e, por outro lado, estão longe de nos parecerem definitivas; em todo caso, 
não podemos passar por cima. 

O uso de uma terminologia religiosa num mundo total ou quase totalmente religioso não pode 
sequer discutir-se. É inevitável. Além disso, os evangelhos têm nesse uso dois corretivos 
importantes. O primeiro é que as palavras dessa linguagem, pelo menos em Israel, estavam 
carregadas de um conteúdo específico. Não nos referimos somente ao decantamento do religioso 
operado pela globalidade do Antigo Testamento. Além desta globalidade, tanto Jesus, quanto a 
comunidade cristã primitiva, privilegiaram nele, isto é, no Antigo Testamento, como teremos 
ocasião de estudar melhor, certas tradições específicas, como a de Elias-Eliseu, o profeta 
semelhante a Moisés, o Servo sofredor do segundo Isaías, etc., com suas correspondentes imagens 
do divino. Isso faz com que a palavra “Deus” soe nos evangelhos, se olharmos bem, de uma 
maneira muito mais precisa e profunda do que num texto atual, já que sua implantação na cultura 
“ocidental” lhe fez perder, em grande parte, a referência a tais tradições, pelo menos para o leitor 
comum. 

O segundo corretivo é aquele que foi trazido particularmente por Jesus. Em meio ao politeísmo 
do Oriente de então, Jesus rejeita como decisivas as diferenças religiosas, em favor da decisoriedade 
de atitudes humanas mais fundamentais ainda. Os idólatras ninivitas tinham, segundo ele, uma 
concepção mais acertada do divino do que os javistas ortodoxos do farisaísmo. Jesus tacharia o 
farisaísmo de idolatria prática, quer dizer, em linguagem bíblica, de “adultério” (cf. Mt 12,39; 16,4 
e par.). O mesmo acontece provavelmente em várias outras ocasiões (cf. Mt 8,5-13 e par.; 25,31ss). 
Esta relativização das distinções introduzidas pela linguagem religiosa (cf. Gl 3,28; Rm 10,12; 1Cor 
12,13; Cl 3.11) parecem destinadas a mostrar o perigo especial da linguagem quando aplicada ao 
sagrado e a necessidade que se segue de passar pelo critério de atitudes (mundos de significação) 
humanas para saber se se está falando da mesma coisa quando se empregam palavras idênticas. 

O que é que acontece hoje com essa linguagem? Que a unificação forçada, no Ocidente, de todos 
os nomes divinos num único substantivo, comum e próprio ao mesmo tempo, de “Deus”, acentua 
ainda mais a ambigüidade do seu conteúdo. Sirva como exemplo o fato de que filosofias que 
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veiculam conceitos totalmente diferentes e mesmo opostos da divindade se valem da mesma 
palavra. A mesma coisa se pode dizer da teologia e da piedade da tradição cristã e mesmo católica6. 

Um fenômeno novo vem complicar as coisas, neste ponto da linguagem religiosa: a aparição do 
ateísmo no nível das massas e o mal-entendido de que um abismo separa esse ateísmo de tudo que é 
religioso. Temos, pelo contrário, como já vimos, todas as razões para pensar que o que Jesus disse a 
propósito das diferenças “religiões” de sua época vale hoje também para a diferença entre ateísmo e 
religião (cf. At 17,23; 1Jo 4,20). 

Por tudo o que foi dito, as passagens em que se fala explicitamente de Deus no Evangelho de L. 
Boff, mesmo tendo em conta o contexto religioso da cultura brasileira (ou, talvez, até por causa 
dela), nos parecem, até certo ponto, um desafio não aceito. Em uma passagem Boff de “um 
Maior...”, “Alguém que nos ultrapassa infinitamente”. Cremos que por aí estaria a solução, assim 
como o falar de uma causa que vale mais que nossas vidas, ou outros termos semelhantes. É claro 
que não ignoramos que o contexto  por breve que seja  dessas páginas destrói, de certo modo, a 
ambigüidade assinalada, ao menos em boa parte. 

Interessa-nos a linguagem sobre Deus deste texto pela razão fundamental de que falávamos antes 
e que, como dissemos, não tem nada a ver com uma recusa a priori da linguagem religiosa. Por 
todas as razões expostas, cremos que os homens devem comunicar entre si ampla, lenta e 
profundamente seus respectivos mundos de sentido antes de começar a discutir se comungam ou 
não uma fé “religiosa”. Em outras palavras, somente sobre uma ponte solidamente estabelecida de 
fé antropológica a questão religiosa sobre Jesus adquire relevância e precisão. Tentaremos mostrar 
isso na primeira parte desta obra. 

∗∗ ∗∗ ∗∗ 

O que esta introdução  talvez estranha  queria fazer ressaltar até aqui é que, se existe uma 
cristologia, ela não pode, de maneira alguma, consistir numa substituição da tarefa constante de 
reelaborar o evangelho na comunidade cristã. 

É exatamente neste sentido que entendemos as palavras iluminadoras de Karl Rahner sobre os 
dogmas cristológicos: “A fórmula (dogmática) é... um termo, um resultado e uma vitória que nos 

                                                
6 Antes que Marx falasse da religião (cristã) como ópio do povo, Balzac, mais cínico, mas também mais amplo 

observador dos detalhes da sociedade humana, fazia um de seus personagens femininos de A comédia humana dizer: 
“A religião, Armando, é, como podes ver, aquela que mantém unidos os princípios conservadores que permitem aos 
ricos viver tranqüilos” (Histoire dês Treize, II [1834] em La comédie humanine [Paris 1866] IX, p. 173). Mesmo 
tomando em conta a possível superficialidade da observação, ou da particularidade do seu contexto, não será difícil 
comprovar como é perigoso o uso da palavra “Deus”, sem a possibilidade de lhe dar um conteúdo mais concreto e 
preciso do que aquele que a cultura lhe dá. 
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brinda com sua precisão e clareza e que possibilita o ensinamento seguro. Mas tudo nessa vitória 
depende da condição de que esse termo seja, ao mesmo tempo, também um começo”7. 

                                                
7 Karl Rahner, Problemas actuales de cristologia,em Escritos de Teologia (Madrid 1961) I, p. 169 (o grifo é nosso). 

Apesar de não concordarmos muitas vezes com os conteúdos e as orientações globais da teologia de Hans Urs Von 
Balthasar, não podemos deixar de reconhecer a justeza com que ele tem indicado duas lacunas da teologia corrente e 
que, talvez com outras palavras, também este nosso capítulo assinalou. Trata-se, de um lado, de essa teologia 
corrente não ter tirado suficientemente as conclusões teológicas das experiências morais dos santos, os quais, como 
os vitrais das velhas catedrais, constituem muitas vezes uma espécie de Bíblia mais próxima e atual (cf. Théologie et 
Sainteté do citado autor [Dieu Vivant 1948, n. 12] p. 15 e, como exemplo, sua biografia Teresa de Lisieux, Historia 
de uma mision, trad. Cast. Ed. Herder, Barcelona 1957). Von Balthasar indica, por outro lado, que a teologia, em seu 
próprio mecanismo, de pensar não fez suficientemente caso da beleza, importantíssima quando se está no domínio da 
significação (cf. do mesmo autor La Gloire et la Croix, 2 volumes [Paris 1965]). 
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Vai e estuda a Palavra de Deus

Certa ocasião, Hillel, o grande mestre hebreu, anterior a Jesus, respondeu a um pagão que a 
ele solicitara a interpretação da Torá: “Aquilo que tu odeias, não o faças aos outros. Eis toda a 
Torá: o resto é comentário. Vai e estuda”.

Hillel não tinha a intenção de mandar o pagão para uma academia rabínica, nem mesmo – 
como diríamos hoje – o estava orientando para comprar uma introdução ao Antigo e ao Novo 
Testamento. Ele provavelmente queria referir-se a uma praxe naquela época muito em voga: 
procura um mestre para ti.

Procurar um mestre para estudar, conhecer e entender a Escritura é uma exigência de todos 
os tempos. Todavia, por muitas razões, esta foi e é uma tarefa difícil. Este livro não tem a pre-
tensão de tomar o lugar de um mestre, mas oferecer muitas respostas às perguntas que um leitor 
não acadêmico lhe faria. As perguntas, em geral, não seguem uma ordem sistemática, e não se 
pode pedir ao leitor comum da Bíblia (isto é, exatamente aquele para o qual esta foi escrita) que 
procure as respostas ao longo de um curso de estudos. A facilidade de perguntar e de obter a 
resposta é, portanto, uma exigência fundamental daquele que não é perito mas deseja entender 
a Escritura.

Publicado há alguns anos por Paulinas Editora, o Vademecum para o Estudo da Bíblia pro-
curou ter presente essa exigência, tanto em sua estrutura como na possibilidade de se repetir; ele 
não dirá nada de novo aos biblistas; tem ele a simples ambição – ou esperança – de levar o leitor 
comum a ouvi-los. Nesse sentido, ele pode ocupar um lugar vazio entre a produção científica de 
um lado, e a confessional, do outro, colocando-se, em certa medida, a serviço de ambas. O leitor 
irá notar que, em razão de perseguir os citados objetivos, este Vademecum pode ser aberto em 
qualquer capítulo, segundo as necessidades de cada um.

As finalidades deste livro ofereceram aos seus coordenadores a possibilidade de distribuir 
com a máxima liberdade as contribuições de cada um, às vezes entregando os temas a um só 
autor, outras solicitando parceria, com a única preocupação da clareza, da simplicidade e – tanto 
quanto possível – da homogeneidade.

Projetado inicialmente para os sócios da Associação BIBLIA (uma associação leiga de cul-
tura bíblica fundada há vinte anos) e para todos os que frequentavam os seus congressos e semi-
nários, o Vademecum é o fruto de 68 encontros realizados entre 1985 e 1995. Todavia é oferecido 
também àqueles que não dispõem de tempo ou de possibilidades de acesso a instrumentos mais 
sofisticados, embora desejem ser discretamente acompanhados em seu conhecimento da Bíblia. 
Tal conhecimento continua a ser não somente a base do judaísmo e do cristianismo, como tam-
bém o fundamento (junto com a herança greco-romana) do Ocidente.



Portanto, os organizadores do texto o elaboraram na esperança de que este trabalho pudesse 
prestar algum serviço útil aos que têm interesses religiosos, ou aos que, através de leituras e de 
congressos, queiram tornar-se participantes e continuadores desta tradição ocidental, visto se-
rem admiradores de sua arte, literatura, música e pensamento.

(Este texto foi extraído e adaptado do prefácio da obra: Vademecum para o Estudo da Bíblia)

Paolo De Benedetti

https://ciberteologia.com.br/autor/paolo-de-benedetti
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Você consegue perscrutar os mistérios de Deus?* 

Julio Fontana∗ 

Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloqüente, nem com muita sabedoria para 
lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha 
pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do 
Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, 
falamos de sabedoria entre os que já tem maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta 
era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava 
oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta 
era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está 
escrito: 'Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles 
que o amam', mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as 
coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem 
que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, 
porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas 
que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria 
humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para so que são 
espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e 
não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas 
as coisas, e ele mesmo por ningúem é discernido; pois 'quem conheceu a mente do Senhor para que possa 
instruí-lo?' Nós porém, temos a mente de Cristo (1 Cor 2). 

Não transcrevi sem propósitos todo o segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 
Ele nos mostra toda a idéia que o mais sistemático dos apóstolos tem sobre a revelação divina. 

Ouvimos e repetimos várias vezes que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas sabemos o por quê? A 
Bíblia é a palavra de Deus porque nela se encontra tudo o que Deus almeja que saibamos sobre ele. 
Esse ato de Deus de se desvendar é chamado pelos dogmáticos de revelação divina. Esse é o tema 
desse artigo. Revelação é o ato de tornar conhecido algo que antes era desconhecido. O cristianismo 
é a religião baseada na revelação que Deus fez de si mesmo. 

A Dei Verbum diz sobre a revelação que: 

Aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o 
mistério da sua vontade (cf. Ef 1.9), mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo 
encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina 
(cf. Ef 2.18; 2 Pe 2.14). Em virtude desta Revelação, Deus invisível (cf. Cl 1.15; 1 Tm 

                                                
* O título alude a Jó 11,7. 
∗ O autor está graduando em teologia, possui 26 anos, reside no Rio de Janeiro onde exerce cargo público. É autor de 

diversas resenhas e artigos publicados nas revistas Inclusividade do Centro de Estudos Anglicanos e Ciberteologia 
da Editora Paulinas. Qualquer dúvida ou sugestão entrar em contato através do e-mail juliofontana@click21.com.br. 
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1.17), no seu imenso amor, fala aos homens como a amigos (cf. Ex 33.11; Jo 15.14-15) e 
conversa com eles (Br 3.38), para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão.1 

A Confissão de Fé de Westminster também se manifesta magnificamente sobre o tema: 

Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo 
manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inescusáveis, 
contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade 
necessário para a salvação; por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes 
modos, revelar-se e declarar à sua Igreja aquela sua vontade; e depois, para melhor 
preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da 
Igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido 
fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles 
antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo.2 

Deus mediante a sua própria vontade, sem qualquer merecimento de nossa parte, portanto, por 
meio de sua graça se revelou a nós. Essa revelação se encontra na Bíblia. A revelação que Deus fez 
de si mesmo foi um autodesvendamento deliberado. Num ato voluntário, Deus fez-se conhecido aos 
que, de outra forma, não poderiam conhecê-lo. Quanto à voluntariedade da revelação divina, J. 
Gresham Machem levanta graves dúvidas contra os deuses que os homens criam: 

Um ser divino que pudesse ser descoberto mediante os meus próprios esforços, 
independentemente de sua vontade graciosa de se revelar... seria, ou um mero nome para 
certo aspecto da própria natureza humana, um deus encontradiço dentro de nós mesmos, ou, 
por outro lado... uma coisa meramente passiva, sujeita à investigação assim como as 
substâncias que são analisadas no laboratório... Devemos estar mais que certos de que não 
podemos conhecer a Deus a não ser que Ele tenha decidido revelar-se a nós.3 

Deus não pode ser conhecido por meio de especulações filosóficas. O teólogo Emil Brunner 
ressalta insistentemente esse propriedade da revelação divina por toda a sua Dogmática. Ele diz: 

Utilizando-se do próprio conhecimento, o homem pode apoderar-se apenas do mundo. 
Deus, entretanto, não é o mundo. Desta forma, encontra-se fora do círculo no qual o 
conhecimento humano – adquirido por seus próprios esforços – pode mover, e com o qual 
está apto a tratar. Conhecimento de Deus existe na medida em que há uma auto-revelação, 
uma auto-manifestação de Deus, isto é, na medida em que há revelação.4 

Em outra de suas obras, Brunner fala: 

a idéia filosófica de Deus é necessariamente diferente daquela da fé baseada na revelação. 
Mesmo se todos os filósofos chegasse a um mesmo resultado teológico, e mesmo que esse 
resultado não fosse ambíguo à idéia teísta de Deus, ainda assim teríamos de sustentar o que 

                                                
1 Dei Verbum, Cap. I, A Revelação, 2. 
2 Confissão de Fé de Westminster, Cap I, Da Escritura Sagrada, I. 
3 GRESHAM, J., The Christian Faith in the Modern World (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1936), pp. 14, 15. 
4 BRUNNER, Emil, Dogmática: doutrina cristã de Deus, São Paulo: Editora Cristã Novo Século, 2004, p. 29s. 
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temos mantido, que o Deus da filosofia é um Deus diferente do da revelação. Ele não é um 
Deus que se manifesta falando e agindo, por sua própria iniciativa, na revelação histórica. O 
Deus da filosofia é, por definição, uma idéia gerada pelo próprio pensamento do homem.5 

Como podemos perceber no decorrer da leitura da Bíblia Sagrada, Deus não se revelou de uma 
só vez, ele optou por revelar-se paulatinamente no decurso de muitos séculos. O clímax dessa 
revelação aconteceu por meio de Jesus Cristo. Essa revelação é chamada pelos dogmáticos de 
revelação especial. Especial, segundo o lexicógrafo Houaiss, é “algo fora do comum, excelente”.6 
Sendo assim, a revelação realizada em Jesus Cristo é algo fora do comum e ao mesmo tempo 
excelente. Fora do comum porque ela aconteceu apenas uma vez, ou melhor, de uma vez por todas. 
Excelente, porque só ela é capaz de mostrar a totalidade da revelação divina. Sobre a revelação 
realizada em Jesus Cristo, Brunner fala que: 

O próprio Jesus Cristo é mais do que todas as palavras sobre si mesmo; a 'Palavra de 
Deus', a decisiva auto-comunicação de Deus, é uma Pessoa, uma existência humana, um 
homem em quem o próprio Deus nos encontra. O fato de que ele esta 'aqui', que ele tem 
'vindo', que podemos vê-lo e conhecê-lo em seu agir e seu sofrer, em sua linguagem, e em 
sua existência, como ele a santidade de Deus e sua misericórdia estão diante de nós em 
pessoa, considerando-nos para si mesmo, e dando a si mesmo a nós – isto é, a revelação, a 
auto-manifestação de Deus. Nele, por meio dele, Deus se torna a si mesmo conhecido por 
nós.7 

Também a Dei Verbum nos concede uma excelente idéia da revelação especial realizada por 
Jesus Cristo: 

Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus, 
ultimamente, nestes nossos dias, por meio de seu Filho (Hb 1.1-2). Enviou seu Filho, isto é, 
o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e explicar-lhes 
os segredos de Deus (cf. Jo 1.1-18). Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado 'como homem 
aos homens', 'fala' portanto 'as palvras de Deus' (Jo 3.34) e consuma a obra de salvação que 
o Pai lhe mandou realizar (cf. Jo 5.36; 17.4). Por isso ele, vendo-o qual se vê também o Pai, 
(cf. Jo 14.9), com toda a presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, 
sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição dentre os mortos, 
enfim com o envio do Espírito da verdade, aperfeiçoa a Revelação completando-a, e 
confirma-a com um testemunho divino: o de termos Deus conosco para nos libertar das 
trevas do pecado e da morte, e para nos ressuscitar para a vida eterna.8 

Mas Deus não quer apenas que o conheçamos. Ele que nos salvar do atual estado pecaminoso no 
qual vivemos. O conhecimento divino adquirido por meio da sua Palavra nos aponta o abismo que 
nos separa do nosso criador. O estado atual que nos encontramos não reflete nem de perto a Imago 
Dei. Ele quer que retornemos à condição de suas criaturas. Portanto, na Bíblia se encontra também a 
                                                
5 BRUNNER, Emil, O Escândalo do Cristianismo, São Paulo: Editora Cristã Novo Século, 2004, p. 29. 
6 HOUAISS, Antônio, Minidicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 304. 
7 BRUNNER, op. cit., p. 31. 
8 DEI VERBUM, Cap 1, A Revelação, 4. 
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revelação divina necessária para a salvação de todo homem. Wayne A. Grudem ressalta o papel 
salvífico das Escrituras na sua Teologia Sistemática: 

A suficiência da Escritura significa que a Escritura continha todas as palavras de Deus 
que ele pretendeu que seu povo tivesse em cada estágio da história redentora, e que agora 
ela contém tudo o que precisamos que Deus nos diga para nossa salvação, para confiarmos 
nele perfeitamente e para que lhe obedeçamos perfeitamente.9 

A Dei Verbum se expressa a respeito dos meios de salvação contidos na Revelação da seguinte 
forma: 

Pela Revelação divina quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo e os decretos 
eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens 
divinos, que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana (DV, Cap. I, A 
Revelação, 6). 

Destarte, vimos pelo que foi exposto nesse artigo que a Revelação é uma das doutrinas mais 
importantes da fé cristã. Deus num ato voluntário se auto-revelou à sua criação a fim de mostra-lhes 
o abismo entre o nosso estado atual decaído e a sua essência. Deus não pode ser encontrado por 
nenhum esforço racional do homem, a especulação filosófica a respeito de Deus mostrou, no 
decorrer de vários séculos, que não é capaz de perscrutar os mistérios de Deus. Quanto mais 
indagamos e pesquisamos esses mistérios mais ocultos se tornam. Sendo assim Paulo estava correto 
quando falou aos coríntios que a revelação divina está oculta para os sábios e poderosos. Não por 
eles serem sábios e poderosos, como confundem alguns pregadores hoje, incentivando a ignorância 
e a alienação, mas por estes sempre estarem querendo provas, sejam elas as provas racionais dos 
gentios ou os sinais clamados pelos judeus. Lembremos também das palavras de Paulo aos 
romanos: “pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes 
manifestou” (Rm 1.19). 

                                                
9 GRUDEM, Wayne A., Manual de Teologia Sistemática: uma introdução aos princípios da fé cristã, São Paulo: 

Editora Vida, 2001, p. 60. 
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LOHSE, Eduard. Contexto e Ambiente do Novo Testamento, trad. Hans Jörg 
Witter. São Paulo: Paulinas, 2000 – Coleção: Bíblia e História, 302 pp. 

Há um distanciamento temporal muito grande entre nós e os autores neotestamentários. Eles 
escreveram para ouvintes do primeiro século dessa era, portanto, toda a mensagem está inserida 
naquela contexto histórico. A ciência que cuida de reduzir esse distanciamento é a ciência bíblica. A 

tarefa da ciência bíblica, ao usar os instrumentos de 
crítica lingüística e histórica, é simplesmente deixar 
os próprios autores bíblicos nos dizerem suas 
palavras. Destarte, o cientista deve fazer emergir a 
intenção do autor dos escritos, deve tentar entender o 
seu sentido original. Lohse, utilizando-se da sua 
experiência como biblista, elaborou um livro onde 
ele concede ao cientista bíblico e a nós, leitores do 
século XIX, uma fonte concisa de todo o contexto 
histórico, político, econômico e social do mundo 
antigo do Novo Testamento, sem esse “contexto”1 e 
sem esse “ambiente”2, as palavras podem tomar 
rumos diferentes daqueles almejados pelos autores. 

Eduard Lohse nasceu em Hamburgo, Alemanha, 
em 1924. De 1956 a 1971 trabalhou como professor 
do Novo Testamento em Kiel e na Universidade de 
Gotinga. Em 1971 foi nomeado bispo da Igreja 

luterana de Hanover. Atualmente leciona como professor-convidado em diversas universidades da 
Europa e nos Estados Unidos. Lohse é um dos biblistas mais renomados de uma época e lugar tão 
profícuo para o pensamento teológico que se destacar era uma tarefa árdua. A Alemanha no período 
do pós-guerra (2ª Guerra Mundial) foi o palco de insuperáveis biblistas, citando apenas alguns, 
como Rudolf Bultmann, Ernst Käsemann, Günther Bornkamm, Joachim Jeremias, Oscar Culmann, 
entre outros. 

Lohse apresenta uma exposição clara e concisa de suas convicções, estando sempre 
fundamentadas em criteriosa pesquisa histórica. Analisando todos os contextos (histórico, religioso, 
geográfico, político, econômico e social), ele coloca o seu leitor a par dos acontecimentos da época 
                                                
1 Contexto é a inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação; o 

encadeamento do discurso. (HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles, Minidicionário 
Houaiss da língua portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2ª edição, 2004, p. 186 – grifo meu).  

2 Ambiente é aquilo que rodeia e constitui o meio em que se vive; recinto, espaço, em que se está 
ou vive; conjunto de condições que envolve as pessoas; atmosfera; ambiência ('espaço'); 
conjunto dos aspectos de um meio social, natural ou histórico em que se situa uma ação; 
configuração de um computador (HOUAISS & VILLAR, op.cit., p. 37 – grifo meu). 
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em que foram escritos os diversos livros bíblicos. A partir da análise histórica, o leitor adquire 
condição para notar os detalhes que até então estavam ocultos, sem sentido e complicados. 

O teor da obra de Lohse é nada menos do que o próprio título revela: “Contexto e Ambiente do 
Novo Testamento”. Como era de se esperar, o título reflete aquilo que a obra é como um todo. A 
partir de uma descrição minuciosa da história da Palestina e suas relações com outros povos, Lohse 
demonstra o que existe em torno de uma passagem bíblica. O livro é dividido em dois grandes 
blocos: o judaísmo no tempo do Novo Testamento e o ambiente helenístico-romano do Novo 
Testamento. O cristianismo surgiu dentre essas duas culturas: a judaica e a helenista. Nessa cultura 
helenista está inclusa a influência romana que não se concentrou na cultura, mas sim, na economia, 
na política e na infra-estrutura. 

A primeira parte da obra de Lohse mostra tudo aquilo que aconteceu durante o período de mais 
de 400 anos que separa, na Bíblia, a ultima página do livro de Malaquias da primeira página do 
Evangelho segundo Mateus. Esse período é chamado de período intertestamentário e foi nessa fase 
que se desenvolveram os grupos religiosos do judaísmo, o desenvolvimento da apocalíptica e se 
reforçou a esperança messiânica. O livro de Lohse em sua primeira parte mostra também, como o 
judaísmo se desenvolveu no tempo desde o cativeiro babilônico até a revolta de Bar Kosba. Esse 
estudo é importante para compreendermos os fatores originadores do cristianismo, e que o mesmo 
não surgiu do nada, sendo na verdade, o resultado de uma série de eventos consecutivos e 
cumulativos que ocorreram na história. Essa consecução de eventos históricos que contribuíram 
para o surgimento do cristianismo e para a vinda de Cristo, Paulo chamou de “plenitude dos 
tempos”. Lohse, portanto, faz mais do que apenas analisar o contexto histórico, ele estuda também a 
essência filosófica dos grupos religiosos judaicos, traça uma linha desses grupos e suas cosmovisões 
até o desenvolvimento do cristianismo primitivo, ainda analisa minuciosamente essas correntes e 
suas influências no arcabouço da fé cristã. Terminando a primeira parte de sua obra, Lohse realiza 
uma dissecação da dinâmica social judaica. Mostra as instituições judaicas, suas festas e 
comemorações, a Lei e a influência da apocalíptica no modo de vida dos judeus. Faz ainda um 
breve relato de duas personalidades judaicas importantes para o início do cristianismo: Filo de 
Alexandria e Flávio Josefo. 

Na segunda parte da obra, Lohse trata da situação política do império romano durante o século I 
d.C., dos movimentos religiosos e das correntes espirituais no mundo helenístico-romano e do 
gnosticismo. A situação política do império romano durante o século I d.C. é importante para se 
obter uma compreensão precisa dos acontecimentos da Igreja cristã primitiva, bem com das 
perseguições sofridas pelos cristãos no decorrer dos governos de Nero e Domiciano. Na segunda 
parte, Lohse também descreve a situação dos movimentos religiosos e das correntes espirituais no 
mundo helenístico-romano e suas relações com o cristianismo. Seria inverossímil afirmar que outras 
religiões não influenciaram a recém formada religião cristã. Os indivíduos que iam deixando suas 
religiões para aderirem ao cristianismo, consequentemente, levavam os costumes da religião antiga 
para sua nova e os praticavam até receberem alguma instrução doutrinária. Finalizando a segunda 
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parte de sua obra, Eduard Lohse discorre acerca do movimento gnóstico, que, com certeza foi um 
fator influenciador do cristianismo nascituro. Lohse declara que “o gnosticismo não pode ser 
considerado exclusivamente como uma formação religiosa dentro da história da Igreja antiga, mas 
representa um movimento do mundo helenístico, amplamente ramificado” (p.243). 

Essa obra é, portanto, uma importante ferramenta para exegetas que almejam compreender a 
mensagem de cada livro do Novo Testamento. Todo e qualquer tipo de estudo neotestamentário 
deve ser iniciado após uma boa análise do contexto e do ambiente os quais os textos estão 
envolvidos. 

Julio Fontana* 

                                                
* O autor está graduando em teologia, e reside no Rio de Janeiro. 
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NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência religiosa e crítica social no 
cristianismo primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003. Coleção Religião e Cultura. 

Este volume é feito de uma série de ensaios, alguns anteriormente publicados em periódicos, 
outros ainda inéditos. Eles foram surgindo num espaço de cerca de dez anos, e são testemunhas das 
continuidades e descontinuidades do trabalho de seu autor. A presente coletânea é, portanto, uma 
boa mostra dos resultados a que vem chegando um dos mais talentosos e intrigantes exegetas em 
nosso país. Formado no rigor da ciência exegética alemã (seu doutorado é pela Universidade de 
Heildelberg) e sensível à mais significativa produção bíblica feita na América Latina, que destaca o 
social e o antropológico do texto e suas implicações na realidade concreta das populações 
marginalizadas, Nogueira não se contenta com resultados fáceis. Em busca de estabelecer um 
diálogo sempre mais profundo e enriquecedor com a Academia e com as novas perguntas que 
emergem, por exemplo, da História Cultural (Chartier) e da Micro-história (Ginzburg), o autor se 
lança a novos temas, com perspectivas novas de análise. 

É o que se pode notar pelo teor da obra aqui resenhada, que se organiza em três partes. A 
primeira delas, intitulada “Experiência religiosa cristã primitiva”. Os artigos que a compõem talvez 
manifestem o que de mais original encontramos nesse livro. Pois Nogueira avança a abordar um 
aspecto pouco trabalhado na pesquisa bíblica: o caráter visionário da experiência religiosa no 
cristianismo primitivo. Longe de considerar os relatos de visões no Apocalipse mero instrumento 
literário, o autor procura mostrar, num ensaio até certo ponto programático, como os relatos do 
último livro da Bíblia manifestam experiências de êxtase por meio das quais, acessando “o mundo 
das estruturas e dos poderes celestiais que regem o cosmo”, começavam “a recriar o mundo e 
vivenciar tempos de salvação” (p.58). Nos capítulos seguintes Nogueira nos conduz ao universo do 
cristianismo Paulino e àquele subjacente à tradição sinótica para mostrar que êxtases e visões não 
eram exclusividade do contexto em que o Apocalipse surgiu. Certamente estamos aqui em terrenos 
pouco visitados, e o grande mérito desses ensaios é abrir caminhos. 

Na segunda parte do livro, “Conflitos e desenvolvimentos no campo religioso”, Nogueira nos 
apresenta dois ensaios a respeito da diversidade cristã originária e da inserção do cristianismo no 
mundo religioso da época. Recorrendo ao conceito de “campo religioso”, que remete a Bourdieu, o 
autor primeiramente se pergunta pelo grupo dos helenistas, que, apesar de estar por trás da missão 
paulina, é pouco conhecido, “esquecido” que teria sido pelo redator do livro dos Atos dos 
Apóstolos. No entanto, salienta Nogueira, a tentativa de Lucas esbarra na multiplicidade de 
experiências cristãs originárias, que não cabem no interior do modelo bastante unitário proposto 
pelo redator. Assim, é por uma leitura na contramão das intenções lucanas que se pode recuperar a 
trajetória desse grupo decisivo para os desdobramentos da história cristã. No capítulo seguinte 
Nogueira descreve facetas do universo religioso de Éfeso e entornos, mostrando as fascinantes 
interações que entre os diversos sujeitos ocorriam. Este trabalho se situa, revisando-o, na esteira de 
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outro, infelizmente não publicado nessa coletânea, mas que serve de complemento indispensável, 
apesar da (ou seria “por causa da”?) perspectiva metodológica distinta (não apenas por seu caráter 
diacrônico!): “Multiplicidade teológica e formação do catolicismo primitivo na Ásia Menor” (In: 
Estudos de religião. São Bernardo do Campo, 1992. n.8, p.35-46). 

A terceira parte da coletânea leva o nome de “Crítica ao poder e ressignificação do cotidiano” e 
consiste em quatro ensaios que repropõem a prática da leitura sociológica, tão em voga entre nós. 
Digo “repropor” pois, como o próprio autor afirma, ele não pretende apresentar “exemplos de 
comunidades proféticas esbravejando contra o Império Romano ou protestando explicitamente 
contra os males que ele trouxe para a sociedade mediterrânea”. Numa perspectiva mais sutil, 
procura evidenciar, na leitura de textos aparentemente apolíticos e / ou conservadores, “como o o 
discurso religioso de um grupo incide na formação de nova auto-identidade, de um mnovo 
posicionamento de uma comunidade religiosa na sociedade” (p.12). 

Cabem agora algumas observações quanto ao conjunto. Nesse volume se encontram, ao mesmo 
tempo, duas características do trabalho intelectual de Nogueira: a insatisfação com consensos 
superficiais, de alguma forma ideais, e o enfrentamento de desafios, a abertura de novas sendas. Se, 
no âmbito da leitura bíblica latino-americana, pensávamos os evangelhos sinóticos como expressões 
privilegiadas de um certo modo de compreender a “prática libertadora de Jesus”, muito ajustada a 
nossos interesses pastorais imediatos, Nogueira há tempos nos vinha desafiando ao acentuar, por 
exemplo, a dimensão esotérica do evangelho segundo Marcos (manifestada particularmente em 
4,11). Se líamos o Apocalipse praticamente demitizando-o, tomando-o, portanto, apesar de seus 
contornos mistéricos, místicos e visionários, as intervenções de Nogueira iam sempre na linha de 
não se contentar com sínteses e exposições que poderiam soar interessantes hermeneuticamente, 
mas praticamente passavam por alto as experiências sócio-religiosas de que os textos 
neotestamentários são expressão. Praticamente todos os artigos que formam o livro se iniciam 
sumariando tendências da pesquisa atual consideradas insuficientes. 

Se não me engano, o primeiro dos ensaios que compõem o livro, a sair na forma de artigo, foi 
aquele relativo aos helenistas de Atos 6-7. Naqueles idos de 1995 Paulo Nogueira enfrentava com 
essa importante reconstrução histórica dois desafios: perscrutar caminhos desconhecidos do 
cristianismo primitivo (razão pela qual, julgo, esse ensaio compõe o livro ora lançado) e romper 
uma certa leitura idealizada dos Atos dos Apóstolos a respeito das primeiras comunidades, 
particularmente aquela de Jerusalém. Num contexto em que, mais uma vez de forma ideal, se falava 
do Novo Testamento como documento basilar para as práticas ecumênicas, Paulo Nogueira (e estou 
aqui lembrando um artigo que bem poderia constar dessa coletânea, sobre a concorrência entre 
vertentes cristãs nos primeiros tempos, publicado em Mosaicos da Bíblia) vinha mostrar que a coisa 
era mais complicada, e que nos deveríamos munir de ferramentas mais complexas para dar conta da 
multiplicidade e da variedade, e dos inevitáveis conflitos. Assim, entre outras coisas, o livro nos 
alerta contra certezas fáceis e pouco fundamentadas. 
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Quanto ao enfrentamento de desafios e de temas pouco visitados, basta olhar o índice do livro 
para se certificar de que essa é uma característica do trabalho intelectual de Paulo Nogueira. 
Dialogando de forma crítica com a tradição exegético-hermenêutica que vem sendo desenvolvida na 
América Latina, Paulo nos brinda com ensaios sobre temas que ele mesmo qualifica como tabus 
para nossa mentalidade, mesmo sem querer, racionalista: encarar um Jesus visionário, mais do que 
um Jesus cínico e desmistificador; o desafio de enfrentar a experiência da glossolalia em 
comunidades paulinas sem recorrer ao subterfúgio da domesticação a que Lucas a submete no relato 
de Atos 2, e outros; uma leitura política do Apocalipse que não o vê exclusivamente em função do 
confronto “militante” com o Império, mas salienta aspectos do que poderíamos chamar a “micro-
política”, ou, para usar a própria expressão do autor: “mesmo nas narrativas místicas, os textos 
bíblicos, especialmente do Novo Testamento, refletem seu mundo social, mas o fazem segundo a 
perspectiva de pequenas comunidades marginais que buscam, por meio de sua tradição religiosa, 
ressignificar seu cotidiano” (p.238). Nesse sentido nosso autor nos provoca, e o vem fazendo há 
tempos, para um diálogo que permita aprofundar a análise e o olhar sobre a religião daqueles 
tempos, em suas múltiplas facetas. 

O trabalho exegético de Paulo Nogueira visa ter acesso à experiência sócio-religiosa no interior 
do judaísmo e no cristianismo nascente, sem dela nada descartar, mesmo aquilo que possa parecer a 
certos ouvidos e sensibilidades algo sem sentido, irrisório. Como aquele marxista inglês, Edward P. 
Thompson, que se deu conta que para entender as motivações populares para os protestos e 
reivindicações sociais precisava deixar suas certezas racionalistas de lado e encarar costumes, 
práticas tradicionais, padrões morais, convicções religiosas enraizadas e consensuais. Os ensaios 
que compõem o livro que ora é lançado permitem aceder à cultura das “pessoas comuns”, “não o 
sujeito histórico, ou o grupo de sujeitos históricos que porta uma formação ou consciência política, 
ou ainda aqueles que, com base numa certa prática social do discurso, desenvolvem uma 
configuração organizada e polarizada”.1 

Por outro lado, um esforço hermenêutico, e de implicações que se farão ainda notar: o de lançar 
pontes para o mundo do pentecostalismo, no empenho de compreendê-lo, antes de estigmatizá-lo. 
Se Carlos Mesters, numa de suas tiradas geniais, reconhecia que “a Igreja Católica [ou parte dela] 
fez opção pelos pobres, mas estes fizeram opção pelo pentecostalismo”, imiscuir-se por entre as 
visões, viagens celestiais, línguas de anjos do mundo do cristianismo, o convite que Paulo nos faz 
com seu livro, quem sabe nos permita reencontrar os pobres, e aprender deles os múltiplos 
caminhos de recriação da experiência cristã. 

Em síntese, os exercícios exegéticos que Paulo Nogueira nos oferece em seu livro são indicativos 
de inúmeras possibilidades analíticas. O abundante recurso a tradições religiosas registradas na 
literatura apócrifa ao mesmo tempo amplia os horizontes com que temos lido os textos do Novo 
Testamento, fazendo-nos pensar em aspectos que doutra forma nos seriam inacessíveis, e nos faz 
                                                
1 Luiz Geraldo Santos da Silva. “Canoeiros do Recife: história, cultura e imaginário”. In: Jurandir Malerba (org.) A 

velha História: teoria, método e historiografia. Papirus, Campinas, 1996, p.94. 
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mergulhar num universo complexo de símbolos e códigos que não é o nosso. O convite de Paulo é 
para que nos abramos para essa alteridade, respeitando e fazendo memória de tanta gente anônima 
que teceu, a seu modo, significados para sua existência, antes de queremos traduzi-la, com o risco 
do descuido, para nossas necessidades sócio-políticas imediatas. Uma provocação muito bem-vinda. 

Pedro Lima Vasconcellos* 

                                                
* Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, é professor Assistente-Doutor do Departamento de 

Teologia e Ciências da Religião da mesma universidade. E-mail: plvascon@uol.com.br. 
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Käsemann, Ernst. Perspectivas Paulinas, trad. Benôni Lemos – 2ª edição. São 
Paulo: Editora Teológica, 2003, 272 pp. 

Ernst Käsemann nasceu em 1906, estudou teologia em Bonn, Marburg e Tübingen. Em 1931 
concluiu o seu doutorado. Passou 15 anos como pastor entre os mineiros de Ruhr. Foi professor de 
exegese do Novo Testamento em Mainz (1946-1951), 
em Gottingen (1951-1959) e em Tübingen (1959-1971). 
Faleceu em 1998 em Tübingen aos 91 anos de idade. 
Foi aluno de Bultmann, entretanto, não seguiu os passos 
do seu mestre. Käsemann protestou contra o desprezo de 
Bultmann no que tange à base histórica da fé cristã, 
reexaminou a questão do mito e sofreu a influência da 
filosofia existencialista em alguns pontos do seu 
pensamento. Nosso teólogo tem por costume 
fundamentar suas conclusões teológicas somente após 
uma análise minuciosa dos dados filológicos e históricos 
do texto bíblico. 

Perspectivas Paulinas têm como núcleo quatro 
conferências pronunciadas pelo nosso teólogo nos 
Estados Unidos da América, em 1965/66. Käsemann 
acrescentou ao material dessas quatro conferências três 
capítulos. O que trata do sentido salvífico da morte de Jesus em Paulo (capítulo II), o capítulo sobre 
o grito de liberdade no culto (capítulo VI), e o tópico Espírito e letra (capítulo VII). O autor 
confidencia no prefácio da obra que não foi sua intenção traçar o esboço da teologia paulina (p. 9). 
Declara também que não se encontra nas fileiras de algum partido. 

Käsemann inicia o primeiro capítulo declarando que poucos temas teológicos exerceram 
influência tão prolongada na última geração como o da antropologia paulina (p. 11). O nosso 
teólogo ressalta também que, no Novo Testamento, o apóstolo é o único a expor uma doutrina 
plenamente elaborada sobre o homem, a qual, porém, observa o autor, foi enfraquecida ou 
abandonada já pelos seus discípulos (p. 12). Käsemann diz que, com razão, Bultmann chamou a 
atenção para a importância que Paulo dá ao indivíduo. Observa ainda que os outros autores do Novo 
Testamento consideram o homem mais ou menos como representante de um todo, ou seja, do 
judaísmo ou do paganismo, do povo de Deus, dos discípulos ou da Igreja (p. 12). Como esse 
capítulo possui muitas informações importantes e para compreendê-las precisar-se-ia de uma leitura 
integral do capítulo, inclusive repeti-la várias vezes, não poderei me alongar expondo todas as 
idéias uma por uma, pois senão eu teria o trabalho de copiar todo o capítulo (11-57pp).  
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No segundo capítulo, Käsemann declara que a Reforma teve razão ao basear em Paulo a sua 
interpretação da teologia evangélica, entendida como teologia da cruz (p. 59). Observa ele que "hoje 
essa constatação não é mais aceita por todos, nem mesmo entre os protestantes. O fato de que, 
especialmente entre os anglo-saxões, ela seja considerada geralmente com estreiteza confessional 
ou como interpretação errônea repercute inevitavelmente também no diálogo ecumênico. É 
necessário afirmar, com toda energia, que Paulo deve ser entendido, histórica e teologicamente de 
acordo com o ponto de vista da Reforma" (p. 59). O autor faz também uma crítica contra uma 
suavização ou superficialização da teologia da cruz, por parte da ortodoxia, do pietismo e do 
iluminismo, para fins de edificação. Käsemann critica também à teologia que coloca no centro os 
chamados fatos salvíficos. Diz ele a esse respeito: "o cristianismo de fato, sempre fez com que 
Cristo não fosse merecedor de fé e afastou dele mais pessoas do que as que convidou a segui-lo. 
Hoje a liquidação eclesial em todo o movimento religioso é tão patente que não devemos mais 
permitir a identificação de Jesus com o cristianismo. Assim, eventos salvíficos são oferecidos em 
todos os mercados religiosos e políticos, os quais fornecem também as estruturas históricas 
correspondentes, muitas vezes até mais persuasivas" (p. 91). Devemos ressaltar também que, como 
faz no decorrer da obra muitas vezes, Käsemann é levado a abordar tópicos do pensamento de 
Bultmann e, por isso, aborda o tema da desmitologização. Ele não se situa contrariamente a esse 
programa hermenêutico, todavia, crê que a discussão teria que ter partido da teologia da cruz. 
Entende Käsemann que “a teologia da cruz exige incondicionalmente tanto a desmitologização 
como a interpretação existencial; exige-as mais radicalmente do que fazem a imagem do mundo e a 
autocompreensão modernas, porque a cruz de Cristo se volta constitucionalmente contra toda ilusão 
religiosa e remete o homem à sua humanidade” (p. 63; cf. p. 47, 51). 

O terceiro capítulo traz como título "Justificação e História da Salvação na Epístola aos 
Romanos". Nesse capítulo o autor discute o artigo de Krister Stendahl publicado na Harvard 
Theological Review de 1963, sob o título "The Apostle Paul and the introspective Conscience of the 
West". Käsemann comenta que Stendahl considera errônea a interpretação de Paulo que, segundo 
ele, conduziu, através de Agostinho e da Reforma, à interpretação de Bultmann. Segundo ele, a 
introspecção ocidental cometeu o erro de colocar no centro da teologia do Apóstolo a sua luta 
contra a interpretação judaica da lei e a doutrina da justificação que dela decorre. O apurado 
conceito de pecado e de consciência, do cristianismo ocidental, teria superestimado a oposição de 
Paulo ao judaísmo, devida a contingências da época e bem depressa superada. Para Stendahl, os 
pontos focais foram trocados, sendo a polêmica do Apóstolo elevada a uma posição dominante. 
Paulo, todavia, jamais teria denotado, seja como judeu e fariseu, seja como cristão convertido, 
aquele agudo senso de culpa que seus intérpretes posteriores lhe atribuíram. A sua mensagem 
giraria em torno de uma concepção histórico-salvífica da revelação que tem sua expressão mais 
clara em Rm 9-11. Para não ir além dos limites de uma conferência, minha resposta se restringe à 
epístola aos Romanos, embora muito me agradasse analisar, sob esse aspecto, todo o corpus 
paulinum (p. 101s.). Käsemann observa ainda que a parte central das afirmações de Stendahl não 
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traz novidades. William Wrede e Albert Schweitzer, por razões de ordem diversa, já tinham 
qualificado a doutrina da justificação de cratera secundária da teologia paulina, expressando assim 
uma opinião corrente na crítica histórica. Muito antes deles, F. C. Baur considerara como parte 
principal e central da epístola aos Romanos os cc. 9-11, os quais, em sua opinião devem ser 
estudados dentro do contexto histórico em que foram escritos. As diferenças entre a doutrina da 
justificação de Paulo e a de Lutero já tinham sido apontadas por P. Althaus. Enfim, em época mais 
recente, J. Munck e Oscar Cullmann defenderam de modo inegavelmente convincente a 
interpretação histórico-salvífica tanto do Apóstolo como de todo o Novo Testamento. Stendahl se 
encontra, portanto, no contexto de uma sólida tradição teológica. Comenta Käsemann que "o seu 
artigo é importante porque combina questões antigas e as atualiza, tornando-se assim o portador de 
uma corrente que vem se impondo cada vez mais no âmbito da teologia do Novo Testamento" (p. 
103). O nosso autor, todavia, crítica o modelo histórico-salvífico não por não reconhecê-lo como 
parte da teologia paulina (p. 110), mas devido a importância que lhe dão para a compreensão do 
pensamento do apóstolo (ibid.). Ressalta o nosso autor que o apóstolo em Rm 5.12ss mostra 
claramente que vê a história não como um processo evolutivo em andamento, mas como oposição 
entre as esferas de Adão e de Cristo. A teologia paulina, explica Käsemann, desenvolve 
amplamente esta oposição como luta entre morte e vida, pecado e salvação, lei e evangelho. A base 
é constituída pelo esquema apocalíptico dos dois iontes, que se sucedem, esquema que é tranferido 
para o presente. Na verdade o centro da teologia paulina para Käsemann é a doutrina da 
justificação. 

No quarto capítulo da sua obra, Käsemann discute o tema da Fé de Abrãao em Romanos 4. Ele 
diz que nessa epístola, esse capítulo ocupa uma posição-chava (p. 131). Aqui se dá a prova 
escriturística da justificação pela fé de Rm 3.21-31. Destaca o autor que Fílon já se referia a Abraão 
como o protótipo da fé, no que seguia a tradição judaica que chama o patriarca de "nosso pai". A 
argumentação paulina se insere, portanto, em um contexto firma da tradição. Mas se afasta dele 
quando faz de Abraão o protótipo da fé cristã. Isso não significa somente uma compreensão 
diferente da fé, diz Käsemann. A polêmica que percorre todo o capítulo mostra que não se trata de 
uma ampliação ou de uma modificação da concepção judaica, mas de uma oposição a ela. Na 
verdade, porém, isto significa, neste ponto, tirar o fundamento da tradição e da interpretação 
judaicas das Escrituras e separar delas o próprio patriarca. Com incrível audácia, o Apóstolo atacava 
seus adversários no ponto em que eles se julgavam invencíveis. Em nenhum lugar se vê isto tão 
bem como onde ele desenvolve e defende a sua doutrina da justificação. Aqui está em jogo o ponto 
central de sua teologia (p. 132). Paulo cita ocasionalmente outros exemplos da fé cristã no Antigo 
Testamento, colocando, porém Abraão acima de todos eles, como protótipo. A partir dessa atitude 
de Paulo, notamos que ele não evita o campo escolhido pelo adversário, mas move-se nele com os 
pressupostos de sua teologia. A fé não significa para ele – ao contrário do que para Fílon – que as 
disposições piedosas interiores se transformem, através das tempestades da vida, em caráter, e deêm 
provas disto pela fidelidade. Na fé ele acentou a ação – como o judaísmo palestino – por isso falou 
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da obediência da fé (p. 134 s.). A obediência da fé significa decisamente estar e permanecer sob a 
promessa ouvida, o que deve ser demonstrado por uma vida cristã (p. 135). A fé, como aceitação do 
que Deus nos diz, é antes de tudo uma decisão pessoal e que por isso a importância desta decisão 
não deveria ser transferida da antropologia para a eclesiologia. Ao crer, a pessoa não está só, mas é 
insubstituível; e a comunidade é a multidão daqueles que pessoalmente se afastaram da superstição 
e que não podem ser dispensados desta atitude por nada e por ninguém. A fé é obra do Criador, 
mediante a sua palavra poderosa (p. 137s.). Voltando a Abraão ele mostra que o patriarca foi 
justificado antes da circuncisão e somente por causa de sua fé, não por causa de suas obras, é o 
protótipo da justificação dos que estão longe de Deus e assim, como o demonstram os étnicos-
cristãos, é também o pai dos ímpios justificados. Salienta, Käsemann, no entanto, que nenhuma 
obra remove a nossa condição de sem-Deus, a qual termina somente com a fé enquanto estado 
coram Deo. Não transcendemos a nós mesmos. Deus vem a nós em sua promessa e nos torna justos, 
com a condição de lhe permitirmos, aceitando seus dons, que ele venha a nós (p. 152). Esse 
capítulo, bem como todo o restante da obra, mostra a coerência e a consistência com que o autor 
expõe a essência da teologia paulina. 

Iremos analisar agora o quinto capítulo do livro de Ernst Käsemann. Nesse capítulo o autor trata 
do problema teológico do tema do corpo de Cristo. Inicialmente observa que no protestantismo 
determinado pela Reforma poucas vezes se refletiu com mais empenho em torno da essência e do 
múnus da Igreja do que nos últimos quarenta anos (p. 165). Käsemann diz: "Parece-me inevitável 
partir do rompimento com a concepção, corrente em outros tempos, pelo menos no protestantismo, 
segundo a qual o Apóstolo, inclinado a fazer afirmações ousadas, teria falado da Igreja como corpo 
de Cristo apenas para usar uma bela imagem" (p. 166). Diz o autor que a concepção paulina de 
corpo de Cristo não é evidente para todas as épocas e nem imediatamente acessível. Como toda 
idéia, ela tem o seu lugar histórico, a sua "situação vital", e somente a partir desta pode ser 
retamente compreendida. Não se deve separá-la do seu lugar e do seu tempo, para inseri-la em uma 
presumida metafísica atemporal, como ingrediente indispensável. O discurso sobre o corpo de 
Cristo constitui a fórmula eclesiológica com a qual a comunidade helenísta se preparou para a sua 
missão do mundo. Contra um amplo consenso de exegetas, é extremamente problemático que tenha 
sido Paulo o primeiro a usar esta fórmula. Ele a usou relativamente poucas vezes, não se 
interessando em desenvolver a concepção mitológica na qual ela se apóia, e referindo-se a ela 
apenas de passagem. Ele fez dela um uso exclusivamente parenético e, por isso, variou-a a favor da 
tradição filosófica popular, a qual designava como corpo um dado político ou cósmico. Tudo isso é 
pelo menos mais compreensível, se Paulo já encontrou pronta a concepção mitológica e se pôde 
pressupor que ela fosse conhecida. Em um cristianismo que se organizava em analogia com as 
associações mistéricas do helenismo, que via os sacramentos como participação do destino do 
Senhor do culto e que considerava a este como o novo Adão em escala cósmica, isto é 
perfeitamente admissível, embora infelizmente devamos contentar-nos com acomodações, sem 
fingirmos que conseguimos a certeza. Por outro lado não se deve exagerar a originalidade do 
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apóstolo. Ela se manifesta claramente na sua doutrina da justificação do ímpio e na dos carismas; 
provavelmente também no ligar o Espírito à cristologia, o que, em estreita ligação com as 
concepções referidas acima, repõe o entusiasmo dentro de seus limites; geralmente a sua 
originalidade se mostra na clareza e profundidade com as quais ele sabe subordinar teologicamente 
tudo a estas suas idéias principais, e com base nelas, determinar o modo cristão de viver. Quanto 
aos motivos particulares, ele os tira geralmente da tradição judaica, pagã e cristã, que emprega não 
fragmentariamente, nem inserindo-a em uma moldura nova, mas com conhecimento de causa e 
submetendo-a a variações. Como pouco sabemos de seu ambiente cristão e quase nada da Síria pré-
paulina, inclinamo-nos a atribuir ao apóstolo tudo que aparece pela primeira vez. Atrás deste modo 
de ver está a superstição idealista da grande personalidade, que deve ser sempre original, quando, na 
teologia, o que interessa é concetrar-se nos pontos decisivos e aplicar-se a eles com coerência e 
flexibilidade (p. 169-171). 

No sexto capítulo de sua obra, Käsemann analisa a passagem de Rm 8.26-27. Nosso teólogo 
informa que sua análise girará em torno do que o Espírito Santo representa para a comunidade e a 
vida cristã. Ele informa que a experiência do Espírito foi a característica do cristianismo pós-pascal. 
Ela foi também a força motriz que impeliu os judeus-cristãos a se dirigirem aos pagãos, e o estímulo 
mais forte para os pagãos que entraram para a comunidade cristã. Ela tornou possível a criação de 
comunidades inteiramente ou prevalentemente étnico-cristãs, o que não as impedia de se 
considerarem em continuação com a comunidade judaica (p. 195). Na exegese que faz da passagem 
de Rm 8.26-27 (aqui Paulo afirma que não sabemos orar), Käsemann observa que o impacto desses 
versículos sobre tudo que é afirmado acerca da oração no Novo Testamento é muito grande, pois 
todo o Novo Testamento encoraja a orar com confiança e alegria; combate o abuso, mas deixa a 
cada um a liberdade de pedir qualquer coisa, celesteou terrestre, de que tenha necessidade. O 
teólogo afirma, no entanto, que o apóstolo afirmara que o Espírito, nesse caso, intercede por nós, o 
qual se manifesta na terra, nos gemidos inefáveis (p. 204s.). Os gemidos inefáveis demosntram, 
com seu caráter estranho, que, humanamente, nem os cristãos sabem o que pedir e o que Deus quer 
deles. De outro modo, não haveria gemidos e nem necessidades deles. Portanto, para Käsemann o 
que Paulo quis dizer com esses versos é que o crente deve "rezar no Espírito", o qual é um 
fenômeno seguramente pressuposto nos hinos de Qumrã e que aparece em várias passagens do 
Novo Testamento, como em 1 Cor 14.13ss. Ef 6.18; Jd 20; Ap 22.17, sempre com o Espírito pondo 
na boca do homem o que ele deve pedir. Destarte, para o apóstolo os suspiros consistem naquilo 
que a comunidade considera e exalta como manifestação de línguas celestes (p. 210). Käsemann 
mostra, no entanto, que Paulo entendia a glossolalia de maneira muito diferente dos crentes 
coríntios. Para os entusiastas de Corinto o êxtase e especialmente a glossolalia era como sinais de 
que a comunidade cristã foi transportada com Cristo para a realidade celeste. O apóstolo vê nesses 
fenômenos extáticos o gemido daqueles que, chamados para a liberdade, ainda se encontram 
sujeitos aos conflitos interiores e à morte e que clamam por renascerem com a nova criação.  
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O último capítulo da esplêndida obra de Ernst Käsemann trata do tema Espírito e Letra. Nesse 
capítulo, o autor quer mostrar que Paulo não só se orientou por uma mensagem central, a qual ele 
acredita ser a justificação (p. 258) , mas também desenvolveu, pela primeira vez na história cristã, 
os elementos de uma hermenêutica teológica. A hermenêutica paulina, segundo Käsemann, é a 
antítese de espírito e letra. O autor chega a tal conclusão analisando as passagens de Rm 2.27-29; 
7.6; 2 Co 3.6 e seus respectivos contextos. No restante do capítulo ele faz um exame exegético 
dessas passagens à luz da antítese espírito e letra. 

Notamos nessa obra que Ernst Käsemann não pode ser encontrado nas fileiras de nenhum 
partido, e talvez, seja por isso, tão duramente criticado. O autor nessa obra analisa os aspectos mais 
importantes e polêmicos da teologia paulina, sempre apresentando uma abordagem isenta e 
profunda dos temas examinados. Sendo assim, essa obra fica recomendada àqueles que almejam um 
melhor entendimento do pensamento do apóstolo dos gentios. E lembrem-se da exortação em 2 
Pedro: 

"Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o 
nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da 
mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas detes assuntos. Suas cartas contêm 
algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem como também 
o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles" (2 Pe 3.15,16). 

Julio Fontana∗ 

                                                
∗ O autor está graduando em teologia. 
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Bultmann, Rudolf. Teologia do Novo Testamento, trad. Ilson Kayser. São Paulo: Teológica, 2004, 
925 pp. 
 
Antes de mais nada precisamos saber que o pensamento de Bultmann está fundamentado em dois pontos: 
no método hermenêutico (em ordem cronológica temos: história das formas, pré-compreensão existencial 
e desmitologização) e na utilização da filosofia existencialista.  
 
Sua teologia do Novo Testamento foi publicada inicialmente em três volumes, sendo que a primeira 
edição completa se deu no ano de 1953. Desde então sofreu várias re-edições e numerosas traduções. A 
presente obra, publicada pela Editora Teológica, tem sua origem na 9ª edição revista e ampliada por Otto 
Merk em 1984. É uma espécie de summa de todo o pensamento bultmanniano.i Foi toda produzida no 
período de sua aposentadoria e é fruto de longos anos de dedicação à matéria. Estabeleceu referenciais 
permanentes e de forma alguma está superada, como alguns insistem em afirmar. É evidente que a 
pesquisa neotestamentária avançou bastante e que esta não acompanha a concepção de Bultmann na 
íntegra, mas ela foi obrigada a fazer reparos, correções, adendos e complementações, e não apenas 
desconsiderar os resultados obtidos por Bultmann, devendo assim avaliar cada ponto, constatando suas 
verdades e suas deficiências. A estrutura geral da obra é coerente com as premissas teológicas de seu 
autor. A sua pesquisa foi dividida em três partes: a primeira parte trata das premissas e motivos da 
teologia neotestamentária. A segunda, da teologia de Paulo e João (inclusive das cartas que trazem o 
nome deste apóstolo) e a terceira, tem por conteúdo o desenvolvimento da teologia até a Igreja Antiga.  
 
Rudolf Bultmann nasceu em 20 de agosto de 1884 em uma pequena cidade de Wiefelstede no norte da 
Alemanha. Como filho de pastor luterano e neto de missionário na África seguiu as pegadas de seus 
ancestrais, iniciando o estudo da teologia em 1903 (Universidade de Tübingen). Em 1910, defendeu sua 

tese de doutorado sobre os estilo da pregação do apóstolo Paulo 
("O Estilo da Pregação Paulina e a Diatribe Cínico-estóica") e, em 
1912, habilitou-se ao magistério com um estudo sobre a exegese 
de Teodoro de Mopsuéstica. A maior parte de sua carreira foi 
passada na Universidade Marburg (1921-1951), onde assumiu a 
cátedra de Novo Testamentoii e de História da Igreja Primitiva. 
Faleceu em 1976 atormentado por várias doenças, entre as quais a 
cegueira. 
 
Bultmann, ao contrário de muitos outros teólogos, percebe a 
multiplicidade das "teologias" no próprio Novo Testamento. O 
cânon, para ele, não se apresenta como unidade sistemática. Pelo 
contrário, o querigma se expressa em multiplicidade de formas. 
Bultmann em sua teologia optou pela exposição da diversidade dos 
testemunhos, resistindo à tentação da harmonização precipitada. E, 
no entanto, leva a sério a normatividade canônica do Novo 
Testamento. Quanto a relação de sua teologia com as descobertas 
do Mar Morto, Bultmann diz que: "a descoberta desses textos não 
me motivou a interferir mais profundamente em minha exposição. 
A meu ver, seu significado para a interpretação do Novo 
Testamento é, muitas vezes, superestimada, pois eles apenas 
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confirmam o que pesquisadores como W. Bousset há muito tempo ja constatarm, a saber, que a imagem 
do judaísmo contemporâneo de Jesus não era homogênea como seria de supor com base nos textos 
rabínicos".iii 
 
Na primeira parte o autor analisa os temas da pregação de Jesus, do querigma da comunidade primitiva e 
do querigma da comunidade helenista. No primeiro capítulo o autor dá início á sua exposição afirmando 
que a pregação de Jesus se situa entre os pressupostos da teologia do Novo Testamento, entretanto, não 
constitui uma parte dela. Para ele a teologia do Novo Testamento consiste no desdobramento dos 
pensamentos nos quais a fé cristã se certifica de seu objeto, de seu fundamento e de suas conseqüências. 
Fé cristã, no entanto, existe só a partir do momento em que existe um querigma cristão, isto é, um 
querigma que proclama a Jesus Cristo como ato salvífico escatológico de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o 
crucificado e ressurreto. Como isso só viria a acontecer no querigma da comunidade primitiva, e não já na 
pregação do Jesus histórico, embora muitas vezes a comunidade tivesse introduzido, no relato sobre ela, 
elementos de seu próprio querigma. Portanto, só com o querigma da comunidade primitiva é que se tem 
início a reflexão teológica, começa a teologia do Novo Testamento. Entre as suas pressuposições 
históricas naturalmente estão a atuação e a pregação de Jesus; e é nesse sentido que a pregação de Jesus 
deve ser incluída na exposição da teologia neotestamentária (p. 40). Ainda no primeiro, Bultmann acentua 
o lado escatológico da mensagem de Jesus, dizendo que ele tinha certeza que o presente éon havia 
chegado ao fim (p. 42), ou seja, Jesus viveu na expectativa de uma modificação no mundo para o futuro 
próximo. O segundo capítulo trata do querigma da comunidade primitiva (judaico-cristã) no qual o autor 
faz uma eficiente exposição da natureza e das expectativas das primeuras comunidades. Ele diz  que para 
a comunidade primitva a autação de Jesus no passado na terra ainda não é uma atuação messiânica (p. 
75). Ressalta também o autor que essas comunidades se consideram a comunidade do tempo final 
(escatológica). Elas não pensam que são uma nova comunhão religiosa, portanto, um novo fenômeno 
histórico, e não se isola do judaísmo como nova religião. Ela permanece fiel ao templo e seu culto. Como 
a comunidade do tempo final, ela se entende como o verdadeiro Israel, para quem as promessas do Antigo 
Testamento agora encontram o seu cumprimento (p. 97). No terceiro capítulo, Bultmann diz que a 
pregação escatológica do cristianismo primitivo como anúncio de uma virada cósmica pôde contar, em 
grande parte, com a compreensão dos ouvintes de gentílicos, entretanto, para estes não existiam as 
condições para uma compreensão na medida em que, segundo concepção proto-cristã, o evento 
escatológico iminente era ato final de uma história salvífica (p. 139). Cumpre destacar também o exame 
realizado pelo autor do tema do gnosticismo. Bultmann crê que o movimento gnóstico significou a 
concorrência mais séria e perigosa para a missão cristã, e isto foi decorrência de uma profunda afinidade; 
pois a essência da gnose não consiste em sua mitologia sincretista, mas antes em sua autocompreensão e 
em sua visão de mundo novas para o mundo antigo, sevindo-lhe a mitologia apenas como forma de 
expressão (p. 219). Nesse item, Bultmann traça todos os possíveis paralelos gnósticos com o Novo 
Testamento. Nesses três primeiros capítulos notamos toda a erudição do autor. Muito do que conhecemos 
nesses capítulos possuem total aplicabilidade ainda hoje, após tantas descobertas arqueológicas, históricas 
e filológicas. 
 
A segunda parte é a mais extensa do livro. Aqui ele trata da teologia de Paulo e João. No primero 
capítulo, o nosso autor estuda a teologia de Paulo. Primeiro ele examina o ser humano antes da revelação 
da fé, depois o ser humano son a fé. Vale destacar a sua abordagem sobre a antropologia paulina. 
Bultmann comenta que Paulo não esboçou uma antropologia científica que descrevesse o ser humano 
como um fenômeno na área do mundo objetivamente perceptível. Ele vê o ser humano sempre em sua 
relação com Deus. Aliás, ele vê na relação com Deus tudo que existe e acontece, e nesse sentido o ser 
humano não tem nada que poderia distingui-lo de outros seres. Destarte, Bultmann mostra então como 
Paulo compreende as estruturas formais do ser humano (p. 247).iv O teólogo de Marburg, no segundo 
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capítulo dessa parte analisa também a teologia do Evangelho de João e das epístolas joaninas. Bultmann 
discute o dualismo joanino, o envio do filho e a questão da fé para João. Vou destacar desse capítulo o 
ponto onde Bultmann se mostra cético quanto a uma possível atribuição de autoria para o quarto 
Evangelho e para as epístolas de João, bem como o lugare quando foram redigidos. Bultmann apenas 
afirma que a atmosfera na qual ele surgiu (como também as epístolas) é a do cristianismo oriental (p. 
438). Diz ele também que João não pertence à escola paulina e não está sob a influência de Paulo; ele é 
uma figura original e se encontra em outra atmosfera de pensamento teológico (p. 437).v As conclusões 
que Bultmann teceu acerca da teologia paulina e joanina, ambas, foram alvos de críticas, contudo, não 
merecem a devida importância em razão do estudante ou do biblista necessitarem conhecer o que deu 
origem a tantas críticas e a linha de raciocínio que levou o maior erudito do Novo Testamento do século 
XX a tais conclusões.   
 
Na última  parte, Bultmann mostra o surgimento e desenvolvimento da teologia até a Igreja Antiga. No 
primeiro capítulo o autor fala sobre o surgimento e desenvolvimento inicial da ordem eclesiática. No 
segundo capítulo mostra o desenvolvimento da doutrina e no último capítulo discute o problema da 
conduta cristã. De importância fundamental também é o epílogo, com o qual Bultmann esclarece os 
princípios que no seu entender devem comandar a redação de uma teologia do Novo Testamento. 
 
Essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor teologia do Novo Testamento em língua portuguesa disponível 
hoje no mercado editorial teológico brasileiro. A explicação concedida pelo autor em toda a sua obra é 
muito clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda. A editoração do livro realizada pela Editora Teológica 
foi muito bem elaborada. A obra conta com uma extensa bibliografia, as orações em grego foram 
traduzidas para o português  por Nélio Schneider, a capa feita por Magno Paganelli é muito bonita e a 
encardenação é bastante resistente. Não posso esquecer do excelente prefácio feito pelo renomado  
professor de Teologia Sistemática da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo Gottfried Brakemeier. 
Destarte, a obra deve se fazer presente na biblioteca de seminaristas, professores e pesquisadores do Novo 
Testamento.  
 

Julio Fontana∗ 
                                                 
i MONDIN, Battista, Os Grandes Teólogos do Século XX, São Paulo: Teológica, 2003, p. 179. 
ii Johannes Weiss foi quem orientou Bultmann para os estudos de exegese neotestamentária. 
iii Prefácio à 3ª edição revisada. 
iv Para ver algumas correções da análise Bultmann, ver Ernst Käsemann, Perspectivas Paulinas, São Paulo: Teológica, 2003. 
v Para ver algumas correções da análise Bultmann, ver Raymond Brown, A comunidade do discípulo amado, São Paulo: 
Paulus, 4ª edição, 2003. 
∗ O autor está graduando em teologia e reside no Rio de Janeiro. 


