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O mistério da ressurreição

Os cristãos, mais uma vez, preparam-se para celebrar a Páscoa. E mais uma vez, os nossos 
olhos se voltam para as tantas contradições existentes nos países cristãos e os muitos conflitos 
mundiais entre religiões. Que distância da esperança que brotara daquela manhã da ressurreição!

Esta 4ª edição de Ciberteologia preparou para você uma seleção de textos de excelentes 
teólogos da atualidade – Andrés Torres Queiruga, Roger Haight, Adolphe Gesché, Jean-Michel 
Maldamé, entre outros – que nos ajudam a refletir, com a necessária densidade e de diferentes 
perspectivas, sobre o mistério da ressurreição.

Como sempre, nosso desejo é prosseguir estimulando a leitura e a reflexão acadêmicas, co-
locando ao alcance do público mais amplo um pouco do acervo intelectual, teológico e pastoral 
de Paulinas Editora.

Nesta viagem, continuamos contando com a participação de todas as pessoas interessadas 
no incremento da produção e da divulgação do pensamento teológico. Pesquisadores e autores 
com escritos afins a nosso projeto podem nos enviar seus originais (artigos, comunicação, rese-
nhas), que serão muito bem-vindos.

Boa ciberleitura!
Afonso Maria Ligorio Soares (Redador)
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 [O texto a seguir foi extraído do livro Cristo para o universo, de Jean-Michel Maldamé, São Paulo, 
Paulinas, 2005, pp. 127-137.] 

A esperança na ressurreição 

A questão da vida após a morte está presente em todas as religiões e no horizonte de toda 
sabedoria. A questão é essencial para afirmar o sentido e o valor da vida. Para perceber a 
especificidade e o estatuto da esperança, convém identificar as dificuldades da esperança na 
ressurreição. 

As dificuldades da esperança 

A dificuldade de crer numa vida após a morte faz parte da mentalidade comum, tal como a 
apresenta Jean Giono. Em Jean le Bleu [João, o azul], Giono relata suas lembranças de infância. As 
últimas páginas falam dos derradeiros encontros com seu pai:1 

Ele estava doente. Uma espécie de dor sombria e surda lhe devorava o fígado. Não se lamentava. 
Sentíamos somente que fôra duramente atingido no mais delicado e mais vivo de si mesmo. Havia 
emagrecido. A barba estofava um pouco sua face, mas quando retornava do barbeiro, entrava com um 
rosto estranho, cada vez mais ósseo; sua mão, ao largar a argola da porta, flutuava um momento, 
imponderável no ar. Seus olhos se dirigiam para além das coisas e dava dois ou três passos indolentes e 
incertos como se mergulhasse numa nuvem. [...] Tornara-se cruel e duro. Sua boca franzina, corroída por 
uma espécie de febre ácida, sob o seu bigode, não era mais do que uma corrente de vinagre. 

O jovem adolescente vai ao encontro do pai, que lhe dirige estas derradeiras palavras: 

Estávamos sentados debaixo do pé de tília. Colocou sua mão no meu braço: “Filho”, disse, “é preciso 
que eu te fale um pouco. Desejei fazê-lo desde algum tempo. Eu medito. Estou só. Penso em muitas 
coisas. Já não estarei aqui quando te tornares um homem. [...] Não é difícil viver sozinho, filho. Difícil é 
sofrer sozinho. Esta é a razão por que existem tantos que procuram Deus. Quando o tiverem encontrado, 
não estarão mais sós, jamais estarão sós. Só que, escuta bem, nós não o encontramos, nós o inventamos. 
O que se deseja, no fundo do coração, mesmo quando se sofre muito, é continuar. O quê? A viver. 
Mesmo quando se morre, deseja-se continuar. Sim, a viver: continuar a viver. Uma outra vida. A vida do 
além, o paraíso, não importa o quê. Sim, no lugar onde o caminho entra na sombra, colocamos uma 
vidraça. Nesta vidraça, é o lado de cá da vida que se vislumbra, o caminho que acabamos de percorrer e 
que parece continuar no lado de lá da vidraça. É um pouco assustador, um pouco misterioso, um pouco 
opaco, como todos os reflexos nos espelhos. Isto dá bem uma idéia do além. Existem árvores, céu, terra, 
nuvens, vento e vida. Da vida é o que se vê. Isto pode servir enquanto estamos no lado de cá da vidraça. 
Mas, tão logo passamos — tu sabes, uma vidraça não é muito espessa, não passa da grossura do meu dedo 
—, então, no momento em que damos um passo para o outro lado, então, de repente, sabemos. Sabemos 
que é mentira, embuste, começamos a gritar... É o que ocorre quando se diz, algumas vezes: ‘Ele teve 
uma agonia terrível!’. O que existe do outro lado? Não sei. Poderia te dizer: nada. Não acredito que não 

                                                
1 GIONO, Jean. Oeuvres romanesques complètes. Paris, Gallimard, La Pléiade, 1972, t. II, pp. 181-183. 
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haja nada. Não sei. Não te direi que não há nada. No instante em que o soubermos, gritaremos em altos 
brados e, depois, aí está! Não está ali a questão. [...] Porque, filho, o terrível é sofrer só. Tu o saberás mais 
tarde”. 

A atitude do pai de Jean Giono traduz bem a maneira como a maioria das pessoas do nosso 
tempo concebe a morte. 

O silêncio da Bíblia a respeito do além 

Quando Jesus se encontrava em Jerusalém, ensinava no Templo. Rodeado por seus discípulos e 
por uma numerosa multidão, foi, por diversas vezes, interrogado pelas autoridades de Jerusalém. 
Entre estas, podemos distinguir de acordo com as funções que exerciam ou segundo as opiniões 
religiosas. Quando fazemos distinção entre escribas e sacerdotes, trata-se de uma distinção 
funcional; quando destacamos a diferença entre fariseus e saduceus, a distinção é, então, doutrinal. 
Um dos pontos de desacordo entre os fariseus e os saduceus provém de sua divergência que incide 
na interpretação das Escrituras, a propósito da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos. 

Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não existir ressurreição, e o 
interrogaram: “Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva 
e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo-se casado, 
morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o 
segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, 
na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, pois que todos a tiveram?” Jesus respondeu-lhes: “Estais 
enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se 
casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos 
mortos, não lestes o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos”. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas 
com o seu ensinamento (Mt 22,23-33). 

“[Os saduceus] dizem não existir ressurreição.” Os saduceus são sacerdotes que exercem um 
ministério oficial em Jerusalém. Sua argumentação merece atenção, hoje, porque atinge a crítica 
filosófica que conjectura ser todo discurso sobre o além uma maneira deturpada de não olhar de 
frente a realidade da morte. 

1. Os saduceus lêem as Escrituras, privilegiando os cinco livros atribuídos pela tradição a 
Moisés. Ora, eles constatam que, nesses cinco livros, a noção de ressurreição está ausente. Para 
eles, esse argumento é decisivo e os leva a rejeitar as convicções daqueles que, em Israel, 
afirmavam a existência de uma vida além da morte, inaugurada por uma ressurreição ao final dos 
tempos. 

O silêncio a respeito da vida além da morte é significativo em relação à maneira de pensar dos 
escritores da Bíblia, alheios a qualquer pensamento espiritualista no sentido que é familiar na 
França, por exemplo, onde ainda há a marca do dualismo cartesiano. Os autores das Escrituras 
fazem parte de um povo que insiste com realismo no que é tangível e que pode ser visto, sentido e 
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entendido. As Escrituras falam da pessoa humana como de um todo bem unificado, mesmo se 
vários termos são necessários para captá-la, em um ou outro aspecto. Os saduceus fundamentam sua 
rejeição em crer na ressurreição em uma experiência comum: jamais alguém retornou da morte! 

2. Houve, em Israel, práticas que pretendiam estabelecer uma comunicação com os mortos. 
Contudo, tal prática é condenada pela Lei de Moisés, que afirma de maneira categórica: “Não vos 
voltareis para os necromantes nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou 
Iahweh vosso Deus” (Lv 19,31; cf. Dt 18,11). Os contatos com os mortos são fonte de impureza e 
de doença, como o confirma a história do rei Saul que, desesperado, consultou uma necromante (cf. 
1Sm 28,7). O relato mostra que Saul é condenado; o episódio está ligado ao fato de ele ter perdido a 
razão. 

Para as Escrituras, os que pretendem falar e se comunicar com os mortos são suspeitos de 
alucinações e de ilusões, pois que ninguém retornou vivo como antes. Os raros milagres atestados 
pelos textos das religiões não são probatórios, na falta de um dossiê médico — podemos interpretá-
los como a volta à consciência a partir de um coma profundo. A ciência moderna confirma esse 
ponto de vista; os relatos que referem estadas maravilhosas no além aparecem como criações da 
imaginação ou como artifícios literários para transmitir um ensinamento. 

3. O estudo científico (histórico-crítico) dos textos e das tradições confirma o fundamento de sua 
opinião: nos tempos antigos, em Israel, e, portanto, no tempo dos patriarcas e de Moisés, a noção de 
uma vida além da morte não estava presente. Os textos que dela falam são muito recentes — cerca 
de dois séculos antes de Jesus Cristo. Eles não podem ser considerados fundadores. As traduções 
que espiritualizaram os textos são o fruto de uma reinterpretação, como o mostra o estudo do livro 
de Jó. O texto da Vulgata2 não é uma boa tradução do texto hebraico, em que é entrevista uma cura 
para a vida presente. 

Por essas três razões, a argumentação dos saduceus deve ser levada em consideração. Os 
saduceus se colocam diante de uma realidade que muitos discursos religiosos procuram negar; a 
morte se apresenta aos homens como um desaparecimento e um aniquilamento. As consolações da 
religião são sempre suspeitas de serem engodos para iludir a realidade da morte e seu caráter brutal. 
Nesse sentido, a fé teologal instaura uma crítica da religião. Por conseguinte, é necessário ver qual 
foi a argumentação de Jesus. 

A argumentação de Jesus 

As primeiras palavras da resposta de Jesus são: “Vós não conheceis as Escrituras”. Sua 
argumentação se refere ao horizonte manifestado na Lei e nos profetas, a unidade do homem 

                                                
2 “Eu sei que meu redentor vive e que no último dia ressuscitarei da terra, e, de novo, serei revestido 

da minha pele; e na minha carne, verei o meu Deus”, afirma a Vulgata, enquanto a Bíblia de 
Jerusalém traduz o hebraico: “Eu sei que meu Defensor está vivo e que no fim se levantará do pó: 
depois do meu despertar, levantar-me-á junto dele, e em minha carne verei a Deus” (Jó 19,25-26).  
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concreto. Jesus não empreende o caminho do helenismo, que encontramos em certos textos da 
Bíblia grega, traduzidos pelos sábios e rabinos de Alexandria. Como judeu, Jesus se coloca diante 
daquilo que funda a fé de seu povo, a Lei e os Profetas. Não abandona a visão hebraica que 
fundamenta a cultura e a fé na revelação mosaica. Jesus faz referência a uma espiritualidade que 
está no coração da tradição. O estudo histórico da vida de Jesus o confirma. Jesus não abandonou 
nem sua terra e nem seu povo. Não viveu em outro lugar a não ser em seu país. Qualquer outra 
afirmação é fruto da ficção. Jesus não se apresenta como iniciado em outra parte e por outros que 
teriam recebido uma revelação complementar. Jesus cita as Escrituras, colocando-se na radicalidade 
do texto inspirado: a Lei de Moisés. 

1. Jesus responde aos saduceus que o interrogam: “Vós não conheceis o poder de Deus”. A frase 
é essencial. O propósito de Jesus a respeito da ressurreição não é a conclusão de uma consideração 
antropológica. Jesus argumenta a partir daquilo que as Escrituras afirmam de Deus. Ora, um dos 
atributos essenciais é o da onipotência, manifestada na criação do mundo, pois que este ato fez 
surgir do nada tudo o que existe. O que Deus fez no começo dos tempos, ele pode fazê-lo ao 
término da história. 

Resulta daí uma compreensão específica da ressurreição: ela não está inscrita na natureza 
humana. Ela é o fruto de um ato de Deus. A ressurreição é uma intervenção de Deus. Não é o 
prolongamento da vida humana, considerada a conclusão de uma investigação antropológica. Não! 
Somente Deus pode fazer que aquele que morreu retorne à vida. O homem não é como uma cebola 
com numerosas cascas ou camadas, de tal maneira que, se tirarmos uma ou mais dessas camadas, 
sempre resta um cerne. Para as Escrituras e para Jesus, o homem é um. Os termos que o designam: 
carne e sangue, corpo, alma ou espírito designam um aspecto do mesmo todo indivisível, e não uma 
parte, como nas antropologias dualistas ou pluralistas que reconhecem partes diferentes no ser 
humano. 

2. Jesus mostra a seus interlocutores que o argumento deles não se sustenta porque raciocinam a 
partir do efeito paradoxal da ressurreição. Eles perguntam qual dos maridos será, na ressurreição, o 
esposo da mulher que a Lei obrigou se casar várias vezes. Jesus lhes responde: “Na ressurreição, os 
homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento”. O que significa isso, senão que o 
ato de Deus que dá a vida ou a morte não estabelece um prolongamento indefinido do estado 
presente? Na ressurreição, haverá uma metamorfose! Haverá uma transformação! 

Para expressar essa metamorfose, Jesus utiliza a linguagem de seu tempo e as disponibilidades 
da cosmologia antiga. De acordo com esta — e isso até na Galiléia —, o universo é composto de 
duas partes: a celeste e a terrestre. Segundo a física dos Antigos, a terra está submetida à geração e à 
corrupção, enquanto, nos céus, os seres celestes, astros e anjos (é tudo um), não estão submetidos às 
vicissitudes da passagem do tempo que usa. As imagens do judaísmo fariseu são em número de três: 
1. O estatuto celeste dos justos após a morte. Eles participam da glória dos seres celestes. Vivem na 
própria luz de Deus. O livro da Sabedoria afirma: “No tempo de sua visita resplandecerão” (Sb 3,7). 
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2. O arrebatamento do justo na glória, assunção ou exaltação. O antecedente é o que ocorreu com 
Henoc (Gn 5,24) e com Elias (2Rs 2,19). Expressa o triunfo do justo. 3. A ressurreição 
propriamente dita insiste no corpo do defunto, que deve ser reconstituído. 

A palavra de Jesus esclarece um aspecto do sentido específico da ressurreição: o começo de uma 
vida nova. A novidade é afirmada de acordo com um simbolismo clássico: o ser terrestre se tornará 
um habitante do céu; seu ser não estará mais submetido à passagem do tempo, que abole o que 
existe; ele será como os corpos celestes. Essa transformação vale para o indivíduo, mas também 
para as relações entre os seres, que também serão de outra ordem e de outra qualidade, diferente 
daquela que une os homens e as mulheres, segundo as leis sociais ligadas a uma época e a uma 
civilização. Observemos que esta expressão não representa um desprezo da sexualidade. Com 
efeito, a palavra de Jesus encerra um caso de jurisprudência, em que a mulher está longe de ser 
respeitada, uma vez que sua sexualidade está subordinada ao desejo dos homens e da sociedade, que 
a humilhou, constrangendo-a a partilhar o leito de sete irmãos. A libertação do exercício alienante 
da sexualidade está a serviço de outra relação, em que o homem e a mulher são respeitados. 

3. Jesus havia censurado os saduceus pelo fato de estes ignorarem as Escrituras. Coube-lhe, 
enfim, demonstrar-lhes em que eles se haviam enganado. Para isso, devia mostrar-lhes como a Torá 
estabelecia a fé na ressurreição. A dificuldade estava em manter a identidade entre o presente e o 
futuro: a evidência da corrupção do cadáver representava um problema. Como vislumbrar a 
ressurreição de um homem cujo corpo foi destruído? Com que aparência reencontrará ele a vida? 

Jesus cita um texto fundamental: o da revelação de Deus a Moisés, no episódio da sarça (cf. Ex 
3,1-15), quando ele o chama e o envia para ser o libertador de seu povo. O texto está ligado ao 
momento mais solene do livro, uma vez que ali Deus revela seu nome. Não existe texto mais 
relevante! Jesus diz: “Não lestes o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaac e o Deus de Jacó?” Qual é a argumentação subjacente? 

Abraão, Isaac e Jacó estão mortos, pois seu túmulo é venerado em Hebron. Quando Moisés se 
encontrava no deserto, vários séculos já haviam decorrido desde a morte dos patriarcas. O que diz 
Deus? Ele declara: “Eu sou”, e explicita: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó”. Se Deus tivesse dito: “Eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó”, então deveríamos 
reconhecer que os três patriarcas não existiam mais. Mas, se Deus os nomeia, empregando um 
verbo no tempo presente, é porque estão vivos. Se os patriarcas tivessem desaparecido no nada da 
morte, Deus deveria ter dito: “Eu fui”, como falamos de alguém que morreu, empregando o 
passado. Empregando o presente, nesse texto, Deus não fala de uma relação passada, mas de uma 
relação no presente. A conclusão é clara: uma vez que Deus mesmo se diz no presente o Deus dos 
que morreram, é porque, para ele, eles não desapareceram. Estão com ele. 

Deus é aquele que vive, ele se revela a Moisés como o mestre da vida. Os justos estão com ele. 
Para Jesus, o ato da ressurreição é, portanto, o ato pelo qual Deus torna seus amigos presentes em 
sua eternidade. A frase citada por Jesus fornece, por conseguinte, um elemento essencial para 
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compreender o sentido da palavra “ressurreição”. A aliança implica uma relação entre Deus e seus 
eleitos. Os justos estão com Deus. Essa relação, ao se prolongar para além da morte, vale de 
maneira eminente para os patriarcas; ela nos diz que a esperança está fundada na presença de Deus 
em seus amigos, que se juntarão a ele em seu eterno presente. O texto responde, por isso, à questão 
da natureza da ressurreição. O termo apareceu na tradição farisaica e se conservou no Talmude.3 
Quando Paulo esteve diante do tribunal, lembrou que era fariseu e que era sua fé de fariseu que 
estava na origem de sua condenação (At 23,6). 

Experiências fundadoras 

Entre a confissão da ressurreição de Jesus feita por Paulo e a doutrina dos fariseus há uma 
perfeita coerência. Qual é a doutrina farisaica estabelecida há gerações e atestada nos livros escritos 
mais recentemente? Ela afirma que no fim dos tempos haverá um julgamento e que todos os 
homens serão julgados. Os justos entrarão na glória de Deus, em carne e osso, para uma vida 
perfeita, que não estará submetida ao desgaste do tempo, em uma felicidade perfeita. Como nasceu 
semelhante doutrina? Nasceu da experiência dos fiéis e dos justos. Realço três pontos que 
constituem a originalidade dessa doutrina. 

A experiência da oração 

A experiência da oração está afirmada nos textos, cuja data é difícil estabelecer. É possível que 
sejam os mais antigos. Dois salmos permitem identificar a emergência de uma formulação nova que 
se abre para a ressurreição. 

1. O Salmo 16, atribuído a Davi, começa com um apelo: “Guarda-me, ó Deus”. O texto esclarece 
a situação que justifica o apelo. Em torno do salmista estão inimigos que dominam e que impõem 
um culto idolátrico: “Multiplicam seus ídolos, correm atrás deles”. O salmista rejeita a apostasia: 
“Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios” As duas 
atitudes jamais exprimem uma atitude perfeita de fé resoluta e de constância na dificuldade. A 
atitude defensiva tem uma razão: o salmista escolheu viver em amizade com Deus: “Iahweh, minha 

                                                
3 No Talmude da Babilônia, se lê: “Saduceus colocaram a Rabã Gamaliel a questão seguinte: ‘Como 

sabemos que o Santo, bendito seja, ressuscitará os mortos?’ Ele respondeu: ‘Pela Torá, pelos 
Profetas, pelos Escritos!’ Eles não admitiram que a ressurreição dos mortos pudesse ser deduzida do 
texto: ‘O Senhor disse a Moisés. Eis que repousarás com teus pais, e te levantarás’ (Dt 31,16). Eles 
objetaram: ‘Talvez seja preciso ler: E este povo se levantará e se prostituirá!’ Ele replicou: É possível 
deduzir a ressurreição dos mortos dos Profetas, pois está escrito: ‘Teus mortos retornarão à vida, teus 
cadáveres ressuscitarão. Levantai-vos e entoai cânticos vós que dormis no pó. Sim, semelhante à rosa 
da manhã é tua rosa’ (Is 26,19). Os saduceus disseram: ‘Talvez se trate somente de mortos que 
Ezequiel ressuscitou!’ Ele disse: ‘Pode-se deduzir a ressurreição dos Escritos, porque está escrito: E 
teu palácio, como vinho fino, verte docemente para meu bem-amado e torna loquazes os lábios dos 
que adormeceram’ (Ct 7,10). Os saduceus responderam: ‘Talvez seus lábios não façam senão pôr-se 
em movimento, conforme disse o Rabbi Joanã!’ “ (Sanh 90b), citado por VIDAL, Marie. Un Juif nommé 
Jésus. Paris, Albin Michel, 1996, p. 138. 
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parte na herança e minha taça”. Assim, o salmista tem uma razão de viver e de se manter confiante. 
“Coloco Iahweh à minha frente sem cessar, com ele à minha direita eu nunca vacilo”. 

Após a exposição da situação no presente, o tom muda e os verbos que estavam no tempo 
presente passam para o futuro: “Meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne 
repousará em segurança”. É a passagem do presente para o futuro que constitui a novidade. O 
salmista está com Deus. Olha o futuro com confiança. A confiança está expressa de maneira 
redundante: “Não abandonarás minha vida no Xeol, nem deixarás que teu fiel veja a cova!”. A 
confiança vale no presente. Vale para amanhã e para todos os dias da vida no porvir. O salmista nos 
reserva uma surpresa ao afirmar que ela vale mesmo além dos dias futuros. Vale para os dias após a 
morte: “Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença e delícias à tua direita, 
perpetuamente”. 

2. Uma das palavras dominantes nas Escrituras é fidelidade. Deus é fiel! Deus mantém a palavra! 
Deus fará o que prometeu! O salmo desenvolve a fidelidade de Deus de uma forma profunda, 
porque a fidelidade está inscrita na oração. 

A oração é uma relação pessoal entre Deus e o fiel. O salmista fala na primeira pessoa do 
singular. Ele diz “eu” e “tu”. Fala a Deus como o amigo ao amigo, porque Deus também diz “eu” e 
“tu”. Deus está engajado ness relação. Ora, como Deus é fiel e de uma fidelidade perfeita, a relação 
deve transpor as provações da vida e até mesmo a provação suprema, a da morte. Assim, confirma-
se a originalidade da noção bíblica da vida além da morte: ela não está fundada em uma 
consideração antropológica, e sim no fato de que Deus é fiel. Ele não permitirá que se rompa a 
relação que une o amigo ao amigo. A relação continuará, mesmo após a morte. 

3. A mesma dinâmica se encontra no Salmo 73. Ao sair da provação e da tentação de apostasia, o 
salmista compreende que Deus é um amigo sempre presente; e diz: “Quanto a mim, estou sempre 
contigo”. Deus teve a iniciativa da amizade: “Tu me agarraste pela mão direita”. O olhar do 
salmista não pára ali; ele se dirige para o futuro: “Tu me conduzes com teu conselho e com tua 
glória me atrairás”.4 A mesma transposição constatada no Salmo 16 se opera aqui: o amigo de Deus 
que reza e que vive na amizade com seu Deus descobre que o Deus fiel não deixará de ser amigo e 
que, por esta eminente e preciosa razão de amizade, esta deve ter continuidade após a morte.5 

A experiência do martírio 

A segunda experiência fundadora da esperança em uma vida além da morte é a dos mártires. Ela 
aparece na grande perseguição narrada no livro que relata a insurreição dos irmãos Macabeus e nos 
textos do profeta Daniel. 
                                                
4 Ou ainda: “Tu me arrebatarás”. O verbo aqui empregado é o mesmo para expressar o arrebatamento 

de Henoc e de Elias para junto de Deus. 
5 A interpretação que damos aqui corresponde à que é dada no judaísmo, conforme se verifica no 

comentário hebraico dos Salmos 16 e 73, na coleção Mossad Harav Kook. Jerusalém, t.I, p. 72 e t. II, 
pp. 1-11. 
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1. O texto mais importante está na narrativa do martírio de sete irmãos na presença de sua mãe. 
Os sete resistem à ameaça e à corrupção, preferindo morrer a abandonar a fé. A esperança na 
ressurreição está expressa por um dos mártires, que apostrofa o perseguidor com os seguintes 
termos inequívocos: “Tu, celerado, nos tiras desta vida presente. Mas o Rei do mundo nos fará 
ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis!” (2Mc 7,9). Essa teologia é citada 
como razão de ser da oração pelos mortos. O redator assinala que ela não teria nenhum sentido fora 
da fé na ressurreição dentre os mortos. Os sobreviventes honram os que deram sua vida para rejeitar 
a assimilação e o desaparecimento da herança de Abraão e de Moisés. Ora, honrando-os, os fiéis 
percebem que fazem mais do que se recordar do passado. Eles se harmonizam com o que Deus fez 
(2Mc 12,44). 

2. O relato do martírio mostra a segunda razão que fundamenta a esperança na ressurreição. Os 
mártires estão seguros de que Deus é justo e que, por conseguinte, fará justiça, introduzindo na vida 
os que a perderam por causa dele. 

O fundamento mobilizador da argumentação é que a justiça de Deus deve ser absoluta, caso 
contrário ela não existiria. Se é necessário que Deus seja justo para com todos, é preciso que o seja 
de uma maneira toda particular para com aqueles que deram a vida por ele. A promessa feita por 
Deus manifestamente não foi mantida, porque os justos perderam a vida, enquanto os maus 
prosperam. Deus deve a si mesmo o fazer justiça. Como fazer justiça, a não ser devolvendo o que 
foi perdido? Como fazer justiça, a não ser dar mais, em contrapartida, para compensar o erro? 
Também Deus se deve a si mesmo devolver não somente a vida àqueles que morreram por ele, mas 
conceder-lhes uma vida melhor, que compense amplamente ao que teriam tido direito no curso de 
sua vida. Essa vida após a morte será uma compensação pelos sofrimentos e perdas presentes. 

3. A mesma esperança é expressa no livro do profeta Daniel, escrito no mesmo contexto de 
perseguição. O estilo é diferente, porque reflete a apocalíptica: 

E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, 
para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão, como o resplendor do firmamento; e os que 
ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas, por toda a eternidade (Dn 12,2-3) 

A exigência de justiça aparece com uma perspectiva nova; ela implica uma simetria: recompensa 
dos justos e punição para os maus. Esse texto e outros deram origem às imagens que se tornaram 
familiares na arte cristã. 

As imagens 

A afirmação da ressurreição não é abstrata. Ela está ligada também a imagens. O texto bíblico dá 
surgimento a duas grandes imagens. A primeira está ligada à cura, segundo a expressão do 
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Deuteronômio, em que Deus diz: “Sou eu que mato e faço viver, sou eu que firo e torno a curar” (Dt 
32,39). A segunda está ligada à saída do túmulo.6 

1. O vocabulário hebraico se enraíza nas narrativas de cura, de retorno à vida feliz e sadia de um 
homem atingido pela doença, que é a presença antecipadora da morte. As imagens são as das curas 
operadas pelos enviados de Deus: em especial, os relatos de curas realizadas por intermédio dos 
profetas Elias e Eliseu (cf. 1Rs 17,23; 2Rs 4,18-37). O mesmo vocabulário se encontra nos 
evangelhos para significar a cura,7 e que se referem aos fatos que chamamos de ressurreição, mas 
seria mais exato se os chamássemos de reanimação. A imagem associa ao ato de se levantar a volta 
a uma vida feliz. 

2. A segunda imagem é mais rica e mais eloqüente à imaginação e fonte de representações que 
nos são mais familiares. Também ela é privilegiada, mesmo se o sentido original do texto não é o de 
uma ressurreição, mas somente o de uma restauração. O povo de Jerusalém foi conduzido para o 
exílio. Milhares morreram durante o percurso e os cadáveres permaneceram à beira do caminho no 
deserto. Dessecados, só restaram deles os ossos. Imagem de pesadelo que domina o desespero do 
povo! O profeta se apóia nessa imagem para revertê-la (cf. Ez 37,1-14). Ele vê a restauração de 
Jerusalém. Apresenta-a como a passagem do sopro de Deus que reconstitui os corpos em sua 
integridade e lhes insufla novamente o espírito. Deus refaz o que havia feito no início, quando 
insuflou o sopro da vida na humanidade moldada da argila do solo. Contudo, existe uma diferença: 
Deus não dá vida a partir da argila do solo, mas a partir dos restos do corpo destruído pela morte. 
Com esse cenário, Ezequiel quer significar uma restauração. Mas ele foi retomado nos textos 
apocalípticos como o cenário do final dos tempos, em que os mortos saem dos túmulos a partir dos 
restos, imagem presente na tradição cristã. 

3. O vocabulário toma uma dimensão nova na pregação dos apóstolos, porque se refere à 
ressurreição de Jesus. Possui, porém, o mesmo conteúdo teológico. No ato da ressurreição, Deus fez 
justiça a Jesus. Deus foi fiel à relação de intimidade entre si e aquele a quem designou como seu 
Filho bem-amado. Deus manifestou sua onipotência, que é uma vitória sobre a morte. A noção 
cristã de ressurreição não é diferente da concepção de ressurreição da tradição do Antigo 

                                                
6 O vocabulário grego dá continuidade ao vocabulário hebraico. 1. O primeiro é hayah, que significa 

viver ou manter vivo ou reanimar. O substantivo Hayah com o adjetivo ‘olam recebeu o sentido de 
vida eterna, de vida após a morte, como em Dn 12,2; uma vida que o tempo não limita e não consome 
é uma vida eterna. 2. O segundo est shuv, que significa voltar, fazer voltar; o termo é empregado para 
a cura e para a volta à saúde. 3. O terceiro é Qum, que significa levantar-se, erguer-se ou pôr em pé. 
A imagem é a do doente que, deitado, se levanta; é empregado para afirmar que o morto se levanta, se 
ergue da posição que é a do morto, estendido no túmulo cavado na terra. 4. O quarto é hekitz, que 
significa despertar. A morte é como o sono. Retomando vida, os mortos despertam. 

7 Cura da sogra de Pedro: “Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou 
e ela se pôs a servi-los” (Mc 1,31); cura do paralítico: “‘Eu te ordeno — disse ele ao paralítico — 
levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa’. O paralítico levantou-se” (Mc 2,11-12); cura da filha 
de Jairo: “Tomando a mão da criança, disse-lhe: ‘Talítha kum’ — o que significa: ‘Menina, eu te digo, 
levanta-te’. No mesmo instante, a menina se levantou” (Mc 5,41-42); cura do filho da viúva de Naim: 
“Aproximando-se, tocou o esquife [...]. Disse ele, então: ‘Jovem, eu te ordeno, levanta-te!’ E o morto 
sentou-se e começou a falar” (Lc 7,14-15). 



Edição n. 4 – Março / Abril 2006 10 

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

Testamento. No ato da ressurreição de Jesus, entronizado Messias na glória, Deus se manifestou 
fiel, justo e todo-poderoso. 

As imagens que explicitam a confissão de fé na ressurreição de Jesus são as mesmas, uma vez 
que misturam dois temas, o do retorno à vida (cura), mas também a transformação apresentada 
como elevação na glória. Nos dois esquemas, fica claro que Deus, e somente Deus, age. 
Efetivamente, no Novo Testamento, os verbos (gregos) são empregados na forma passiva, uma vez 
que, no judaísmo, o passivo designa, sem nomeá-lo, Deus que age. O vocabulário grego, portanto, 
respeita o que aparece na Bíblia hebraica e que está expresso por Deus, ao se revelar a Moisés: “Sou 
eu que mato e faço viver, sou eu que firo e torno a curar” (Dt 32,39). A originalidade da esperança 
está, portanto, mantida: ela é teologal. 

O encontro das quatro significações confere sentido ao termo ressurreição, que é o acesso à vida 
como um reerguimento e como um despertar. Os termos expressam o que constitui a ressurreição: 
uma vida após a morte, mas também uma transformação. 

Conclusão 

O discurso cristão sobre a vida após a morte não repousa em certezas científicas ou 
antropológicas, mas na fé, que confia em Deus. A vida pós-morte é objeto de esperança. Não pode 
ser vista diretamente. Mas, na analogia da fé, existem representações possíveis, que não devem ser 
tomadas literalmente. Elas só podem refletir a cultura dos que as enunciam. 

Em contrapartida, essas representações esclarecem o presente. Assim, a esperança cristã na vida 
após a morte confere um olhar específico sobre a morte. A morte não é a soleira que desemboca no 
vazio absoluto e um aniquilamento. É uma passagem para o que será uma outra vida concedida por 
Deus e somente dele conhecida. 

Por essa razão, nossa reflexão pode prosseguir. De um lado, é preciso mostrar como as luzes da 
Revelação esclarecem o devir do mundo. De outro, é necessário expor como os conhecimentos mais 
apurados e mais sólidos, obtidos por meio das ciências exatas, descartam certas visões 
demasiadamente apressadas e permitem compreender melhor o que Paulo denomina “a largura e o 
comprimento e a altura e a profundidade” (Ef 3,18), onde se faz referência ao mistério do Homem 
Novo (cf. Ef 2,15). 
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 [o texto a seguir foi extraído do livro Repensar a ressureição, de Andrés Torres Queiruga, São 
Paulo, Paulinas, 2004, pp. 263-282.] 

A fé comum na diferença das interpretações 

Ao chegarmos ao final de um longo e sinuoso caminho, não é exagero tentar esclarecer seu 
resultado fundamental. Um resultado que, como o enunciado do título indica, apresenta um caráter 
claramente dialético. Por um lado, a reflexão procurou mover-se sempre dentro daquela 
compreensão prévia comum da qual, de um modo ou de outro, partem todos os que se ocupam da 
ressurreição (por esse motivo, dão por suposto que tratam do mesmo assunto). Por outro, ela esteve 
durante todo o tempo consciente de que o aparentemente “comum” está desde o início — e 
necessariamente — traduzido de acordo com os padrões das interpretações concretas. A 
interpretação apresentada neste livro é uma delas. Por isso ela se esforçou, durante todo o tempo, 
em mover-se dentro da fé comum e ao mesmo tempo não ocultou nunca a sua liberdade para 
elaborar a sua peculiar proposta dentro da diferença teológica. 

Fazê-lo com a responsabilidade exigida por um tema tão sério tornou mais difícil, não sei se mais 
do que o necessário, a exposição, obscurecendo talvez tanto a intenção como o conteúdo preciso do 
próprio resultado. Agora, com o conjunto à vista, torna-se mais fácil perceber tanto o percurso do 
processo reflexivo como a sua estrutura global e as suas linhas principais. De fato, a impressão de 
conjunto, unida a uma verificação do índice sistemático, seria talvez suficiente, e convém tê-la à 
vista. O epílogo procura unicamente mostrar de maneira mais simplificada, porém, as preocupações 
e os resultados fundamentais. 

A tarefa atual 

O comum da fé 

Em todo o momento, a preocupação básica foi insistir na comunidade e identidade fundamental 
do referente comum que as distintas teologias tratam de compreender e explicar, pois isso torna 
mais evidente o caráter secundário e relativo das diferenças teóricas.1 Algo que pode trazer 
serenidade à discussão dos resultados, reconhecendo a legitimidade do pluralismo e limando 
possíveis tentações de dogmatismo. 

Isso já havia sido uma necessidade nas primeiras comunidades cristãs. Porque, embora, como 
bem refletem os escritos paulinos, também nelas houvesse fortes discussões, nem por isso deixa-se 

                                                
1 A essa preocupação refere-se também W. Pannenberg, quando afirma: “É após uma descrição provisória da realidade 

(Sachverhalt) fundamental que tem por conteúdo o anúncio cristão da ressurreição que podem ser tratados os 
problemas vinculados com ela e que precisam de maior esclarecimento” (Grundfragen systematischer Theologie. 2. 
ed. Göttingen, 1991. p. 387). 
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de perceber uma vasta base comum, presente tanto nas distintas formulações como nas expressões 
litúrgicas e nas conseqüências práticas. Essa necessidade se acentua na circunstância atual, tão 
marcada pela mudança e pelo pluralismo, pois também hoje a comunidade cristã vive, e precisa 
viver, na convicção de estar compartilhando a mesma fé. Talvez hoje, mais do que a uma visão 
teológica unitária, somente seja possível aspirar à comunidade com um “ar de família”; todavia, 
mantido no respeito dialogante, isso será suficiente para que as “muitas mansões” teóricas não 
ocultem a pertença à casa comum (cf. Jo 14,2). 

Tempos atrás, expressei isso insistindo na necessidade de “recuperar a experiência da 
ressurreição”,2 esse húmus comum, rico e vivencial, anterior às distintas teorias em que desde o seu 
início a comunidade cristã foi expressando a sua fé. Tal experiência manifestou-se 
fundamentalmente como uma dupla convicção de caráter vital, transformador e comprometido. Em 
relação a Jesus, significa que a morte na cruz não foi o último, senão que, apesar de tudo, ele 
continua vivo, em pessoa; e que, embora de um modo diferente, continua presente e atuante na 
comunidade cristã na história humana. Em relação a nós, significa que em seu destino o nosso se 
ilumina, de sorte que em sua ressurreição Deus se revela de maneira plena e definitiva como “o 
Deus dos vivos”, que, como fez com Jesus, ressuscita todos os mortos; conseqüentemente, a 
ressurreição exige e possibilita um estilo específico de vida que, marcada pelo seguimento de Jesus, 
já é “vida eterna”. 

A inevitável diversidade da teologia 

Afirmado isso, tudo o mais é secundário, pois o que foi dito marca o comum da fé. A teologia 
vem em seguida, com suas diferenças inevitáveis e, em princípio, legítimas, desde que se esforcem 
para permanecer dentro desse âmbito, versando sobre “o mesmo”, de modo que as diferenças 
teóricas não rompam a comunhão entre aquilo em que se crê e aquilo que se vive. 

Isso situa e delimita a importância do trabalho teológico, mas não o anula de modo nenhum, 
nem, portanto, exime-o de sua responsabilidade. Porque toda a experiência é sempre experiência 
interpretada em um contexto determinado, e somente dentro desse contexto é que ela se torna 
significativa e atualizável. A aposta consiste em conseguir uma interpretação correta, que recupere 
para hoje a experiência válida para sempre. Contudo, a mudança pode ser mal feita, anulando a 
verdade ou a integridade da experiência; ou pode ser feita de modo insuficiente, dificultando-a e até 
impedindo-a: não entrando nem deixando entrar — segundo a advertência evangélica — em sua 
compreensão e vivência atual. O certo é que a ruptura moderna supôs uma mudança radical de 
paradigma, de sorte que obriga a uma reinterpretação muito profunda. Essa situação aumenta o 

                                                
2 Refiro-me ao capítulo V de meu livro Repensar a cristologia. São Paulo, Paulinas, 1999 pp. 153-172, que havia sido 

antecipado em “Recuperar la experiencia de la resurrección”, Sal Terrae 70 (1982) 196-208. Evidentemente, o tempo 
transcorrido desde a primeira redação não passou em vão: introduzo aqui algumas modificações significativas. Mas, 
afinal, posso afirmar que esta obra cumpre o que fora anunciado em suas predecessoras. 
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delicado e arriscado dessa tarefa; mas também a torna inevitável, sob pena de tornar absurdo e não 
crível o mistério da ressurreição. 

O trabalho de reinterpretação precisa tomar três direções distintas, embora intimamente 
solidárias: uma aponta para a elucidação histórico-crítica da origem, explicitação e consolidação da 
experiência; outra, para o propósito de alcançar alguma compreensão de seu conteúdo, ou seja, do 
ser da ressurreição e do modo como ela se realiza; finalmente, outra pretende elucidar as 
conseqüências, tanto para a vida na história como para o destino depois da morte. Em si, a última 
direção é a mais importante, mas, dado que a revolta da mudança se produziu sobretudo nas duas 
primeiras, elas foram as que ocuparam um espaço maior na discussão teológica. Também neste 
estudo não foi possível escapar desse “desequilíbrio”, embora se tenha tentado compensá-lo no 
possível. 

A gênese da fé na ressurreição 

A mudança cultural se manifestou em dois fenômenos principais. O primeiro foi o fim da leitura 
literal dos textos, que, tornando impossível tomá-los como um “registro de cartório” do acontecido, 
obrigou a buscar seu sentido subjacente ao teor imediato da letra. O segundo consistiu no 
surgimento de uma nova cosmovisão, que obrigou a ler a ressurreição segundo coordenadas 
radicalmente diferentes das pressupostas em sua versão original. 

Na nova compreensão da gênese influiu e influi sobretudo o primeiro fenômeno. Porque o fim do 
fundamentalismo forçou uma mudança profunda na leitura e ao mesmo tempo proporcionou os 
meios para levá-la a cabo. E o fez não só porque, ao romper a escravidão da letra, abriu a 
possibilidade de novos significados, mas também porque, ao introduzir a leitura na dinâmica viva 
da história da revelação, carregou-a de um realismo concreto e vitalmente significativo. Isso vale 
tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. 

A ressurreição no Antigo Testamento 

Foi, com efeito, importante recordar o Antigo Testamento e remontar de algum modo à dura 
aprendizagem que ele supôs, com os seus dois caminhos principais. O primeiro (que talvez devesse 
ter recebido uma atenção ainda maior) remete à vivência da profunda comunhão com Deus. 
Comunhão que, sem negar a austeridade da vida terrena e sem ter ainda clareza acerca do além dela, 
permitiu intuir que o seu amor é “forte como a morte” (Ct 8,6). Por isso, a consciência da fidelidade 
divina foi capaz de dar sentido à terrível ambigüidade da existência, tal como aparece, por exemplo, 
no Salmo 73: “Minha carne e meu coração desfalecem; rochedo do meu coração e minha porção é 
Deus para sempre!” (v.26). O segundo caminho passa pela aguda experiência de contraste entre o 
sofrimento do justo e a intolerável injustiça de seu fracasso terreno. Como se anuncia com clareza já 
nos Cantos do Servo e formula-se de maneira impressionante com os mártires da luta macabéia (cf. 
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2Mc 7), somente a idéia de ressurreição podia conciliar o amor fiel do Senhor com o sofrimento 
incompreensível do justo. 

Um fruto importante dessa recordação é que os longos séculos sem crença clara no outro mundo 
ensinam, ao vivo, que não se alcança a autêntica fé na ressurreição com uma fuga rápida para o 
além, mas que ela se forja na fidelidade da vida real e na autenticidade da relação com Deus. Além 
disso, é muito provável que nesses textos Jesus encontrava um importante alimento para a sua 
própria experiência; e, seguramente, ali o encontraram os primeiros cristãos para a sua compreensão 
do destino do Crucificado. 

A ressurreição de Jesus no Novo Testamento 

Essa herança preciosa passou ao Novo Testamento como pressuposto fundamental, que não se 
deve esquecer, pois constituia o marco de vivência e compreensão tanto para Jesus como para a 
comunidade. A fé na ressurreição dos mortos já estava presente na vida e na pregação do Nazareno: 
a novidade que a confissão da sua ressurreição introduz realiza-se dentro dessa continuidade radical. 

Nesse sentido, não é casual, e desde já é essencial, a atenção renovada a sua vida para 
compreender a gênese e o sentido da profunda reconfiguração que o Novo Testamento realiza no 
conceito de ressurreição herdado do Antigo. A vida de Jesus e aquilo em que se crê e que se vive 
em companhia dele constituíram sem sombra de dúvida um componente fundamental do terreno 
fecundo onde o alvissareiro e o específico da experiência pascal fincaram raízes. 

Dois aspectos, em especial, tiveram uma enorme força de revelação e convicção. Em primeiro 
lugar, a consciência do caráter “escatológico” da missão de Jesus, que adiantava e sintetizava em 
sua pessoa a presença definitiva da salvação de Deus na história: o seu destino tinha o caráter do 
único e definitivo. Em estreita dialética com ele, está, em segundo lugar, o fato terrível da 
crucifixão, que parecia anular essa presença. A duríssima “experiência de contraste” entre, de um 
lado, a proposta de Jesus, garantida por sua bondade, sua pregação e sua conduta, e, de outro, o seu 
incompreensível final na mors turpissima crucis, constituía uma “dissonância cognoscitiva” de 
tamanha magnitude que só com a fé na ressurreição podia ser superada (um processo que, a sua 
maneira, o caso dos Macabeus já havia antecipado). 

O fato da fuga e do ocultamento dos discípulos foi, com muita probabilidade, historicamente 
certo; mas a sua interpretação como traição ou perda da fé constitui uma “dramatização” literária, 
de caráter intuitivo e apologético, para demonstrar a eficácia da ressurreição. Na realidade, além de 
injusta para com alguns homens que, entusiasmados, deixaram tudo para seguir Jesus, essa visão é 
totalmente inverossímil. Algo que se confirma na história dos grandes líderes assassinados, que 
aponta justamente na direção contrária, pois o assassinato do líder autêntico confirma a fidelidade 
dos seguidores: a fé na ressurreição, que os discípulos já tinham por tradição, encontrou no destino 
trágico de Jesus sua máxima confirmação, bem como o seu significado último e pleno. O querigma 
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primitivo, pela boca de Pedro, expressou muito bem isso: Jesus não podia ser presa definitiva da 
morte, pois Deus não podia consentir que o seu justo conhecesse a decomposição (cf. At 2,24-27). 

O novo na ressurreição de Jesus 

A conjunção de ambos os fatores — caráter definitivo e experiência de contraste — tornou 
possível a revelação do novo na ressurreição de Jesus: ele já está vivo, sem ter de esperar pelo fim 
dos tempos (que de qualquer maneira começaria com ele); e o está na plenitude de sua pessoa, já 
sem o menor indício de uma existência diminuída ou obscurecida no sheol. O que se esperava para 
todos (pelo menos para os justos) no fim dos tempos realizou-se nele, que por isso já está exaltado e 
plenificado em Deus. E com base nessa plenitude — única como único é o seu ser — continua 
presente na comunidade, reafirmando a fé e impulsionando a história. 

Tal novidade não precisava, contudo, de certos antecedentes no Antigo Testamento e no 
judaísmo intertestamentário (recordem-se as alusões aos patriarcas, a Elias ou ao próprio Batista); e, 
embora menos, tampouco era totalmente alheia ao entorno religioso médio-oriental e helenístico, 
com deuses que morrem e ressuscitam ou com personagens que se fazem presentes depois de 
mortos. De qualquer forma, o caráter único da pessoa e da missão de Jesus fez com que — pela 
certeza de sua existência, por sua concreção histórica e por seu caráter plena e individualizadamente 
pessoal — a fé em sua ressurreição supusesse um avanço definitivo na história da revelação. De 
ninguém se havia falado assim: nunca de nenhuma pessoa se havia proclamado com tamanha 
clareza e intensidade o seu já estar vivo, plenamente “glorificado” em Deus e presente na história. 

Os textos, lidos criticamente, não permitem uma reconstrução exata do processo concreto por 
meio do qual se chegou a essa visão específica. Apenas o resultado está claro. E dos textos resulta 
que essa convicção firme, essa fé na ressurreição atual de Jesus e na permanência de sua missão se 
gestou e se manifestou em vivências extraordinárias de seu novo modo de presença real, que, 
naquele ambiente marcado por uma fortíssima emotividade religiosa, os protagonistas interpretaram 
como “aparições”. De qualquer modo, como tais foram narradas a posteriori no Novo Testamento, 
como explicitação catequética e teológica do mistério que se tentava transmitir. Nesse mesmo 
quadro se forjaram também as narrativas acerca do “túmulo vazio”. 

O caráter teológico das narrativas é decisivo: nele tanto se expressa a sua intenção como se 
baseia o seu ensinamento; por meio delas é-nos entregue o objeto da fé. Em razão de sua 
composição por escritores que, exceto no caso de Paulo (tão peculiar em muitos aspectos), não 
foram testemunhas diretas, mas escreveram baseados em recordações e relatos alheios, entre quatro 
e sete décadas mais tarde, não podem ser consideradas, de imediato, descrições de acontecimentos 
“fáticos”, tal como os narrariam, por exemplo, um cronista ou um historiador atual. De sorte que a 
interpretação mais concreta do sucedido faticamente constitui uma delicada e complexa tarefa 
hermenêutica, que deverá levar em conta o distinto quadro cultural e os novos instrumentos de 
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leitura crítica. Circunstância essa que se torna decisiva na hora de interpretar o modo da 
ressurreição e do próprio ser do Ressuscitado. 

O modo e o ser da ressurreição 

Considerações prévias 

De início, convém insistir uma vez mais que o problema se move agora em um nível distinto do 
anterior: antes se descrevia o fundamental da experiência, agora se pretende uma maior elucidação 
conceitual. Como foi afirmado e repetido ao longo de toda a obra, o pretendido neste nível não 
tenciona nunca questionar a verdade do anterior, e as discrepâncias nele não têm por que significar 
uma ruptura da unidade de fé expressa no primeiro. Pertencem mais ao inevitável e legítimo 
pluralismo teológico. 

Se antes o que importava era sobretudo a queda do fundamentalismo, agora é a mudança cultural 
o que se deixa sentir como prioritário. Mudança na visão de mundo, que, desdivinizado, 
desmitificado e reconhecido no funcionamento autônomo de suas leis, obriga a uma releitura dos 
dados. Pense-se novamente no exemplo da Ascensão: tomada ao pé da letra, hoje redunda 
simplesmente absurda. Mudança também na própria teologia, que, justamente por causa desses 
fatores, encontra-se em uma situação nova, sobretudo — como foi indicado no início (“A inevitável 
diversidade da teologia”) — no que diz respeito à concepção de criação, revelação e cristologia. A 
ação de Deus não é concebida segundo um padrão intervencionista e “milagroso”, que não 
corresponde à experiência nem religiosa, nem histórica e que ameaçaria a transcendência divina. A 
revelação não é um “ditado” milagroso e autoritário que deve ser tomado ao pé da letra. E a 
cristologia não busca o peculiar de Jesus em seu isolamento sobrenaturalista, mas em sua plena 
realização do humano: a cristologia como realização plena da antropologia, a divindade na 
humanidade. 

Nesse sentido, torna-se hoje de suma importância levar a sério o caráter transcendente da 
ressurreição, que é incompatível, ao contrário do que até há pouco se pensava com toda a 
naturalidade, com dados ou cenas típicos de uma experiência empírica: tocar com o dedo o 
Ressuscitado, vê-lo regressar sobre as nuvens do céu ou imaginá-lo comendo são descrições de 
inegável caráter mitológico, que a nós se apresentam simplesmente impensáveis. 

Como resultado, não é a exegese de detalhe a que acaba decidindo a interpretação final, mas a 
coerência do conjunto. Essa exegese é necessária, e graças a ela estamos onde estamos. Seus 
resultados, porém, conduzem somente até o modo peculiar como os hagiógrafos interpretavam a 
ressurreição com os meios de sua cultura. Agora convém fazer justamente o mesmo com os meios 
da nossa. Por isso, não se trata de discussões exegéticas, cujos pontos concretos acabam muitas 
vezes em catálogos ou tabelas — “não se pode refutar isso, tampouco se pode provar o contrário” 
—, mas trata-se, sim, da completa visão de conjunto que se move em busca de uma nova “imagem” 
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da compreensão. Essa imagem é a que, em definitivo, convence ou não, conforme ela se torna 
significativa e “realizável” na cultura atual, ou apareça como incompreensível com base em suas 
perguntas legítimas, ou incompatível com as suas justas exigências. 

Finalmente, também agora convém ir por partes, do mais claro ao mais discutível. Esse 
procedimento tem duas vantagens importantes: permite ver o avanço já realizado, que na realidade é 
enorme; e pode ajudar a descobrir a verdadeira direção da mudança que se está produzindo. O 
sentido histórico bem administrado não só traz serenidade à discussão, mas também, normalmente, 
aumenta a lucidez para perceber o futuro. 

O “sepulcro vazio” 

Não é demasiado otimista falar da grandeza da mudança já ocorrida. Entre um manual pré-
conciliar e uma abordagem atual, até mesmo a das mais conservadoras, a distância é astronômica, 
tanto no quantitativo do espaço dedicado como no qualitativo do modo de ver a ressurreição. 

Sem dúvida, ninguém mais confunde a ressurreição com a revivificação ou volta à vida de um 
cadáver. Portanto, ela não é comparada nem muito menos confundida com as “ressurreições” 
narradas não só na Bíblia, atribuídas a Eliseu, a Jesus ou a Paulo (que, por sua vez, quase ninguém 
leva ao pé da letra), mas também na cultura daquele tempo, como no caso de Apolônio de Tiana. A 
ressurreição de Jesus, a verdadeira ressurreição, significa uma mudança radical na existência, no 
próprio modo de ser: um modo transcendente, que supõe a comunhão plena com Deus e foge por 
definição às leis que regem as relações e as experiências no mundo empírico. 

Por isso ela deixou de ser compreendida com base na categoria milagre, pois em si mesma não é 
perceptível nem verificável empiricamente. Tanto que, por essa mesma razão, reconhece-se até de 
maneira quase unânime que não se pode qualificar de fato histórico. Isso não implica, 
evidentemente, negar a sua realidade, senão insistir que é outra realidade: não mundana, não 
empírica, não apreensível ou verificável por meio dos sentidos, da ciência ou da história comum. 

Pode-se afirmar que essas idéias constituem hoje um bem comum da teologia. Acontece, porém, 
que o estado de “transição entre paradigmas” que caracteriza a situação atual nem sempre permite 
ver com clareza as conseqüências: uma vez afirmado o novo princípio, muitas vezes ainda 
continuam sendo utilizados os conceitos e pressupostos antigos. Isso se torna evidente e até 
surpreendente quando um mesmo autor, depois de reconhecer de maneira expressa que a 
ressurreição não é um milagre, aplica-se a matizá-la dizendo que não é um milagre “espetacular” 
(como se se afirmasse que alguém está morto, mas só “um pouco” morto). Isso acontece sobretudo 
com os problemas do sepulcro vazio e com as aparições. Com intensidade desigual, no entanto. 

No caso do sepulcro vazio, progrediu-se mais. Exegeticamente, não é possível decidir a questão, 
pois, segundo uma análise puramente histórica, há razões sérias tanto para a sua afirmação como 
para a sua negação. Contudo, houve uma mudança importante, no sentido de que já são muitos os 
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autores que fazem a fé na ressurreição independer da postura que se adote a respeito: reconhece-se 
que podem crer nela tanto os que pensam que o sepulcro ficou vazio como os que afirmam o 
contrário. 

A opção, portanto, depende, em definitivo, do marco teológico em que se enquadra. E a verdade 
é que, superados os apegos imaginários que representam o Ressuscitado como alguém que retornou 
sob uma figura (mais ou menos) terrena, e considerado em toda a sua seriedade o caráter 
transcendente da ressurreição, a subsistência ou não do cadáver perde a sua relevância. O resultado 
vivencial e religioso é o mesmo em ambos os casos. Uma realidade pessoal tão identificada com 
Deus, cuja presença pode ser experimentada simultaneamente em uma aldeia africana ou em uma 
metrópole européia, que não é visível nem palpável: em suma, uma realidade que está totalmente 
acima das leis do espaço e do tempo não pode sustentar nenhuma relação material com um corpo 
espaciotemporal. Mais ainda, tal relação não parece pensável, pois o desaparecimento do cadáver 
deveria obedecer ou a uma aniquilação (a qual simplesmente anularia a relação) ou a uma 
transformação tão qualitativamente diferente que parece anular igualmente qualquer possibilidade 
de relação (nenhuma lei mundana vale para a pessoa ressuscitada). O Ressuscitado é invisível e 
intangível tanto para quem afirma que o sepulcro ficou vazio como para quem afirma o contrário. 

Isso é importante, pois o que, no fundo e com toda a legitimidade, a afirmação do sepulcro vazio 
pretende salvaguardar é a identidade do Ressuscitado; é também isso o que se tenta expressar com o 
simbolismo da “ressurreição da carne”. Todavia, sem considerar o fato de que nem sequer na vida 
mundana pode-se simplesmente considerar o corpo como o verdadeiro sustentáculo da identidade, 
visto que os componentes dele se renovam continuamente, parece claro que a preservação da 
identidade deverá ser buscada no âmbito de categorias estritamente pessoais. Embora estejamos em 
uma das mais árduas questões da antropologia, o fundamental é que a identidade se constrói no 
corpo, mas não se identifica com ele. O que o corpo vivo significou nessa construção conserva-se 
na pessoa transcendente que nele e com base nele foi-se realizando; não se percebe quanto a 
transformação (?) do corpo morto, do cadáver, poderia contribuir com isso. 

O modo como isso acontece constitui, sem dúvida — e para qualquer concepção —, um mistério 
muito obscuro, visto que, por definição, está além das leis terrenas. Somente cabe prevê-las 
mediante uma “lógica da semente”: quem poderia, antes de comprovar a posteriori, considerar 
possível a continuidade entre a bolota e o carvalho? Já disse são Paulo: “[...] semeado corruptível, o 
corpo ressuscita incorruptível; semeado na humilhação, ressuscita na glória; semeado na fraqueza 
total, ressuscita no maior dinamismo; semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo 
espiritual [...]” (1Cor 15,42-44). 

Por outra parte, rompida a linearidade literal das narrativas, torna-se muito difícil, quando não 
impossível, interpretar com um mínimo de coerência a hipótese contrária. Que sentido poderia ter o 
tempo cronológico em que o cadáver permaneceria no sepulcro a fim de ser “revivificado” em um 
momento ulterior? Que tipo de identidade pessoal seria a do Ressuscitado enquanto espera a 
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“revivificação” do cadáver? Que significaria essa mistura de vida transcendente e espera 
cronológico-mundana? 

Em compensação, dentro da irredutível obscuridade do mistério, tudo passa a ter coerência 
quando se pensa a morte como uma passagem, como um “novo nascimento”, no qual a pessoa 
“morre rumo ao interior de Deus”; algo como se do “útero” terreno a pessoa fosse dada à luz rumo à 
sua vida definitiva: “Chegando ali, serei verdadeiramente pessoa”, afirma santo Inácio de 
Antioquia. E o quarto evangelho vê na cruz a “hora” definitiva, em que a “elevação” (hýpsosis) é 
simultaneamente morte física no alto da cruz e “glorificação” no seio do Pai. Morrer já é 
ressuscitar: ressurreição-na-morte. 

As aparições 

Na verdade, ao menos à medida que as aparições são consideradas como percepção sensível (seja 
qual for o seu tipo, a sua clareza ou a sua intensidade) do corpo do Ressuscitado, o problema é 
estritamente paralelo ao anterior. Porque desse modo não só se volta necessariamente a interpretar a 
ressurreição como “milagre”, como também se pressupõe algo contraditório: a experiência empírica 
de uma realidade transcendente. Aqui, porém, a percepção do problema não mudou tanto como no 
caso anterior; de sorte que muitos que não fazem a fé na ressurreição depender da aceitação do 
sepulcro vazio fazem-no com relação às aparições. A razão é também diferente: se antes havia a 
preocupação de preservar a identidade do Ressuscitado, agora se crê que as aparições são o único 
meio de garantir a objetividade e a realidade própria da ressurreição. 

Essa impressão, porém, só é válida se permanece prisioneira da antiga visão, sobretudo em dois 
pontos fundamentais. O primeiro é continuar considerando a atuação das realidades transcendentes 
sob a ordem das atuações mundanas, que interfeririam no funcionamento da realidade empírica e 
que, portanto, poderiam ser percebidas mediante experiências de tipo sensível. O segundo é 
conservar um conceito extrinsecista e autoritário de revelação, como verdades que seriam “ditadas” 
pelo revelador e que os demais devem aceitar somente porque “ele disse que Deus disse a ele”. Em 
razão da complexidade e delicadeza da questão, um esclarecimento fundamentado deve remeter ao 
detalhe do que foi explicado no texto. Aqui é preciso limitar-se a umas ligeiras indicações. 

A primeira é recordar que a experiência pode ser real sem ser empírica; ou melhor, sem que o 
seu objeto próprio tenha sobre ela um efeito empírico direto. Trata-se de experiências cujo objeto 
próprio (não empírico) é experimentado em realidades empíricas. O próprio caso de Deus é 
paradigmático. Já a Escritura disse que ninguém pode ver a Deus (cf. Ex 33,20), e, no entanto, a 
humanidade sempre o descobriu. Esse é o verdadeiro significado das “provas” de sua existência: 
respondem a um tipo de experiências com realidades empíricas — sentimento de contingência, 
beleza do mundo, injustiça irreparável das vítimas... — nas quais se descobre a existência de Deus, 
pois somente contando com ela podem ser compreendidas em toda a sua verdade. 
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Isso faz com que tais experiências sejam tão peculiares e difíceis. Entretanto, esse é seu modo de 
ser, e não há outra alternativa. Por isso são tão chocantes posturas como as de Hanson, pretendendo 
que, para que ele acreditasse em sua existência, Deus teria de aparecer-lhe empiricamente, visível e 
falando como um Júpiter estrondoso, registrável em vídeo e em gravador. Bem analisado, isso não 
só seria justamente a negação de sua transcendência, como também, como demonstrou Kolakowski, 
constituiria uma contradição lógica. E pelo mesmo motivo, exigir de Deus um tipo de experiência 
empírica, como no caso da famosa “parábola do jardineiro”* de Anthony Flew, é o modo de tornar 
impossível a de monstração de sua existência. 

Muitos teólogos que insistem com firmeza na existência das aparições sensíveis para ter provas 
empíricas da ressurreição não compreendem que isso é justamente ceder à mentalidade empirista, a 
qual não admite nenhum outro tipo de experiência significativa e verdadeira. Paradoxalmente, com 
sua aparente defesa estão tornando impossível a aceitação dela por parte de uma consciência atual e 
justamente crítica. Além do mais, o próprio sentido comum, se supera a vasta herança imaginativa, 
pode compreender que “ver” ou “ouvir” algo ou alguém que não é corpóreo seria simplesmente 
falso, como o seria tocar com a mão um pensamento. E uma piedade que leve a sério a fé no 
Ressuscitado como presente em toda a história e a geografía humana — “onde dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles” (Mt 18,20) —, não pode pensar para 
ele um corpo circunscritível e perceptível sensorialmente. 

(E note-se que, quando se tenta harmonizar, falando, por exemplo, de “visões intelectuais” ou 
“influências especiais” no espírito dos testemunhos, já se reconheceu que não há aparições 
sensíveis. E, uma vez reconhecido isso, continuar empenhados em sustentar que pelo menos 
existiram “fenômenos luminosos” ou “percepções sonoras” é entrar em um terreno ambíguo e 
teologicamente infrutífero, quando não insano. Isso não nega a veracidade dos testemunhos — se 
foram eles que contaram isso, e não se trata de construções simbólicas posteriores —, tampouco que 
o exegeta possa discutir se histórico-criticamente se chega ou não a esse dado. O que está em 
questão é se o visto ou ouvido empiricamente por eles é o Ressuscitado ou são apenas mediações 
psicológicas — semelhantes, por exemplo, às produzidas muitas vezes na experiência mística ou no 
sentimento de pesar por entes queridos — que nessas ocasiões e para eles serviram para vivenciar 
sua presença transcendente, e talvez até ajudaram a revelar a verdade da ressurreição. Repito, 
porém, que isso não é ver ou ouvir o Ressuscitado; se aconteceram, foram experiências sensíveis, 
nas quais descobriram ou vivenciaram sua realidade e sua presença.) 

                                                
* Certa vez, dois exploradores encontraram uma clareira na selva. Nessa clareira cresciam muitas flores e plantas. Um 

dos exploradores disse ao outro: “Deve haver um jardineiro que cuida desse jardim”. O outro discordou: “Não há 
nenhum jardineiro”. Após terem montado suas barracas, foram à procura do jardineiro; talvez fosse um jardineiro 
invisível. Assim, instalaram uma cerca de arame farpado e eletrificação, e fizeram ronda com cães, mas nenhum grito 
foi ouvido, nem os cães latiram. Apesar disso, o crente não se convenceu: “Mas há um jardineiro, invisível, intocável, 
não suscetível às descargas elétricas, um jardineiro que não tem odor, nem faz barulho, um jardineiro que vem 
secretamente cuidar do jardim que ama”. Por fim, o cético não se conteve e desabafou: “Em que difere este seu 
jardineiro invisível, intocável, eternamente evasivo, de um jardineiro imaginário ou até de nenhum jardineiro?” [N. 
T.] 
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A isso está ligada a segunda indicação: a revelação pode revelar a verdade sem ser um ditado 
milagroso. Basta pensar que esse foi o caso para a própria ressurreição no Antigo Testamento: 
longe de ser um ditado, obedeceu a uma duríssima conquista, apoiada na interpretação de 
experiências concretas, como a desgraça do justo ou o martírio dos fiéis; experiências que somente 
contando com a ressurreição podiam ser compreendidas. Assim se descobriu — se revelou — a 
ressurreição, que alimentou a fé dos antepassados (imediatos) e dos contemporâneos de Jesus. 
Ressurreição real, porque corresponde a uma experiência reveladora, que mesmo não sendo 
empírica não deixou de levar a uma descoberta objetiva. 

O que acontece é que a novidade da ressurreição de Jesus, em vez de ser vista como um 
aprofundamento e uma revelação definitiva dentro da fé bíblica, tende a ser concebida como algo 
isolado e sem conexão alguma com ela. Por isso, precisa-se do “milagroso”, crendo que somente 
assim se garante a novidade. Todavia, repitamo-lo, isso obedece a um reflexo inconsciente de corte 
empirista. Não se chega a perceber que, embora não haja irrupções milagrosas, existe realmente 
uma experiência nova causada por uma situação inédita, na qual os discípulos e discípulas 
conseguiram descobrir a realidade e a presença do Ressuscitado. A revelação consistiu justamente 
no fato de terem compreendido e aceitado que essa situação somente era compreensível porque 
estava realmente determinada pelo fato de que Deus havia ressuscitado Jesus, o qual estava vivo e 
presente de uma maneira nova e transcendente. Maneira não empírica, mas nem por isso menos 
real: presença do Glorificado e Exaltado. 

Se a ressurreição não fosse real, para eles tudo perderia seu sentido. Sem a ressurreição, Cristo 
deixaria de ser o que é e a sua mensagem seria refutada. Deus permaneceria em sua distância e em 
seu silêncio em face da terrível injustiça de sua morte. E eles se sentiriam abandonados a si 
próprios, perdidos entre a sua angústia real e uma esperança talvez para sempre frustrada. Tudo 
ganhou, pelo contrário, o seu sentido quando descobriram que Jesus fora constituído “Filho de Deus 
com poder” (Rm 1,4) e que Deus se revelava definitivamente como quem dá vida aos mortos (1Cor 
15,17-19). 

Isso não pretende, evidentemente, ser um “retrato” exato do processo, mas unicamente desvelar 
sua estrutura radical. Estrutura universalizável, que continua sendo fundamentalmente a mesma 
para nós e que por isso, quando se nos desvela hoje graças à ajuda “maiêutica” da interpretação 
apostólica, pode resultar significativa para nós e — em seu modo específico — “verificável”. 
Cremos porque “ouvimos” (fides ex auditu: Rm 10,17); mas também porque, graças àquilo que foi 
ouvido, nós mesmos podemos “ver” (cf. Jo 4,42, o episódio da samaritana e seus conterrâneos). 
Esse é o realismo da fé, quando levado a sério, e não, conforme diria Kant, como algo puramente 
“estatutário”. Não, portanto, um mero aceitar “de cor”, afirmando o mesmo o que se poderia afirmar 
de b ou de c; mas afirmar porque a própria vida como um todo se sente interpretada, interpelada, 
comprometida e salva por isso em que se crê. 

“Primogênito dentre os mortos” 
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Este último aspecto, contextualizado pelo que foi afirmado nos pontos anteriores, permite um 
passo a mais, creio que natural, mas que de início pode parecer surpreendente, visto que difere do 
que espontaneamente vem sendo aceito. Como sempre acontece na revelação, o que é descoberto já 
estava aí. E é descoberto graças ao fato de que uma circunstância especial, mediante sua 
“estranheza” (oddness, na terminologia de I. T. Ramsey), desperta a atenção do “profeta” ou 
revelador, fazendo com que ele “se dê conta”: “Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não 
sabia” (Gn 28,16). 

Mostremos isso com alguns exemplos, que não precisam ser literais em todos os seus 
pormenores. Deus sempre esteve ao lado das vítimas contra a opressão injusta; mas foi a peculiar 
circunstância do Egito que permitiu à genialidade e fidelidade religiosa de Moisés “dar-se conta” 
dessa presença. Todavia, isso não significa que Deus tenha começado a ser libertador quando 
Moisés o descobriu. Apesar disso, houve um começo real, não um simples “como se” teórico, pois 
a nova consciência abriu novas possibilidades reais para a acolhida humana e, portanto, para a 
penetração da ação libertadora do Senhor na história. O mesmo — para aproximarmo-nos mais de 
nosso caso — acontece com a paternidade divina. Quando Jesus, em sua peculiar experiência (com 
tudo aquilo que ela implicava) conseguiu percebê-la, vivê-la e proclamá-la com definitiva e 
insuperável clareza, não aconteceu que, só então, essa paternidade tivesse “começado”: Deus era e é 
desde sempre “pai/mãe” para todo homem e mulher. O que unicamente ocorreu foi que, a partir de 
Jesus, Deus se revelou com clareza, transformando realmente a vida humana, haja vista que, desde 
então, a filiação pode ser vivida de maneira mais profunda e conseqüente. 

Com a ressurreição acontece o mesmo. Em Jesus revelou-se em plenitude definitiva aquilo que 
Deus estava sendo desde sempre: o “Deus dos vivos”, como disse o próprio Jesus, “aquele que 
ressuscita os mortos”; graças ao destino de Jesus, os discípulos reformularão a fé que já tinham na 
ressurreição, confirmando-a e aprofundando-a com força definitiva. 

Essa compreensão supõe certamente uma mudança na visão teológica; mas é perfeitamente 
coerente com o experimentado pela cristologia em geral, que, como foi dito, aprendeu a ver a 
singularidade de Jesus não no afastamento do humano, mas em sua plena revelação e realização. 
Por isso, com essa visão não se anula, mas se confirma, a confissão de fé: Cristo continua sendo “o 
primogênito dentre os mortos” (Ap 1,5), só que não no sentido cronológico de primeiro no tempo, 
mas como o primeiro em glória, plenitude e excelência, como o revelador definitivo, o modelo 
fundador e o “pioneiro da vida” (At 3,15). Daí essa reciprocidade íntima, autêntica perichoresis, 
que Paulo proclama entre a sua ressurreição e a nossa: se ele não ressuscitou, tampouco nós; se nós 
não, tampouco ele (cf. 1Cor 15,12-14). 

Realmente, quando são superados os inúmeros lugares-comuns imaginativos com os quais uma 
leitura literal tem povoado a consciência teológica, compreende-se que essa visão é a mais natural e, 
sobretudo, a mais coerente com um Deus que, tendo criado por amor, jamais deixou seus filhos e 
filhas entregues ao poder da morte. Por isso, a humanidade, embora não tenha sido capaz de 
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descobrir essa plenitude da revelação até a chegada de Jesus, pressentiu-a e a seu modo sempre a 
conheceu, expressando-a de mil maneiras. Contudo, sobre isso falaremos depois. 

As conseqüências 

Uma das maneiras mais eficazes de verificar a verdade de uma teoria consiste no exame de suas 
conseqüências. Nelas se desdobram o seu verdadeiro significado e a sua força de convicção. A 
respeito da ressurreição, vale a pena mostrar isso brevemente em três frentes principais. 

Ressurreição e imortalidade 

O isolamento que o estudo da ressurreição sofreu em relação ao processo da revelação bíblica foi 
ainda maior com respeito à tradição religiosa em geral. Pretendeu-se, em demasia, assegurar a sua 
especificidade acentuando a diferença. Todavia, a ressurreição, em razão de sua própria natureza, 
pertence de fato a um entrelaçamento religioso fundamental e, de certo modo, comum a todas as 
religiões: a idéia de imortalidade. A ressurreição não é algo isolado da idéia de imortalidade, mas 
um modo específico de tematizá-la e de vivê-la. 

É natural que cada religião interprete a verdade comum com base em sua própria religiosidade. 
A bíblica, baseada no Antigo Testamento, vê-a sobretudo dentro de seu acento personalista 
fundamental: por um lado, a partir da relação com um Deus cujo amor fiel resgata do poder da 
morte, chamando à comunhão com ele e, por outro, a partir de uma antropologia unitária, que não 
pensa na salvação de uma parte da pessoa apenas. O Novo Testamento herda essa tradição, levando-
a a seu cume graças ao enorme impacto da experiência crística. 

Sua originalidade enraíza-se aí, e é compreensível a ênfase que foi dada a ela. No entanto, o 
melhor caminho para assegurá-la e oferecê-la como contribuição aos demais não é acentuar a 
diferença a ponto de romper a continuidade fundamental. Isso aconteceu sobretudo quando, por 
meio da idéia grega de imortalidade, insistiu-se em sua diferença. Embora essa diferença seja real 
— visto que os gregos configuravam o fundo comum dentro de seu próprio referencial religioso e 
filosófico —, ela não pode ser tomada como uma contraposição radical às outras concepções e 
como incompatibilidade total com elas. Bastaria analisar isso sob o ponto de vista histórico para 
provar que essa idéia é falsa, pois é bem conhecido o fato de que, na etapa decisiva da configuração 
dessa verdade, a Bíblia recebeu um forte estímulo do mundo helenístico (este último, em razão de 
seu dualismo antropológico mais acentuado, tornava mais fácil a tarefa de superar a impressão de 
que tudo acaba com a morte). Além disso, como já vimos, na própria Bíblia nem sempre foi tão 
clara e imediata essa distinção, e há nela textos que se expressam como os gregos ou então 
misturam ambas as concepções, helenística e judaica. 

A partir do momento em que se compreende a ressurreição de Jesus como a revelação definitiva 
do que “o Deus dos vivos” faz com todas as pessoas de todos os tempos, torna-se mais fácil ver o 
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que há de comum. A ressurreição de Jesus de Nazaré representa algo específico e constitui uma 
contribuição irredutível; mas isso é assim graças sobretudo ao fato de que nele foi-nos revelado em 
plenitude aquilo que já havia sido revelado, a seu modo, nas demais religiões: Deus já está 
ressuscitando, sem esperar pelo fim do mundo, e ressuscita plenamente, ou seja, toda a identidade 
pessoal (que nem é apenas a “alma”, nem está à espera de ser completada pelo “corpo” resgatado de 
seu estado de cadáver). 

Isso não tira o sentido da espera de uma “ressurreição no final dos tempos”. Esta última significa 
algo de verdadeiro e importante, mas não no sentido mitológico de uma reunião final da 
humanidade no “vale de Josafá”, e sim no de uma esperança de comunhão plena. A comunidade dos 
ressuscitados, com efeito, não está completa e fechada em si mesma, desinteressada pela história. 
Enquanto esta última não terminar, enquanto houver alguém a caminho, há uma espera e 
incompletude real, uma comunhão de presença dinâmica até que culmine o processo no qual, com 
toda a humanidade reunida, “Deus seja tudo em todos” (1Cor 15,28). 

O mais importante é que esta visão cristã não tem motivo para ser apresentada como algo isolado 
e excludente, mas como uma realização da verdade comum. Isso é muito importante para um tempo 
em que o diálogo entre as religiões alcançou uma relevância transcendental. A ressurreição bíblica 
não renuncia à própria riqueza, mas a oferece como contribuição à busca comum. E, ao mesmo 
tempo, compreende que existem aspectos nos quais também ela pode enriquecer-se com a 
contribuição específica das demais religiões. Tentou-se isso muitas vezes com a transmigração e 
existem projetos interessantes com base nas religiões africanas e ameríndias. Em todo o caso, o 
mais importante é o reconhecimento da fraternidade por meio da fé nesse mistério e do diálogo na 
busca de sua melhor compreensão. 

Ressuscitados com Cristo 

Até aqui insistimos sobretudo na primeira das perguntas kantianas: que podemos saber da 
ressurreição? Agora cabe dizer algo da segunda: que devemos fazer a partir da fé nela? Trata-se de 
sua dimensão mais imediatamente prática, com dois aspectos fundamentais. 

1. O primeiro é o problema do mal. A cruz o torna visível em todo o seu horror; a ressurreição 
mostra a resposta que, com base em Deus, podemos vislumbrar. 

A cruz, com efeito, permite ver de modo quase intuitivo que o mal é algo inevitável em um 
mundo finito, pois Deus somente poderia eliminá-lo à custa de destruir a sua própria criação, 
interferindo continuamente nela e anulando-a em seu funcionamento: para livrar Jesus do patíbulo, 
teria de suprimir a liberdade dos que o condenaram ou suspender as leis naturais para que os 
instrumentos não o machucassem ou as feridas não o matassem... Além disso, se fizesse isso com 
ele, por que não com as outras vítimas da tortura, da guerra, das catástrofes, das doenças...? 
Contudo, que seria do mundo? Equivaleria simples e indubitavelmente a seu aniquilamento. 
Compreender essa inevitabilidade foi talvez a “última lição” que Jesus teve de aprender na cruz (cf. 
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Hb 5,7-8), pois a sua tradição religiosa certamente o inclinava a pensar que Deus interviria no 
último momento para libertá-lo. 

A experiência do Abbá e a fidelidade à missão permitiram-lhe compreender que Deus não nos 
abandona jamais e que — como havia descoberto o livro de Jó — a desgraça não é um sinal de sua 
ausência, mas algo forçosamente causado pela finitude do mundo ou pela malícia da liberdade 
finita. Mas também permitiram-lhe compreender — indo além de Jó — que exatamente por isso 
Deus está sempre ao nosso lado, acompanhando-nos quando somos atingidos pelo mal e apoiando-
nos na luta contra ele; sobretudo, assegurando-nos de que o mal não tem a última palavra, embora 
nem sempre seja fácil perceber isso, principalmente quando a morte parece dar a ele o triunfo 
definitivo. Os evangelistas intuiram essa dialética quando se atreveram a pôr nos lábios de Jesus, de 
um lado, o grito do questionamento angustiado: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” 
(Mc 15,34; Mt 27,46); e, de outro, as palavras da entrega confiante: “[...] em tuas mãos entrego o 
meu espírito” (Lc 23,46). 

Da parte de Deus, a ressurreição foi a resposta: é a resposta. Graças à fidelidade de Jesus, 
paradoxalmente para nós torna-se mais fácil compreender: o que para ele foi uma conquista difícil, 
nós podemos acolher agora na clareza da fé, bem como tirar as conseqüências teológicas. De um 
lado, o caráter transcendente da ressurreição não permite esperar “milagres” divinos, mas convoca à 
práxis histórica, colaborando com Deus em sua luta contra o mal: é a única tarefa — o “novo 
mandamento” — que Cristo nos deixa. De outro, porém, o seu caráter real e definitivo é o único que 
nos permite responder à terrível pergunta pelas vítimas, que, mortas, nada podem esperar quanto a 
soluções a partir da história: somente a ressurreição pode oferecer uma saída “à nostalgia de que o 
verdugo não triunfe definitivamente sobre a sua vítima”. 

Basta pensar na importância deste tema na teologia da libertação e em sua repercussão no 
diálogo com a teoria crítica, de Horkheimer a Habermas, para convencer-se da importância desta 
conseqüência. 

2. O segundo aspecto — a vida eterna — está intimamente ligado ao anterior. Quem ressuscita é 
o Crucificado: a sua vida, a vida plenamente real e autêntica, não é rompida pelo terrível trauma da 
morte, mas é acolhida e potenciada — glorificada — pelo Deus que ressuscita os mortos. Não se 
trata de uma vida distinta e sobreposta, mas de sua única vida, agora revelada na profundidade de 
suas latências e realizada na plenitude de suas potências (para usar a terminologia de Ernst Bloch). 
A ressurreição nem é uma “segunda” vida nem um simples “prolongamento” do presente (o qual, 
como muitos viram, seria um verdadeiro horror, um autêntico inferno), mas o pleno desabrochar 
desta vida, graças ao amor poderoso de Deus. 

É importante insistir nisso, pois até alguns teólogos caem aqui em uma interpretação redutora, 
argumentando que a ressurreição implicaria uma desvalorização da vida terrena. É exatamente o 
contrário. Bem compreendida, supõe a sua máxima potencialização. A própria Escritura percebe 
isso, especialmente no Quarto Evangelho, falando de vida eterna. Uma vida que, desde já, 
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reconhecendo-se radicada de maneira inseparável no próprio ser divino, confere um valor 
literalmente infinito a todo o seu ser e a todas as suas vantagens: “[...] ainda que seja apenas um 
copo de água fresca [...]: não ficará sem receber sua recompensa” (cf. Mt 10,42; Mc 9,41). 

Por isso a esperança da ressurreição não significa uma fuga ao além, mas uma radical remissão 
ao aqui, ao cultivo autêntico da vida e ao compromisso do trabalho na história. Foi o que, diante do 
abuso dos “entusiastas” — que crendo-se já ressuscitados menosprezavam esta vida, seja na 
renúncia ascética, seja no abuso libertino —, a primeira comunidade cristã compreendeu. Tal foi 
com certeza o motivo principal pelo qual os evangelhos foram redigidos: recordar que o 
Ressuscitado é o Crucificado, que a sua ressurreição foi gestada em sua vida de amor, fidelidade e 
entrega. A vida eterna, a que se encontrará a si mesma plenamente realizada na ressurreição, é a 
mesma que, como Cristo, vive-se aqui e agora em toda a radicalidade, a que é gestada no 
seguimento. Por isso se retomou, como modelo e chamado, a realização de sua vida histórica: 
vivendo como ele, ressuscitaremos como ele. 

Jesus, “o primogênito dentre os defuntos” 

Permanece, contudo, a terceira pergunta: que podemos esperar a partir da fé na ressurreição? Na 
verdade, o fundamental já foi dito. Há dois pontos, porém, que precisam ser ressaltados, pois a 
abordagem tradicional normalmente não os esclarece o suficiente. Também nesta terceira pergunta 
Jesus continua sendo o modelo para chegar até a resposta. 

O primeiro ponto refere-se a ele próprio. Falar de Jesus como primogênito dentre os defuntos, em 
vez de primogênito dentre os “mortos”, pode soar de início um tanto estranho, até mesmo forte. 
Embora as palavras sejam sinônimas, o hábito anula a radicalidade do significado na primeira, 
enquanto a mudança pode avivá-la na segunda. Trata-se, pois, de perceber que, de fato, Jesus, o 
Cristo, adapta-se perfeitamente à definição cristã de defunto: alguém que morreu biologicamente, 
mas que na identidade radical de seu ser vive plenamente em Deus. Isso nos leva à negligenciada 
questão — não muito na prática, mas mais na teoria teológica — de nossa relação atual com ele. 

Seu desaparecimento da visibilidade mundana põe essa relação em uma situação peculiar. Ela 
não é como a relação que os discípulos mantiveram, pois podiam vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo. 
Tampouco pode reduzir-se à mera recordação de uma personagem histórica, nem considerá-lo uma 
figura imaginária. A ressurreição afirma que Cristo está vivo hoje e que, portanto, a sua presença é 
real; tão real que somente faz sentido manter com ela uma relação atual. Não o vemos, mas ele nos 
vê; não o tocamos, mas sabemos que está presente, afetando as nossas vidas e sendo afetado por 
elas. Por isso, podemos falar com ele na oração e colaborar com ele no amor e no serviço: “a mim 
que o fazeis”. Nesse sentido, a lembrança, tomando cuidado para que não seja reduzida a mera 
lembrança, pode ajudar como mediação imaginativa para a presença. Segundo o lugar-comum 
kantiano: a presença “preenche” a lembrança, pois, sem esta última, aquela poderia parecer “cega”. 
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Não é uma relação fácil, pois rompe os esquemas ordinários das relações humanas; mas é viva e 
eficaz, como mostra toda a história da vida cristã. Constitui um problema importante, que 
preocupou intensamente os nossos místicos clássicos,3 mas que sem dúvida deveria receber uma 
atenção mais explícita por parte da teologia atual. 

Isso nos leva ao segundo ponto: a relação com os defuntos. A visão que procuramos elaborar 
mostra com toda a clareza que o decisivo para a sua compreensão é que essa relação encontra seu 
modelo fundador na relação que temos com Jesus, o Cristo. E isso significa que também com os 
defuntos existe uma relação de presença real e atual, de comunhão e intercâmbio. Para isso aponta o 
precioso mistério da comunhão dos santos — de todos, não somente os que estão nos altares. Um 
mistério que também precisa ser pensado teologicamente, para evitar deformações — por exemplo, 
a de utilizá-los como “intercessores”, como se eles fossem mais próximos de nós ou favoráveis a 
nós do que o próprio Deus, ou como se Deus necessitasse ser “convencido” por eles — e, 
sobretudo, para situá-lo em sua verdadeira fecundidade: como ânimo e companhia, como a presença 
de inúmeros espelhos onde se reflete a infinita riqueza dos atributos divinos, como solidariedade 
com eles na história. 

Um caso de importância especial é o repensar da liturgia funerária, muitas vezes tão 
terrivelmente deformada, e ainda comercializada por causa de sua instrumentalização como 
“sufrágio”, como se Deus necessitasse que o aplacássemos para que seja “piedoso” com os 
defuntos. Por sorte, em Jesus, sobretudo na celebração da eucaristia, temos o modelo luminoso. 
Como fazemos com Cristo — salvo, evidentemente, o carácter específico e único de seu ser —, 
também com relação a eles o que fazemos é “celebrar sua morte e ressurreição”: como ação de 
graças ao Deus da vida, como exercício comunitário e especialmente intenso da comunhão viva e 
atual, como solidariedade com a dor do próximo, como ânimo para a vida e, de maneira muito 
especial, como alimento de nossa fé — sempre precária, sempre ameaçada — na ressurreição. 

Há também um aspecto que permite recuperar, agora sem deformações, a nossa solidariedade 
efetiva com eles. Toda a morte é uma interrupção e por isso todo o defunto deixa coisas inacabadas 
na terra: sejam positivas, obras empreendidas e não terminadas, iniciativas que esperam 
continuidade; sejam negativas, danos causados e não reparados, dívidas não saldadas. Pois bem, 
aqui sim pode existir um verdadeiro “ajudar” os defuntos: prolongando com amor a sua obra 
autêntica ou reparando no possível aquilo que de defeituoso e negativo deixaram atrás de si. 

Como se vê, há aqui uma riqueza enorme, que poderia fazer da celebração cristã da morte uma 
profunda celebração da Vida e uma fonte extraordinária de esperança. 

Consideração final 

                                                
3 Cf. CASTRO, S. “La experiencia de Jesucristo, foco central de la mística”. In: RUIZ, F. (org.). Experiencia y 

pensamiento en san Juan de la Cruz. Madrid, 1990. pp. 169-193. MARTÍN VELASCO, J. El fenómeno místico; estudio 
comparado. 2.ed. Madrid, 2002. pp. 220-231 (com a bibliografia fundamental sobre o tema). 
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No começo da obra, valendo-me de algumas palavras de Spinoza (cap. I, in fine), pedia ao leitor 
que esperasse o final para fazer um juízo sobre ela. Chegou o momento, e nesse sentido gostaria de 
fazer algumas advertências importantes. Penso sobretudo naqueles leitores ou leitoras que, talvez 
pouco habituados aos resultados da exegese crítica e da hermenêutica teológica, podem ter ficado 
inquietos ou desconcertados diante de certos resultados aqui propostos. 

A primeira advertência é lembrar mais uma vez que se trata de um trabalho teológico, que, por 
isso, sempre se oferece de maneira hipotética. O cantus firmus da fé decompõe-se em variações que 
tentam expressá-lo o melhor possível, mas que não podem pretender identificar-se com ele; tais 
variações devem estar conscientes até de que algumas vezes podem tê-lo deformado. Por isso, mais 
de uma vez distingui de maneira manifesta o que me parecia geral, ou praticamente geral, daquilo 
que era proposta mais particular ou inovadora. De qualquer forma, a apresentação sempre foi feita 
expondo as razões sobre as quais se apoiava, oferecendo-se, assim, ao diálogo, abrindo-se à crítica e 
até mesmo à possível refutação — desde que, naturalmente, houvesse razões — e, de imediato, 
dispondo-se à colaboração na busca conjunta da verdade. 

Desse modo, o resultado foi uma visão global. O propósito, portanto, não foi reduzido à 
exposição isolada de pontos concretos, mas, como indica o título, a um repensar o conjunto. E como 
tal deve ser analisado, buscando interpretar cada parte à luz da totalidade e dentro da perspectiva 
global adotada. Uma perspectiva que, como reiteradamente se afirmou, quer levar muito a sério a 
mudança de paradigma cultural introduzida pela Modernidade — o que de modo algum significa 
submeter-se acriticamente a essa mudança — e que se esforçou para sustentar com clareza e rigor a 
conseqüência dos pressupostos adotados. Portanto, tudo torna-se passível de discussão; mas, por 
isso mesmo, tudo tem também direito de ser entendido em seu referencial próprio e em sua 
intencionalidade específica. 

Estou muito consciente, e adverti desde o início, de que, se não se leva isso em conta, o livro 
pode dar a impressão de uma teologia demasiado “idiossincrática”, como diriam os anglo-saxões, 
ou até de um afastar-se do caminho comum em alguns pontos importantes. Mas também é certo 
que, quando se capta bem a perspectiva adotada e o referencial intelectual dentro do qual me situo, 
tudo, ou quase tudo, adquire uma coerência clara e uma força espontânea de convicção. Essa, afora 
a minha experiência pessoal, é ao menos a impressão tanto de muitas pessoas que têm acompanhado 
esta reflexão quanto daquelas que, honrando-me com a sua amizade, leram o manuscrito. Cabe ao 
leitor dizer, livre e criticamente, qual dos dois campos parece-lhe o mais legítimo e correto. 

A isso é preciso acrescentar uma observação de cunho profundamente hermenêutico e que cada 
vez mais julgo importante. Pode parecer — e algumas vezes me acusaram disso — que esse tipo de 
abordagem segue demasiado o lugar-comum da crítica racionalista. Nada mais distante não 
somente de minha intenção, mas também da realidade. A crítica racionalista, situando-se fora do 
trabalho propriamente teológico, tende a identificar fé e teologia; de sorte que, ao detectar as falhas 
ou a inadequação cultural desta última, crê estar desqualificando aquela. Pelo contrário, o que se 
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pretendeu aqui foi uma abordagem a partir de dentro, que, distinguindo com cuidado fé de teologia, 
buscou certamente o maior rigor possível na crítica dos conceitos teológicos, mas com o propósito 
específico de alcançar uma melhor, mais significativa e mais atualizada compreensão e vivência da 
fé. 

Compreender-se-á melhor o que tento dizer por meio de um problema mais geral, e até, talvez, 
mais profundo: o da relação entre a teologia e a filosofia. Há um bom tempo, destaquei-o falando da 
contraposição entre a “síndrome Morel” e a “síndrome Galot” (tomando, naturalmente, as 
expressões em sentido objetivo, sem pretender de modo algum entrar em juízos pessoais).4 Ambos 
destacam duas possibilidades de certa maneira extremas, que tornam impossível uma verdadeira 
fecundação recíproca. 

Georges Morel, a partir do ponto de vista filosófico, tomou uma filosofia desenvolvida com 
esmero e confrontou-a com uma teologia tradicional recebida de forma simples e aceita como tal. O 
resultado foi a constatação de uma incompatibilidade cultural, que acabou levando-o a abandonar o 
cristianismo: seu modo de interpretar teologicamente alguns pontos fundamentais da fé tornaram 
esses pontos incompreensíveis e inaceitáveis.5 

Jean Galot, por sua parte, a partir do ponto de vista teológico, orientou a sua dedicação à teologia 
sem uma preocupação real de atualização cultural e filosófica. O resultado foi uma desconfiança 
exacerbada diante de qualquer renovação, vendo heresias em (quase) toda a tentativa de atualização 
legítima.6 

Embora sempre seja ousado emitir um juízo sobre problemas desse calibre, atrevo-me a pensar 
que nos dois casos houve o mesmo erro de enfoque.7 Ambos partiram de uma espécie de 
“sacralização” dos conceitos teológicos recebidos, como se esses conceitos fossem inamovíveis e a 
fé dependesse completamente deles. Os dois enfoques não levaram em conta, pelos menos 
suficientemente, nem a maior dissimilitudo do Concílio Lateranense IV (quando falamos de Deus, a 
dessemelhança entre os nossos conceitos e a sua realidade é maior que a semelhança) nem o 
princípio tomístico de que “o fim do ato de fé não é o conceito, mas a própria coisa” (“actus autem 
credentis non terminatur ad enuntiabile sed ad rem”: 2-2, q. 1. a. 2. ad 2). 

                                                
4 Cf. TORRES QUEIRUGA, A. “Problemática actual en torno a la encarnación”. Communio 1 (1979) 45-65. Também 

Repensar a cristologia, pp. 220-226 (cf. pp. 61-63 e 123-124). 
5 Em A revelação de Deus na realização humana. pp. 280-281 (orig. galego, pp. 273-275), procuro mostrá-lo com um 

exemplo concreto. 
6 Em seu artigo “La filiation divine du Christ. Foi et interprétation”, Gregorianum 58 (1977) 239-275, na p. 257, 

desqualifica como negando a divindade de Cristo não somente a teologia holandesa (da época), mas também autores 
como J. I. González Faus, J. Sobrino e X. Pikaza; chega a levantar suspeita até contra O. González de Cardedal. 

7 Valeria a pena também estudar o caso, bem diferente, de Hans Urs von Balthasar. A sua preocupação e o seu estudo 
foram fundamentalmente teológicos, mas, em seu caso, acompanhados de uma enorme e reconhecida competência 
filosófica. Todavia, apesar do respeito que a sua obra impõe, não posso deixar de desconfiar de que, paulatinamente, 
foi dando cada vez mais por suposta e indiscutível a validade da teologia tal como estava formulada; de sorte que, em 
vez de aplicar seu gênio para renová-la, tendeu a usar a sua enorme erudição filosófica para aguçá-la e imunizá-la 
diante dos desafíos da história. Isso talvez explique o seu progressivo talante apologético e a sua oposição, às vezes 
claramente injusta, a importantes e muito responsáveis tentativas de renovação teológica. 
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Os conceitos teológicos são constructos que, sem deixar de serem verdadeiros, nunca o são de 
maneira adequada, e por isso precisam estar em contínua revisão, sobretudo quando as mudanças 
culturais trazem à tona a sua inadequação dentro de um novo contexto. Contudo, se eles são 
sacralizados, em vez de pôr os recursos filosóficos a serviço de sua renovação e transformação, 
tende-se ou a abandoná-los (caso de Morel) ou a fossilizá-los, sem possibilidade de atualização 
(caso de Galot). A verdade é que tenho a impressão de que em ambos os casos perde-se totalmente 
a oportunidade de renovação teológica. 

Não tenho certeza, é claro, de que o diagnóstico esteja correto. Mas, mesmo no caso de estar 

equivocado, pelo menos serve para expressar a intenção desta obra: dentro de seus limites, procura 

colocar seus modestos conhecimentos filosóficos a serviço da fé na ressurreição mediante o 

“repensar” os conceitos teológicos por meio dos quais se expressa. Esse serviço representa, 

decisivamente, a finalidade última da teologia e constitui por isso um critério decisivo de seu acerto 

ou desacerto. Essa foi uma das preocupações da obra, e na hora de emitir um juízo convém que o 

leitor a leve em conta, examinando se a visão assim adquirida ajuda a fazer com que a fé na 

ressurreição torne-se hoje um pouco mais significativa culturalmente e um pouco mais vivenciável 

religiosamente. 
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 [O texto a seguir foi extraído do livro Jesus, símbolo de Deus, de Roger Haight, 2. ed., São Paulo, 
Paulinas, 2005, pp. 149-184.] 

A ressurreição de Jesus 

Até o século XIX, a crença na ressurreição de Jesus era um dado inabalável e incontroverso no 
cristianismo ocidental. O Iluminismo e a crítica histórica do século XIX, no entanto, suscitaram 
uma série de questionamentos. A razão pôs em xeque a plausibilidade de que uma pessoa seja 
ressuscitada dentre os mortos e faça aparições públicas. Quando se aplicou a historiografia crítica 
aos textos bíblicos, a historicidade das narrativas da ressurreição foi posta em questão.1 Em 
decorrência desse fato, a reflexão teológica sobre a ressurreição de Jesus assumiu caráter 
apologético. Isso significa que a teologia insere a tarefa de explicar a ressurreição de Jesus no 
contexto dos problemas ou questões fundamentais decorrentes da conjunção entre história e 
teologia. Por exemplo, de que maneira conciliaremos a abordagem crítica que o historiador faz dos 
dados neotestamentários pertinentes à ressurreição com a interpretação que o teólogo elabora desses 
mesmos dados como querigma ou Palavra de Deus? Como passar do testemunho histórico a uma 
asserção teológica da ressurreição que seja inteligível a nosso mundo? Embora essas questões 
pareçam técnicas, uma estrutura apologética também responde às exigências do público interno das 
igrejas. Por um lado, os evangelhos apresentam o que parecem ser relatos objetivos acerca de um 
túmulo vazio que é descoberto, da aparição de Jesus aos discípulos, de sua vívida interação com 
eles. Por outro lado, abordar esses textos ingenuamente, como simples narrativas descritivas, é 
produzir uma leitura equivocada deles, o que na realidade não são. E lê-los de maneira tão 
equivocada para estimular uma crença ingênua e infantil não contribui para que os cristãos integrem 
a própria fé às demais dimensões de sua vida. A catequese adulta fundamental deve lidar com essa 
questão; a fé adulta do cristão comum está sendo forçada a aderir a certa ingenuidade pós-crítica ou 
secundária. Segue-se que o caráter apologético da atual teologia da ressurreição também 
corresponde à tarefa catequética de classificar e explicar os elementos da fé no âmbito das igrejas. 

A estrutura dessa abordagem crítica e apologética da ressurreição de Jesus não pode evitar certa 
tensão entre história e teologia. Isso requer fidelidade aos dados neotestamentários concernentes à 
ressurreição de Jesus e a consideração do testemunho dos discípulos, bem como das narrativas das 
aparições e do sepulcro vazio e das confissões relativas ao Cristo ressuscitado. Requer ainda a 
submissão desses dados à reflexão crítica, a interpretação do testemunho dado e a tentativa de 
elaborar uma compreensão da ressurreição que seja, ao mesmo tempo, compatível com esses dados 
e inteligível a pessoas do terceiro milênio. Mas essa tarefa de correlação torna-se complicada, em 
função de um pluralismo de interpretações tanto no nível dos dados escriturísticos como no da 

                                                
1 MOINGT, Joseph. L ‘Homme qui venait de Dieu. Paris, Éditions du Cerf, 1993, p. 347; LORENZEN, 

Thorwald. Resurrection and Discipleship: Interpretive Models, Biblical Reflections, Theological 
Consequences. Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1995, pp. 37-42.  
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reconstituição teológica. Não existe sólido consenso sobre o caráter da ressurreição nos 
testemunhos do Novo Testamento, que são múltiplos, nem sobre a historicidade das narrativas de 
aparição ou da tradição do sepulcro vazio. E há todo um espectro de concepções teológicas da 
natureza e do significado da ressurreição na fé cristã. 

Esse pluralismo impõe restrições a um capítulo que tenta abordar a ressurreição de Jesus em 
curto espaço. Deve haver clareza pelo menos quanto aos próprios objetivos. Meu intuito aqui é 
propor uma forma de compreender o que significa afirmar que Jesus é ressurrecto. A questão requer 
que se tente explicar teologicamente a crença cristã de que Jesus vive porque Deus o ressuscitou dos 
mortos. Qual a estrutura dessa confissão cristã? Qual é a evidência? E que lógica provê sua 
inteligibilidade? No entanto, considerando-se a complexidade e o caráter pluralista da discussão, 
começarei por uma definição das premissas, das pressuposições e das alternativas metodológicas 
que auxiliam a constituir o arcabouço deste capítulo. Os cristãos geralmente concordam que Jesus é 
ressurrecto. Todavia, como não prevalece nenhum consenso sobre o que isso significa, ou sobre 
como seu sentido há de ser interpretado, o mínimo que se pode fazer em um simples capítulo é 
esclarecer o método pelo qual se pauta a própria postura. 

Este capítulo, portanto, terá os seguintes desdobramentos: a primeira seção definirá uma 
perspectiva hermenêutica acerca da ressurreição. A segunda examinará o tipo de testemunho da 
ressurreição que nós é apresentado pela prova neotestamentária. A terceira seção desenvolverá uma 
reconstituição teórica da gênese da crença cristã na ressurreição de Jesus. A quarta e conclusiva 
seção tecerá comentários a respeito do significado da ressurreição e de sua interpretação teológica. 

Uma perspectiva hermenêutica 

Principio esta discussão sobre a ressurreição de Jesus com um esclarecimento da perspectiva que 
irá norteá-la, uma definição preliminar do que significa o termo “ressurreição” nesta cristologia e 
uma declaração de princípios e pressuposições que serão operativos na argumentação. 

Em que sentido a orientação destas reflexões denomina-se hermenêutica? Toda compreensão é 
simultaneamente interpretação. Todavia, com o termo “hermenêutico” quero chamar a atenção para 
a tentativa deliberada de estabelecer uma ponte entre história e teologia, e fazer isso em vários 
sentidos diferentes. As teorias hermenêuticas de Gadamer e de Ricoeur têm como uma de suas 
preocupações a interpretação do passado como significativo e verdadeiro na, e para, a presente 
situação. Uma perspectiva hermenêutica, portanto, pretende explicitamente ser fiel ao testemunho 
do passado e interpretá-lo de maneira tal que seja significativo para a consciência contemporânea. A 
teoria hermenêutica, portanto, participa simultaneamente das disciplinas da história e da teologia 
construtiva; constrói uma ponte que une os significados histórico e atual, a fim de torná-los 
interdependentes. Uma perspectiva hermenêutica também tenta concentrar a atenção nos dados, no 
sentido de eventos empíricos ou imagináveis, e na tarefa construtiva de descobrir o significado 
teológico transcendente que é mediado por esses eventos. Procura compatibilizar a história, no 
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sentido daquilo que acontece neste mundo, com a realidade transcendente, utilizando a categoria do 
símbolo. 

O símbolo da ressurreição 

Na abertura deste capítulo, fiz referência ao pluralismo que caracteriza o debate sobre a 
ressurreição de Jesus em quase todos os níveis.2 Esse pluralismo incide sobre o próprio significado 
do símbolo “ressurreição”, que mesmo no Novo Testamento não é uma idéia unívoca. Qual o objeto 
dessa crença? O significado da ressurreição não pode ser claramente decidido pelo testemunho do 
Novo Testamento. Afora isso, o significado essencial da ressurreição é uma questão de sistemática 
importância, pois influenciará a interpretação de todos os tópicos que acompanham a discussão. Por 
exemplo, quem pensa que a ressurreição é a ressurreição de um cadáver, tenderá a interpretar a 
narrativa do sepulcro vazio em termos literais e históricos. Quem, por outro lado, imagina que a 
ressurreição significa que Jesus continua a viver na fé da comunidade, pode descartar a questão da 
historicidade dos relatos sobre o sepulcro vazio por considerá-la irrelevante. O pluralismo do 
significado da ressurreição no Novo Testamento, contudo, não autoriza que se decida o significado 
da ressurreição com base em um a priori. Devemos nos guiar, em nossas próprias concepções, pelos 
dados do Novo Testamento. Com efeito, o pluralismo, no nível do testemunho neotestamentário, 
obriga-nos a definir de antemão o significado do símbolo, pelo menos preliminarmente. Ao fazê-lo, 
no entanto, devemos tentar incorporar fielmente os dados do Novo Testamento. 

Os exegetas assinalam duas simbolizações bem diferentes do destino de Jesus por ocasião de sua 
morte.3 A primeira encontra um centro de gravidade em torno do equivalente ao próprio termo 
“ressurreição”, e reflete-se em muitos textos. Por exemplo, ao discursar por ocasião de Pentecostes, 
Pedro fala da ressureição de Jesus nos seguintes termos: “A este Jesus Deus o ressuscitou, e disto 
nós todos somos testemunhas” (At 2,32). Em outro discurso, mais adiante nos Atos, Pedro utiliza 
quase a mesma fórmula: “E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em 
Jerusalém, ele, a quem no entanto mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 
terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas 
anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após sua 
                                                
2 Dois exemplos de tipologias de concepções da ressurreição são os de David Fergusson, 

Interpreting the Resurrection, (Scottish Journal of Theology, 38 [1985]), pp. 287-305, que 
distingue os tipos radical, liberal e tradicional, e de Lorenzen, Resurrection and Discipleship, pp. 
11-111, que descreve as posições tradicional, liberal, evangélica e da libertação. John Galvin, 
The Resurrection of Jesus in Contemporary Catholic Systematics (Heythrop Journal, 20 [1979]), 
pp. 123-145, examina o espectro das diferentes teorias, entre os teólogos católicos, sobre a 
natureza da ressurreição de Jesus, a gênese da fé na ressurreição e o lugar desta na fé cristã. 
Hans Küng, em On Being a Christian. (Garden City, N.Y., Doubleday, 1976), pp. 370-381, 
fornece uma proveitosa descrição da gama de diferentes teorias sobre como a fé na ressurreição 
se operou historicamente.  

3 Sigo Xavier Léon-Dufour, Resurrection and the Message of Easter. (New York, Holt, Rinehart e 
Winston, 1974), pp. 5-45, nessa análise. Esse livro será citado doravante como Resurrection. 
Edward Schillebeeckx, Jesus: An Experiment in Christology. (New York, Seabury Press, 1979), 
pp. 533-544, trata da diferença e da relação entre os conceitos de ressurreição e de exaltação.  
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ressurreição dentre os mortos” (At 10,39-41). “O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” (Lc 
24,34). A profissão fundamental de fé existe sob várias formas: Deus o ressuscitou, ele foi 
ressuscitado, ressuscitou. A metáfora subjacente a essa concepção geral da ressurreição da morte é a 
de um despertar do sono e levantar-se. Distingue-se por propor a ressurreição como um evento 
isolado em uma série de eventos no continuum da vida de Jesus. Por conseguinte, Jesus viveu, foi 
executado e morreu, foi sepultado e em seguida ressuscitou, e apareceu aos discípulos que com ele 
comeram e beberam; finalmente, ascendeu à glória. Mas o aspecto fundamental desse símbolo é a 
restituição da vida a Jesus; veicula a idéia de que Jesus vive uma nova vida pelo poder de Deus. 
“Significa a plena reintegração à vida de Jesus de Nazaré, em todas as dimensões de seu ser.”4 

A segunda concepção do que sucedeu a Jesus por ocasião de sua morte é inteiramente diferente 
da primeira. Está contida em termos como “exaltação” e “glorificação”, e também se encontra em 
muitos textos. Por exemplo, durante o mesmo discurso, no segundo capítulo de Atos, Pedro 
prossegue, fazendo a seguinte afirmação: “Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do 
Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, e é isto o que vedes e ouvis” (At 2,33). Jesus foi 
“exaltado na glória” (1Tm 3,16). Essa segunda linha imagética é encontrada especialmente em 
alguns dos hinos cristológicos. Na linguagem de exaltação e glorificação, o símbolo desenvolve-se 
em contraste com o rebaixamento, a humildade e a condição terrena aqui embaixo; descreve o 
destino de Jesus como ascensão, glorificação, suprema condição de existência junto a Deus, 
exaltação (Fl 2,6-11). “Tanto a ascensão como a exaltação derivam do simbolismo do soerguimento 
do justo ao céu.”5 Após sua morte, Jesus encontra-se agora em um estado de glória; ele é o Senhor. 
A metáfora não é a da ressurreição, e sim a da glorificação: em contraste com sua humildade na 
carne e na morte, Jesus revela-se agora exaltado em uma outra esfera.6 

Comparando-se os dois símbolos, percebe-se que ambos afirmam ou expressam que Jesus não 
permaneceu em poder da morte, mas está vivo. Fazem-no, contudo, com ênfases diferentes. A 
ressurreição, o ser despertado, enfatiza a continuidade da vida; a exaltação, por sua vez, ressalta o 
soerguimento deste mundo empírico. A ressurreição tende a situar Jesus reintegrado à vida neste 
mundo em que apareceu. Já a exaltação retira Jesus deste mundo em que já não há fenômenos nem 
uma sucessão de eventos no tempo; a condição gloriosa de Jesus é um mistério singular. Os dois 
padrões coexistiram, mostrando que pode haver diferentes símbolos para expressar a mesma 
experiência, que “ressurreição” não é o termo exclusivo para indicar a mensagem neotestamentária 
acerca do destino de Jesus após sua morte.7 

Como deve ser interpretado hoje o símbolo do Jesus ressurrecto, sobretudo à luz das discussões 
que envolvem vários aspectos da ressurreição? Embora seja difícil, se não impossível, chegar a um 
conceito positivo da ressurreição de Jesus, uma série de afirmações extremas, de natureza externa, 

                                                
4 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p. 20.  
5 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p. 35.  
6 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p. 29.  
7 LÉON-DUFOUR, Resurrection, pp. 38-45.  
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pode ser estabelecida, ajudando a definir o símbolo, pelo menos em relação a outras interpretações 
dele. Um primeiro ponto fundamental é que certamente os primeiros discípulos acreditaram que o 
próprio Jesus estava vivo, fora ressuscitado e exaltado na glória com Deus. Em outras palavras, o 
testemunho do Novo Testamento não é meramente um fenômeno existencial ou comunitário, de que 
Jesus subsiste na fé da comunidade, e sim um fenômeno “realista” e “objetivo”, na hipótese de que 
esses termos sejam apropriados, por afirmar que Deus agiu em benefício de Jesus, de modo que ele 
se encontra vivo. A interpretação existencialista da ressurreição de Jesus inclui uma valiosa 
perspectiva e preciosos discernimentos na experiência e na conseqüência da ressurreição de Jesus 
para a comunidade de discípulos.8 Devemos tomar emprestada a posição existencialista para 
compreender de que maneira se deu a fé na ressurreição de Jesus e que impacto exerceu sobre a 
comunidade. Mas a posição aqui representada falha em seu agnosticismo sobre a efetiva 
continuidade da existência de Jesus como indivíduo junto a Deus. 

Segundo, a ressurreição de Jesus não foi um retorno à vida neste mundo, não foi a ressurreição 
de um cadáver, não foi a reassunção de uma existência encerrada em um continuum espaço-
temporal ou por ele limitada. Pelo contrário, a ressurreição de Jesus foi uma passagem para um 
outro mundo, uma assunção à esfera da realidade última e absoluta que é Deus e que, enquanto 
criador, difere da criação. O que se passou na ressurreição de Jesus diz respeito a uma outra ordem 
de realidade que transcende este mundo porque é o domínio de Deus. Transcendência não significa 
“dissociação da realidade finita”. Deus é transcendente, mas, enquanto criador e salvador, também 
está comprometido com a realidade finita. É, todavia, infinita e qualitativamente diferente da 
realidade criada, e estar na esfera de Deus implica transcender este mundo de uma forma inacessível 
à imaginação humana. Por essa razão, é melhor dizer que a ressurreição de Jesus não é um fato 
histórico, porque a idéia de fato histórico sugere um evento empírico que podia ter sido 
testemunhado e pode agora ser concebido pela via da imaginação. 

A linguagem utilizada aqui contrasta com a daqueles que falam da ressurreição de Jesus como 
fato ou dado histórico. Por exemplo, Wolfhart Pannenberg, que insere a ressurreição no centro de 
sua cristologia, afirma que a ressurreição foi um evento histórico público, aberto ao exame 
minucioso dos historiadores. Ele é motivado por uma preocupação apologética e entende a 
revelação como mediada através da história. Mas não responde às questões epistemológicas críticas 
sobre como o evento histórico da ressurreição afigurou-se ou pôde ser imaginado pelos 

                                                
8 BULTMANN, Rudolf. New Testament and Mythology. Kerygma and Myth: A Theological Debate. 

New York, Harper & Row, 1961, pp. 33-44, e The Primitive Christian kerygma and the Historical 
Jesus, in Carl BRAATEN, & Roy A. HARRISVILLE, (eds.) The Historical Jesus and the Kerygmatic 
Christ: Essays on the New Quest of the Historical Jesus. Nashville, Abingdon Press, 1964, pp. 15-
42; Willi MARXSEN, The Resurrection of Jesus as a Historical and Theological Problem, in C. F. 
D. MOULE, (ed.) The Significance of the Message of the Resurrection for Faith in Jesus Christ. 
London, SCM, 1968, pp. 15-50. The Resurrection of Jesus of Nazareth. Philadelphia, Fortress 
Press, 1970, e Jesus and Easter: Did God Raise the Historical Jesus from the Dead? Nashville, 
Abingdon Press, 1990. 
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historiadores.9 Nicholas Lash também enfatiza que, primeiro, a ressurreição de Jesus é um fato. “Se 
a doutrina da revelação é verdadeira, é factualmente verdadeira, e o fato a que se refere é um fato 
pertinente a Jesus.”10 Mas chega a caracterizar a ressurreição como “fato histórico”, “pelo menos no 
sentido de que nenhuma tentativa de aferir a verdade das narrativas sobre Jesus pode ignorar o 
testemunho do historiador”.11 Lash não quer a ressurreição dissociada da referência histórica, 
considerada apenas ou inteiramente como uma percepção subjetiva por parte dos discípulos, mas 
relacionada com dados objetivos passíveis de verificação. Embora sejam sólidas em si mesmas, 
essas razões não justificam, a meu ver, que se chame a ressurreição de fato histórico. Proceder desse 
modo acarreta a tendência de associá-la muito estreitamente ao empírico, transformando-a em um 
evento intramundano, e sujeito a uma elaboração imaginativa. Esse historicismo solapa a natureza 
fundamental da ressurreição como objeto transcendente da fé. 

Terceiro, a ressurreição foi a exaltação e glorificação da pessoa individual, Jesus de Nazaré. 
Aquele que foi ressuscitado não é outro senão o próprio Jesus, de modo que existe continuidade e 
identidade pessoal entre ele, no decorrer da vida, e seu ser com Deus. Mas a ressurreição não 
precisa implicar a assunção de seu corpo físico. Deve-se conceber o simbolismo operando na outra 
direção: a idéia do desaparecimento do corpo de Jesus é uma forma de significar que a pessoal 
integral, Jesus de Nazaré, foi ressuscitada.12 A antropologia judaica exigia, de certo modo, pelo 
menos um corpo atenuado para a integridade da pessoa. A insistência dos textos no 
desaparecimento do corpo de Jesus é, portanto, uma insistência na efetiva ressurreição de Jesus. 
Dessa forma, a ressurreição corporal de Jesus significa que ele, na plenitude de sua identidade, foi 
assumido na vida de Deus. Mas a ressurreição pode ser concebida como um acontecimento meta-
histórico e meta empírico no momento da morte, e não requer o desaparecimento do corpo de Jesus. 
A identificação da ressurreição com o desaparecimento empírico de seu corpo pode ser vista como 
uma categoria equivocada que tende a distorcer o símbolo. 

Por fim, parece importante reiterar o caráter transcendente da ressurreição de Jesus. O que lhe 
ocorreu na e através de sua morte é transcendente; é uma realidade escatológica que se manifestou 
em uma região não circunscrita pela materialidade do mundo finito. Até onde sabemos, Jesus não 
foi removido a um outro espaço e tempo. Como ser exaltado é transcendente, o termo 
“ressurreição” é simbólico por chamar a atenção para uma outra ordem de realidade, aquela que 
existe no seio da própria vida do Deus criador, a qual não pode ser captada direta ou imediatamente. 
Ser ressuscitado é um objeto da fé-esperança: fé, como compromisso engajado com a realidade 

                                                
9 Wolfhart Pannenberg, Jesus  God and Man. (Philadelphia, Westminster Press, 1968), pp. 88-

106, insiste no caráter histórico coletivo da ressurreição, argumentando em prol da 
historicidade das aparições relatadas por Paulo em 1Cor 15,1-8 (como diferentes das aparições 
nos evangelhos) e das narrativas do túmulo vazio.  

10 Nicholas, LASH. Easter Meaning, Heythrop Journal, 25 (1984), p. 12. Em outras palavras, a idéia 
de um fato corresponde ao que descrevi como a verdade realista da ressurreição concernente a 
Jesus.  

11 LASH, Easter Meaning, p. 13.  
12 GALVIN, The Resurrection of Jesus, pp. 126, 132-134.  
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simbolizada na história de Jesus; esperança, como abertura ao futuro, envolvendo preocupação com 
o próprio destino. Por sua origem no espírito humano como tal, no âmago da abertura humana a 
toda realidade e ao futuro, a fé e a esperança são idênticas. Fé na mensagem de Jesus e esperança no 
ser absoluto com Deus constituem a base do reconhecimento da ressurreição de Jesus. Essa fé-
esperança compromete inteiramente e é parcialmente impulsionada pela vertente criativa da 
imaginação. A plena abertura à realidade que caracteriza o espírito humano é canalizada pela 
imaginação para vislumbrar possibilidades que transcendam a factualidade. Aqui, a imaginação 
“vê” reais possibilidades com base na extrapolação criativa do presente. Nesse sentido dinâmico, a 
fé-esperança na ressurreição adquire expressão como função da imaginação criadora. Esse tópico 
será desenvolvido mais pormenorizadamente no decorrer deste capítulo, mas por ora serve para 
definir o campo semântico da ressurreição. A ressurreição não é um dado que se encontra na 
superfície da história, ou na região em que os corpos dos mortos são sepultados. Como realidade 
transcendente, a ressurreição só pode ser avaliada pela fé-esperança.13 

Quase todos os problemas teológicos relacionados com a ressurreição giram em torno de uma 
concepção sensível e imaginativa a seu respeito. Nos capítulos anteriores, sublinhei o ativo papel da 
imaginação comprometida pela pesquisa sobre Jesus. No entanto, quando começamos a falar da 
ressurreição, essa função da imaginação causa problemas. “A realidade da própria ressurreição, 
portanto, é completamente intangível e inimaginável.”14 O uso da imaginação, evidentemente, é 
encorajado pelo testemunho do Novo Testamento, que, embora não descreva ou retrate a própria 
ressurreição, é repleto de depoimentos sobre Jesus vivo, em narrativas vívidas e imaginativas 
concernentes à sua aparição. Os relatos propõem eventos objetivos, públicos e extraordinários, 
divinamente causados. Deus, portanto, é mostrado intervindo de tal maneira que os efeitos 
imediatos são visíveis, e Deus ou seus emissários angélicos aparecem como presença imediata e 
causa de eventos históricos. O leitor é naturalmente cativado por essas histórias, e a imaginação é 
formada nessa concretude. Mas é precisamente a imaginação sensível que tende hoje a tornar a 
ressurreição inacreditável. Enquanto a própria ressurreição estiver jungida às representações 
sensíveis, iremos operar em um nível de entendimento que caricatura o símbolo e causa problemas 
desnecessários à fé. Ela acarreta inevitavelmente uma série de questões que provocam 
desorientação. “Onde se encontrava Jesus quando seu corpo estava sendo preparado para o 
sepultamento e finalmente foi deposto no sepulcro?” “Que aconteceu com o corpo de Jesus?” De 
que tipo era o corpo espiritual de Jesus ressuscitado que atrevessava as paredes?” Essas questões 
são inapropriadas à realidade da ressurreição. Tornar-se-á claro, no decorrer deste capítulo, que as 

                                                
13 Gerald O’Collins estabelece uma distinção entre ressurreição física, sugerindo uma reanimação 

do corpo de Jesus, e ressurreição corpórea, sugerindo a ressurreição da realidade pessoal de 
Jesus ou de sua individualidade. Isso ajuda a esclarecer o significado de “corpóreo”. O’COLLINS, 
Jesus Risen: An Historical, Fundamental and Systematic Examination of Christ’s Resurrection. 
New York, Paulist Press, 1987, p. 122.  

14 KÜNG, On Being a Christian, p. 350. Küng revela clareza e percepção ao chamar a atenção para 
esse problema. A imaginação tende a jungir a realidade transcendente da natureza exaltada de 
Jesus às condições terrenas descritíveis e, portanto, a reduzir seu caráter transcendental. 
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narrativas imaginativas do Novo Testamento são meios simbólicos de expressar a fé na realidade da 
ressurreição de Jesus e de afirmá-la. 

Em suma, qual a natureza da ressurreição? É a assunção de Jesus de Nazaré na vida de Deus. É 
Jesus sendo exaltado e glorificado na realidade de Deus. Isso se deu através de e no momento da 
morte de Jesus, de modo que não houve tempo algum entre sua morte e sua ressurreição e 
exaltação. Trata-se de uma realidade transcendente que só pode ser avaliada pela fé-esperança. Essa 
me parece uma posição mediana e mediadora entre uma interpretação existencialista e uma 
interpretação empírico-histórica do testemunho do Novo Testamento. 

O objeto da pesquisa histórica 

Considerando-se que a ressurreição de Jesus é uma realidade transcendente indescritível e 
inimaginável, como haverá de ser estudada com um método histórico e genético na cristologia? 
Essa indagação pode ser respondida sem ambigüidade: através das reações dos discípulos que 
reconheceram esse evento transcendente e por ele foram afetados. Em outras palavras, a análise que 
se segue focaliza sua atenção no testemunho do Novo Testamento, e procura esquadrinhar a 
ressurreição por meio das reações e dos depoimentos das primeiras testemunhas. A ressurreição tem 
respaldo na história através desses depoentes que a reconheceram na fé e deram testemunho público 
de sua experiência. O Novo Testamento é o registro do testemunho de fé de Jesus ressuscitado. 

Em geral, se não universalmente, admite-se que a execução de Jesus causou desorientação e 
desânimo em seus discípulos. Há evidências de que deixaram Jerusalém, talvez tenham fugido, na 
esteira do que era visto como a tragédia da crucificação de Jesus. Mas, na outra ponta do 
testemunho do Novo Testamento, encontra-se um movimento jesuânico que evolui na direção da 
Igreja cristã e de uma fé e religião autônomas. A questão histórica que se formula aqui é dirigida 
aos discípulos: que lhes terá acontecido para provocar essa guinada? O testemunho dos evangelhos 
diz que encontraram Jesus ressuscitado, mas qual é a experiência pascal dos discípulos? Como 
deveremos entender a dinâmica do que ocorreu em suas vidas, a ponto de reverter a trajetória de 
desespero desencadeada a partir da súbita e violenta morte de Jesus? Um método crítico e 
hermenêutico, na cristologia, aborda a ressurreição não apenas mediante uma análise teológica dos 
textos do Novo Testamento, ou seja, por intermédio de uma crítica literária interna, mas também 
através de uma investigação sobre a experiência subjacente ao testemunho primitivo da 
ressurreição, tal como se acha consignado no Novo Testamento. A experiência da ressurreição é a 
ponte, a conexão entre o próprio ministério público de Jesus e as cristologias que foram 
desenvolvidas e registradas no Novo Testamento. Constitui também um elo de ligação dos 
primeiros discípulos com os cristãos hoje. 

Um dos princípios que irá pautar investigação sobre a experiência pascal que levou à afirmação 
de que Jesus ressuscitou é o princípio da analogia. Há diversas formas de expressar esse princípio e 
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suas implicações.15 Uma enunciação positiva do princípio é que se deve entender os eventos 
históricos em uma estrutura ontológica unificada. Isso significa simplesmente que, se pretende 
entender algo e afirmar que é verdadeiro, o sujeito deve ser capaz de apreender sua inteligibilidade 
e sua possibilidade de existência. E isso só pode ser feito com base em alguma analogia com aquilo 
que se experiencia como sendo inteligível e verdadeiro dentro da esfera de experiência humana 
comum atual. Evidentemente, é preciso ser bastante cauteloso para não permitir que a própria 
experiência pessoal entre em curto-circuito com o quadro geral da experiência humana comum. 
Uma enunciação negativa da mesma idéia é que normalmente não se deve esperar que tenha 
ocorrido no passado o que hoje se presume ou se demonstra impossível. 

A questão da singularidade da ressurreição de Jesus exemplifica como o princípio da analogia é 
relevante. A ressurreição de Jesus costuma ser retratada como evento inteiramente singular e 
absolutamente inesperado. Mas Paulo é explícito ao afirmar a analogia entre a ressurreição de Jesus 
e a nossa própria nos seguintes termos: “Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que 
adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a 
ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a 
vida. Cada um, porém, em sua ordem: como primícias, Cristo; depois, aqueles que pertencem a 
Cristo, por ocasião de sua vinda” (1Cor 15,20-23). A ressurreição de Jesus e a ressurreição de todos 
os seres humanos são conceitos interdependentes, sendo Jesus as “primícias” ou protótipo da 
última. Paulo afirma que existe uma espécie de condição de possibilidade recíproca prevalecente 
entre ambos os conceitos: “Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se 
Cristo não ressuscitou, ilusória é vossa fé; ainda estais em vossos pecados. Por conseguinte, aqueles 
que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo tão-somente para esta 
vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens” (1Cor 15,16-19). 

Caso se pudesse estabelecer a distinção, dentro do símbolo da ressurreição, entre as dimensões 
correspondentes às idéias de ressurreição em sentido estrito e a exaltação, como se viu 
anteriormente, dever-se-ia dizer que o que ocorreu com Jesus por ocasião de sua morte difere do 
destino dos outros seres humanos não só enquanto ressurreição, mas também enquanto exaltação ou 
glorificação.16 Isso proporcionaria um meio de distinguir a identidade e o destino únicos de Jesus de 
Nazaré, conceito ainda a ser discutido. A analogia e a correlação entre a ressurreição de Jesus e a 
ressurreição que os cristãos esperam que seja o destino de toda vida humana confere credibilidade à 
gênese da fé na ressurreição de Jesus. O princípio da analogia legitima essa continuidade, ao mesmo 
tempo em que permite que a ressurreição de Jesus permaneça distinta e diferente do objeto de uma 
esperança humana comum. O princípio significa que a ressurreição de Jesus é, em certos aspectos, 

                                                
15 Ver: HAIGHT, Roger. Dynamics of Theology. New York, Paulist Press, 1990, pp. 172-173.  
16 Gerald Bostock, Do We Need an Empty Tomb? The Expository Times, 105 (1994), P. 203. O 

princípio também terá incidência sobre a consideração das narrativas do túmulo vazio. Os 
cristãos não vêem contradição em utilizar a linguagem da ressurreição durante o ato mesmo de 
sepultamento dos mortos.  
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sui generis, enquanto em outros deve ser compreendida dentro do campo de possibilidades da 
esperança humana. 

O princípio da analogia gera uma outra aplicação que é claramente enunciada por Edward 
Schillebeeckx: “Não existe grande diferença entre a forma como somos capazes, após a morte de 
Jesus, de aderir à fé no crucificado-e-ressuscitado, e a forma como os discípulos de Jesus chegaram 
à mesma fé”.17 Esse “não existe grande diferença” deve ser interpretado como significando que há 
uma analogia entre ambas as formas de aceder à fé. Há diferenças decorrentes do fato de que os 
discípulos tinham uma vívida memória de Jesus durante o período de sua existência, e em muitos 
casos um contato pessoal consigo. Deve-se, no entanto, distinguir entre as diferenças de contexto e 
situação, de um lado, e a identidade que caracteriza a estrutura da experiência e a afirmação, de 
outro. A experiência básica dos discípulos é que Jesus vive na glória de Deus. Essa experiência 
essencial “é acessível a todos os cristãos, que continuam dependentes dos primeiros discípulos para 
o conhecimento do Jesus histórico que os capacita a acreditar e esperar que [o] desejo 
transcendental de ressurreição tenha se realizado nele”.18 O princípio da continuidade da 
experiência cristã através das diferenças de circunstância e de situação histórica permite entender 
mais intimamente a estrutura profunda do que se passa ou do que é representado pelas narrativas 
evangélicas. O princípio da analogia funciona em ambas as direções; capacita o pesquisador a 
entender o passado e concede aos textos primitivos o direito de serem ouvidos em nossa atualidade 
marcadamente diferente. 

Resumindo essa primeira etapa de nossa discussão sobre a ressurreição, tal símbolo não deve ser 
entendido em categorias imaginativas como algo que ocorre dentro do ambiente concreto de nosso 
mundo contemporâneo. A imaginação acompanha toda compreensão, e inevitavelmente cria 
dificuldades quando aplicada à realidade transcendente. Não é a imaginação que articula a 
concepção humana aos dados sensíveis, mas é ela que elabora novas possibilidades de existência 
que informam o conceito de ressurreição. A ressurreição deve ser concebida como pertencente à 
esfera transcendental, um objeto de fé-esperança que é Deus. Ao mesmo tempo, no entanto, 
podemos abordar a ressurreição obliquamente, com base no testemunho neotestamentário dessa fé-
esperança, e seu objeto por meio de uma investigação sobre a experiência humana que gerou a 
convicção inicial de que Jesus estava vivo com Deus. 

O testemunho do Novo Testamento 

Citei anteriormente alguns exemplos de fórmulas de credo, afirmações confessionais sintéticas 
do querigma. Não existem quaisquer testemunhos diretos ou imediatos da ressurreição no Novo 

                                                
17 SCHILLEBEECKX, Jesus, p. 346.  
18 GALVIN, The Resurrection of Jesus, p. 128, parafraseando Karl Rahner, Hope and Easter 

(Christian at the Crossroads. New York, Seabury Press, 1975), pp. 90-91. “A evidência dos 
discípulos e nossa própria evidência interior da experiência do poder vivo de Jesus[...] formam 
em conjunto um só testemunho: ele vive”. RAHNER, ibidem, p. 90. 
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Testamento, e indiquei as razões pelas quais isso ocorre em princípio. Gostaria agora de fazer 
breves considerações sobre as modalidades indiretas de testemunho da ressurreição que se 
encontram no Novo Testamento, ou seja, narrativas sobre a descoberta de seu sepulcro vazio e as 
aparições de Jesus. Começo com a primeira e talvez a única mais autorizada de todas as 
testemunhas, Paulo, que, conquanto seja de todo silente a respeito do sepulcro vazio, elenca uma 
série de ocasiões em que Jesus apareceu às pessoas. O mais surpreendente ainda é que o testemunho 
de Paulo inclui o que parece ser o relato de uma testemunha ocular de uma aparição de Jesus a ele. 
Todo esse tratamento irá significar pouco mais que uma tomada de posição, já que irei abordar 
apenas esquematicamente a evidência e só através de exemplos. Os dois exemplos de aparições 
compreendem as que sucederam a Paulo e aos discípulos no caminho de Emaús. O objetivo é 
mostrar como os dados podem ser trabalhados hermeneuticamente, pois a exigüidade de espaço não 
permite um tratamento exaustivo. 

São Paulo: querigma, aparição e chamado 

O capítulo décimo quinto da Primeira Epístola aos Coríntios constitui uma extensa discussão a 
respeito da temática da ressurreição, e tem início com o testemunho paulino da mensagem que ele 
próprio recebeu. É claro, direto e vigoroso: 

(v. 3) Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi: Cristo morreu por 
nossos pecados, segundo as Escrituras. (4) Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras. (5) Apareceu a Cefas, e depois aos Doze. (6) Em seguida, apareceu a 
mais de quinhentos irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já 
adormeceram. (7) Posteriormente, apareceu a Tiago, e, depois, a todos os apóstolos. (8) Em 
último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. 

O texto é importante por conter uma série de características significativas. Começo comentando 
a clássica fórmula do querigma sobre Jesus: “ressuscitou”. Em segundo lugar, noto que entre as 
aparições que Paulo elenca encontra-se uma a ele próprio. A descrição lucana dessa aparição em 
Atos merece atenção. E, em terceiro lugar, observarei sucintamente o aspecto de chamado que é 
intrínseco às narrativas de aparição. 

A fórmula querigmática 

A afirmação de Paulo no versículo 4  “ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”  é 
a mais antiga afirmação da mensagem pascal e sua forma mais oficial. Como o próprio Paulo a 
recebeu, presumivelmente por ocasião de sua conversão, ela é parte da mais primitiva tradição e 
pode ser datada de cinco anos da morte de Jesus. O significado da fórmula é que “todo o seu ser, na 
inteireza de sua existência psicossomática, foi transformado, e dessa maneira entrou na existência 
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escatológica”.19 Como observamos anteriormente, trata-se de um evento escatológico e meta-
histórico correlacionado com a expectativa geral de uma ressurreição dos mortos (1Cor 15,16). 

A aparição a Paulo 
A passagem de 1Cor 15,1-8 contém um afirmação direta de que Jesus apareceu a muitas pessoas, 

em diferentes situações e constelações de circunstâncias. Percebe-se uma nota apologética no 
versículo 6, quando Paulo diz que algumas das testemunhas ainda vivem, como que convidando a 
que se faça uma verificação. Mais do que qualquer outro texto isoladamente, essa passagem confere 
credibilidade ao fenômeno das aparições em geral. Mas não é preciso averiguar os outros depoentes, 
porque o próprio Paulo é um deles: Jesus lhe apareceu (v. 8). Paulo utiliza uma expressão típica 
para referir-se a esse fenômeno, ao caracterizar a aparição de Jesus a si. Isso indica que, no entender 
de Paulo, a aparição de Jesus a si era equivalente às aparições anteriores.20 Tem-se, portanto, um 
testemunho pessoal da aparição de Jesus. 

De acordo com Paulo, Cristo “foi visto” por ele, Cristo “apareceu a ele” ou Cristo “mostrou-se” 
a ele. O verbo ophthë pode comportar todos esses significados. Mas em 1Cor 9,1 Paulo modifica o 
caráter passivo com que recebe uma visão, assumindo uma postura ativa: “Não sou apóstolo? Não 
vi Jesus, nosso Senhor?” O termo utilizado nesses casos, “ver”, “ser visto”, “mostrar-se”, “deixar-se 
ver”, é um termo padrão, freqüentemente empregado, introduzindo, portanto, uma expressão 
técnica. Mas deve ser compreendido em um sentido físico de visão, ou em uma acepção simbólica 
mais profunda, indicando uma experiência religiosa, um encontro, um reconhecimento ou uma 
súbita e nova percepção de Jesus como alguém que está vivo? Ou, abstraindo ainda mais de um 
encontro direto ou imediato com Jesus, pode o termo simbolizar uma conclusão objetiva, uma 
inferência ou uma conviccção mais genericamente mediatizada de que Jesus ressuscitou, está vivo e 
foi exaltado com Deus? Um encaminhamento da resposta a essas questões já foi estabelecido em 
princípio, com a caracterização da teologia como disciplina simbólica. Toda linguagem sobre a 
realidade transcendente é simbólica da experiência que é historicamente mediada. As respostas 
divergentes à questão revelam que não se pode determinar a exata natureza dessa experiência por 
meios histórico-críticos. Mas é possível examinar os indícios no Novo Testamento que apontam 
para o caráter simbólico da linguagem das aparições. Quais são as indicações de que essa 
linguagem-aparição é um modo de expressar a experiência religiosa? 

Uma maneira de proceder a esse exame é tomar o caso de Paulo como paradigmático. Isso 
parece conferir legitimidade, na medida em que o testemunho paulino é o único testemunho em 
primeira mão ou pessoal dessa aparição de que dispomos. Além disso, ele próprio dispõe sua 
experiência de uma aparição entre as dos outros líderes da comunidade. Há duas vias pelas quais a 

                                                
19 FULLER, Reginald H. The Formation of the Resurrection Narratives. Philadelphia, Fortress Press, 

1980, p. 18. Ver também pp. 30-34, 48-49, 169-170. Edward Schillebeeckx analisa os dados do 
Novo Testamento e interpreta-os em Jesus, pp. 320-397, 516-544. 

20 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p.57. Apesar disso, referindo-se a si mesmo como “prematuro”, 
Paulo também parece diferenciar-se dos outros de uma forma não de todo clara.  
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experiência paulina pode ser examinada: primeiro, por intermédio de sua própria caracterização da 
experiência e, segundo, através da descrição narrativa que dela faz Lucas nos Atos, no gênero de 
um relato de aparição (At 9,3-19; 21,6-21; 26,12-23).21 Cada uma dessas abordagens irá contribuir 
para uma compreensão do caráter das aparições de Jesus. 

A única testemunha do Novo Testamento que descreve as aparições do Jesus ressucitado assim o 
faz de um ponto de vista pessoal e experiencial, em termos de experiência religiosa. A própria 
caracterização que Paulo faz de sua experiência não é a de uma visão. Suas experiências não são 
objetivadas nem acessíveis a verificação. Pelo contrário, a linguagem que o apóstolo utiliza para 
discorrer sobre a própria experiência do Jesus ressuscitado indica tratar-se de uma revelação 
religiosa, de uma “visão” interior, em que Deus toma a iniciativa. Referindo-se à sua experiência na 
estrada para Damasco, ele fala de Deus, que “me chamou por sua graça”, e “houve por bem revelar 
em mim o seu Filho” (Gl 1, 15-16). 

Paulo é um indivíduo transformado, e essa transformação é descrita em uma variada gama 
de termos: revelação, ser arrebatado por Cristo, conhecer Cristo, ver Cristo, aparição. Em 
tudo isso, Deus é apresentado como o iniciador, e através do evento Paulo recebe uma 
missão.22 

A própria caracterização que Paulo faz de sua experiência constitui um princípio hermenêutico 
para a compreensão da descrição narrativa que Lucas elabora dessa mesma experiência como 
evento fenomênico. 

O relato lucano da aparição do Cristo ressuscitado a Paulo é bem conhecido: Paulo, no caminho 
para Damasco, por volta do meio-dia, depara com uma grande luz, cai por terra, ouve a voz do 
Senhor, que se identifica como Jesus, percebe-se cego, recebe a instrução de ir à cidade, onde é 
curado e preparado para tornar-se o instrumento do Senhor no apostolado ou missão aos gentios. 
Geralmente se considera que as três versões dessa história (At 9,22,26) não são narrativas históricas 
no sentido de relatar com exatidão os fatos tal como ocorridos. São antes elaborações que visam 
passar um recado, transmitir uma mensagem, sob uma forma narrativa, como era costumeiro à 
época. Do mesmo modo como os discursos em Atos são construídos por Lucas, assim também o 
foram as três narrativas sobre o encontro de Paulo. Assim como os discursos de Paulo nos Atos não 
                                                
21 Essa estratégia é utilizada por Fuller em Resurrection Narratives. “O que sabemos acerca das 

aparições de Paulo[...] pode ser aplicado[...] à interpretação das primeiras aparições” (p. 43). 
Outros concordam com esse princípio, por exemplo, Pheme Perkins, Resurrection: New 
Testament Witness and Contemporary Reflection. (Garden City, N.Y., Doubleday, 1984), p. 200; e 
Kenan B. Osborne, The Resurrection of Jesus: New Considerations for Its Theological 
Interpretation. (New York, Paulist Press, 1997), pp. 90-95.  

22 OSBORNE, The Resurrection of Jesus, p. 95. Em última análise, é irrelevante se a experiência 
reveladora chega através do olho físico ou pelos olhos do espírito; o importante é que as 
aparições são revelações de Deus. Ver Fuller, Resurrection Narratives, pp. 30-31. A concepção 
que Fuller tem da linguagem neotestamentária acerca da ressurreição assemelha-se à lógica do 
símbolo: “Toda essa linguagem é analógica. A linguagem foi feita para a descrição de eventos 
nessa época; o Novo Testamento enfrenta o problema de transmitir eventos que pertencem à era 
escatológica, mas que são revelados através de eventos intramundanos e históricos.” Ibidem, p. 
33. 
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eram transcrições, tampouco o são esses relatos narrativos. Lucas pode ter tido uma tradição com 
que trabalhar. Com efeito, os relatos têm uma estrutura similar a outras narrativas de aparições e de 
comissionamentos na Escritura judaica. Mas o essencial é que Lucas colige criativamente o relato 
da conversão de Paulo através de uma aparição, do mesmo modo como elaborou com criatividade 
os discursos de Paulo e dos outros.23 O tema comum nas três narrativas é a luz. Mas em que 
consistiu exatamente essa luz e de que maneira foi experienciada é algo que não está claro, pois não 
se tratou de “uma experiência corriqueira, suscetível a uma apreensão comum ou a uma observação 
neutra, e sim de um evento de natureza reveladora”.24 Alguns exegetas acreditam que Paulo 
estivesse aludindo a essa luz quando escreveu a seguinte passagem, em que indica a fonte de seu 
ministério: “Porquanto Deus, que disse: ‘Do meio das trevas brilhe a luz!’, foi ele mesmo quem 
reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo” 
(2Cor 4,6). Em síntese, houve um antes e um depois para Paulo, e é isso que a narrativa retrata. 

Reduzido ao essencial, o episódio envolveu a (por definição incomunicável) experiência 
pessoal do Senhor ressuscitado e a aceitação ritual na comunidade. Para dar vivacidade 
narrativa a essa afirmação lacônica, Lucas lança mão de modelos e de símbolos que a 
tradição punha a seu dispor.25 

Chamado e missão 

A experiência de que Jesus estava vivo e com Deus conferiu sustentação ao tema do chamado e 
impulso para dar continuidade à obra de Jesus. A iniciativa dessas experiências, de acordo com as 
testemunhas, partia de Deus. A dimensão missionária da experiência envolvia a expansão do 
movimento que fora iniciado com Jesus. Essa é a mensagem explícita de Paulo e da descrição que 
Lucas faz do conteúdo da experiência paulina. Na terceira narrativa da aparição, o próprio Jesus 
anuncia a missão de Paulo. Os relatos de aparições são semelhantes aos de vocação ou chamado dos 
profetas nas Escrituras judaicas. Willi Marxsen vê as narrativas de aparição como intimamente 
relacionadas, se não reduzidas, a um chamado missionário; contêm o imperativo de que a 
mensagem e a causa de Jesus devem ser difundidas.26 

Esse tema é formalizado na aparição que Jesus faz aos onze discípulos na montanha e que 
constitui o encerramento do evangelho de Mateus. Dos onze que se reuniram na montanha 
designada por Jesus na Galiléia, alguns se prostraram diante dele ao vê-lo, enquanto outros 
titubearam. Jesus, porém, lhes disse: 

                                                
23 OSBORNE, The Resurrection of Jesus, pp. 101-103. 
24 FULLER, Resurrection Narratives, p. 47.  
25 JOHNSON, Luke Timothy. The Acts of the Apostles. Collegeville, Minn., Liturgical Press, 1992, p. 

167. O que Lucas faz é colocar “em termos narrativos o que é essencialmente uma 
transformação interna”. Ibidem. 

26 Ver: KÜNG, On Being a Christian, pp. 376-377; MARXSEN, The Resurrection of Jesus of Nazareth, 
pp. 83-86; LÉON-DUFOUR, Resurrection, pp. 213-217.  
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Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que 
todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos! (Mt 28,18-20) 

O compromisso com o Jesus ressuscitado, sob a forma de resoluta adesão à sua causa e 
movimento, é inerente a todos os relatos de aparição. E a garantia mais sólida para a crença de que 
Jesus ressuscitou encontra-se nos efeitos da experiência que tais narrativas expressam. Esse é o 
outro final da mudança que sobreveio aos discípulos e a Paulo. Com efeito, o movimento de Jesus 
começou a propagar-se nas sinagogas. O movimento desencadeado com Jesus, que pareceu chegar 
ao fim com sua morte, começou então a tomar impulso e a espraiar-se com o entusiasmo e o 
desvelo de uma missão divina. Esse surto de energia humana não era simplesmente Jesus 
ressuscitado; era porque Jesus havia ressuscitado. 

O sepulcro vazio 

Há inúmeras versões da descoberta do sepulcro vazio, que contêm uma série de elementos 
comuns entre si, acompanhados de diferentes pormenores. A que se encontra em Mc 16,1-8, sobre a 
qual irei debruçar-me, é a mais sintética de todas. Em Marcos, três mulheres  Maria Madalena, 
Maria, mãe de Tiago, e Salomé , na madrugada do primeiro dia da semana, dirigiram-se ao 
sepulcro de Jesus para ungir seu corpo. Preocupadas em saber quem iria rolar a pesada pedra da 
entrada do túmulo, deram-se conta, ao chegar ao local, de que já havia sido removida. Tendo 
entrado no sepulcro, viram um jovem que na realidade era um anjo. Ele transmite a mensagem de 
que Jesus ressuscitara e lhes dá a seguinte incumbência: “Ide dizer a seus discípulos e a Pedro que 
ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito” (Mc 16,7). Perplexas e assustadas, as 
três mulheres partiram e nada disseram. 

Uma vez mais nos perguntamos sobre a historicidade desse relato. Reportará a história da origem 
da fé cristã no Jesus ressuscitado em termos autenticamente históricos? Novamente aqui, afora o 
fato de que meu entendimento da ressurreição não corrobora a necessidade de um túmulo vázio em 
princípio, é preciso dizer que a história não pode determinar a autenticidade dessas narrações. Mas 
tampouco pode a história refutar um sepulcro vazio, e inúmeros exegetas confirmam sua 
historicidade. 

A narrativa do sepulcro vazio não foi criação do evangelista, e sim uma tradição baseada 
em uma longa história [...] Subjacente a ela [...] estava um pretenso relato factual, a 
descoberta do sepulcro vazio pelas mulheres [...] Esse pretenso relato factual foi utilizado 
então como veículo para a proclamação da ressurreição.27 

                                                
27 FULLER, Resurrection Narratives, p. 171. Fuller diz que simplesmente não se pode decidir se 

existe ou não uma base histórica para o relato. “É-nos impossível, a essa distância, aferir a 
credibilidade do relato das mulheres.” Ibidem. Pheme Perkins concorda que a tradição é antiga, 
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No entanto, o que está em jogo aqui não é o fato de um sepulcro vazio, que em si mesmo é bem 
distinto de ressurreição, mas se a ressurreição de Jesus o requer. Até onde posso perceber, o mais 
forte argumento contra essa necessidade repousa sobre uma compreensão da natureza da 
ressurreição como transcendente e sobre a analogia da ressurreição de Jesus com a de outros, tal 
como refletida em 1Cor 15. Evidentemente, é possível montar cenários de acordo com a própria 
conveniência para explicar a remoção do corpo de Jesus por alguém desconhecido.28 Em última 
análise, porém, isso é obra da imaginação. Uma vez que se conceda espaço à imaginação para 
delinear a ressurreição em termos empíricos ou em categorias espaço-temporais, também estarão 
sendo criados problemas tão insolúveis quanto irrelevantes para a questão fundamental da própria 
ressureição. 

Ao mesmo tempo, contudo, a narrativa do sepulcro vazio efetivamente nos diz algo a respeito da 
comunidade que a utilizou para transmitir sua fé. Pois a própria criação e a narração do episódio 
pressupõem a fé na ressurreição que o relato veicula. Por conseguinte, uma concisa análise da 
estrutura da narrativa irá capacitar-nos a dizer algo a respeito do caráter da fé primeva na 
ressurreição. 

Em sua forma mais simples, o relato contém três elementos: as mulheres que se dirigem ao 
sepulcro, a pedra removida e o sepulcro vazio, e a anunciação da mensagem pascal. Cada um desses 
três elementos representa uma dimensão da fé pascal dos discípulos de Jesus. Primeiro, na medida 
em que é uma narrativa, as três mulheres são o ponto de continuidade na história. Do começo ao 
fim, trata-se do relato de seu aprendizado da ressurreição de Jesus. Essas mulheres, portanto, são 
apresentadas como as primeiras testemunhas da ressurreição e se acham, assim, na origem do 
movimento pós-pascal de Jesus. São propostas por essa tradição como o modelo de adesão à fé na 
ressurreição.29 Considerando-se o baixo status da condição feminina como testemunha na cultura 
vigente, o posicionamento dessas mulheres, portanto, deve comportar algum significado 
concernente a seu papel histórico. 

Segundo, o sepulcro é o reino da morte. O sepulcro aberto e o corpo desaparecido de Jesus 
representam o triunfo sobre a morte. Jesus está vivo. Não se encontra aqui na região dos mortos.30 

Terceiro, a mensagem de Jesus ressuscitado é anunciada por um anjo. Isso significa tratar-se de 
uma revelação procedente de Deus, e não inferida. “A ressurreição é anunciada por um mensageiro 

                                                                                                                                                            
e que realmente não se pode contestá-la. Mas acrescenta: “A descoberta do túmulo vazio não 
constituiu o fundamento da crença cristã primitiva, segundo a qual Jesus ressuscitou”. PERKINS, 
Resurrection, p. 94. 

28 Ver, por exemplo, Bostock. Do We Need an Empty Tomb?, pp. 201-203, segundo quem os 
sacerdotes retiraram o corpo de Jesus.  

29 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p. 135.  
30 HOOKER, Morna D. The Gospel According to St. Mark. London, A & C Black, 1991, p. 385. “Ele 

não está aqui” também significa não neste nem deste mundo, mas “a transformação do corpo 
em um modo escatológico de existência e sua imediata assunção ao céu”. FULLER, Resurrection 
Narratives, p. 57.  
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celestial, e é uma revelação feita à comunidade, e não a visão que a comunidade tem dos 
acontecimentos.”31 

Em resumo, como devem ser interpretados hoje os relatos do sepulcro vazio, sob suas diferentes 
formas? As narrativas são simbólicas: dão expressão à fé da comunidade de que Jesus ressuscitou. 
Se, e em que medida, existe um núcleo de historicidade por trás desses relatos, é algo que não pode 
ser historicamente determinado. Tais relatos, no entanto, dramatizam o conteúdo da fé. Levando-se 
em conta a antropologia e as concepções de corporeidade vigentes no judaísmo, é difícil conceber 
um meio mais explícito de veicular a fé do novo movimento jesuânico: Jesus ressuscitou. O 
conteúdo dessa fé não é um dado que possa ser deduzido; é revelado por Deus. Afora isso, 
considerando-se o preconceito reinante na sociedade judaica contra o testemunho de mulheres, 
deve-se refletir sobre a proeminente posição que lhes é conferida pela narrativa. As mulheres 
desempenharam papel de destaque na manutenção do ministério público de Jesus; parece que esse 
papel é realçado no novo movimento pós-pascal de Jesus. 

A aparição em Emaús 

Há diversas narrativas de aparição no Novo Testamento, bem como relatos de aparições de que 
não temos nenhum registro. No evangelho de João, as aparições de Jesus são condensadas em uma 
exígua moldura temporal. No evangelho de Lucas, Jesus aparece ao longo de um período de 
quarenta dias, sendo então exaltado, embora muitos comentaristas concordem que essa estrutura é 
literária e não histórica. Pode-se conjeturar a possibilidade de um intervalo de tempo mais curto ou 
mais longo, no transcurso do qual os discípulos experienciaram Jesus vivo e presente, sobretudo 
mais longo caso se compute a aparição a Paulo. Não há como saber efetivamente de que maneira os 
discípulos vivenciaram Jesus ressuscitado. 

Não podemos ter a presunção de acesso à experiência direta daqueles que se convenceram 
de que Jesus havia ressuscitado, já que nossas fontes mais primitivas são por demais 
lacônicas nesse aspecto. Com relação a Paulo, podemos presumir uma experiência 
espiritual que trouxe consigo a convicção de um encontro revelador com Deus.”32 

Pode-se alegar que o tempo que os discípulos levaram para reconhecer que Jesus havia 
ressuscitado foi de certa forma protelado. Em que extensão? Realmente não sabemos. As histórias 
das aparições foram narradas ou compostas primeiramente em um contexto de fé em que Jesus 
havia ressuscitado. São expressões dessa fé. Não se trata de relatos de eventos tal como ocorridos, 
nem de crônicas de acontecimentos que se desenrolaram. As narrações foram elaboradas 
posteriormente como expressões de fé tendentes a invocar ou suscitar a fé em Jesus ressuscitado por 

                                                
31 LÉON-DUFOUR, Resurrection, p. 112.  
32 PERKINS, Resurrection, p. 94.  
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parte dos ouvintes.33 Uma primeira premissa para interpretá-las é entender seu gênero: são 
exemplos de pregação querigmática. 

Resolvi focar a atenção no relato da aparição aos dois discípulos no caminho de Emaús (Lc 
24,13-35). A narrativa é chamada de “lenda”, “fábula” ou “conto”. Lucas, indubitavelmente, 
dispunha de suas próprias fontes ou tradições a partir das quais trabalhou. “Conseqüentemente, a 
intenção da narrativa não é colocar-nos a par de fatos históricos, de forma objetiva. Tem a ver antes 
com a doutrina que nos é apresentada sob a forma de narrativa, de modo a tornar-nos receptivos a 
seu conteúdo teológico implícito.”34 O gênero leva H. D. Betz a concluir que “nada do que se diz na 
narrativa é incidental; cada detalhe tem sua importância. A intenção dessa lenda é narrar o que é 
essencial para a origem e a natureza da fé cristã”.35 Meu interesse nesse relato, contudo, não é 
inteiramente o mesmo de Betz, que explora seu conteúdo teológico e doutrinário. Estou mais 
interessado na forma como a narrativa ilustra a origem da fé cristã, no sentido de sua gênese 
histórica. Embora não deva ser lida como registro histórico acurado de eventos específicos, a 
temática dessa narrativa cuidadosamente construída enfoca a emergência da fé em Jesus 
ressuscitado. Se, no relato, os discípulos são tomados como representantes dos primeiros seguidores 
de Jesus, genericamente falando, considerar-se-á que a intenção do texto é explicar em termos 
gerais, mas históricos, de que maneira se gerou a fé na ressurreição de Jesus.36 

O relato é bem conhecido. No primeiro dia da semana, dois discípulos viajavam de Jerusalém 
com destino a Emaús quando foram abordados por Jesus, a quem estavam impedidos de reconhecer. 
Quando manifestaram seu profundo pesar pela execução de Jesus, e até os curiosos relatos sobre o 
sepulcro vazio, Jesus, por sua vez, interpretou-lhes detalhadamente os eventos concernentes a ele 
próprio nos termos das Escrituras. Chegados ao povoado, Jesus ficou para comer em companhia dos 
dois discípulos. “E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençou-o, depois partiu-o e distribuiu-
o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram; ele, porém, ficou invisível diante deles” (Lc 

                                                
33 A posição refletida aqui é que a palavra “aparições” não retrata acuradamente o tipo de 

experiência que os discípulos tiveram ao conscientizar-se de que Jesus estava vivo e fora 
exaltado com Deus. Pode ser contrastada com a posição daqueles que defendem as aparições 
como o meio primordial pelo qual os discípulos vieram a saber que Jesus havia ressuscitado, e 
que essas aparições consistiram em “uma experiência única e não meramente interior, mas 
envolveu alguma percepção externa e visual”. O’COLLINS, The Resurrection of Jesus Christ: Some 
Contemporary Issues. Milwaukee, Marquette University Press, 1993, p. 18. O’Collins tem escrito 
amplamente sobre a ressurreição, defendendo com coerência a historicidade das aparições como 
experiências sensíveis de alguma espécie. Além dos trabalhos anteriormente citados, ver 
também sua obra Interpreting the Resurrection: Examining the Major Problems in the Stories of 
Jesus’Resurrection. (New York, Paulist Press, 1988). 

34 BETZ, Hans Dieter. The Origin and Nature of Christian Faith According to the Emmaus Legend. 
Interpretation, 23 (janeiro, 1969), p. 33.  

35 BETZ, Emmaus Legend, p. 38.  
36 John Galvin, que tem tratado amplamente dessa questão, parece estar se encaminhando para a 

posição segundo a qual os teólogos devem prescindir da discussão da gênese histórica da fé e 
lidar mais extensamente com o conteúdo da fé na ressurreição. GALVIN, The Origin of Faith in 
the Resurrection of Jesus: Two Recent Perspectives. Theological Studies, 49 (1988), p. 42. Existe 
mérito na preocupação de Galvin, mas o tema apologético nessa cristologia também suscita 
alguma consideração da problemática.  
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24,30-31). Entusiasmados, retornaram imediatamente a Jerusalém para narrar os acontecimentos 
aos onze. 

Os exegetas decompõem esse relato em seus principais elementos e os dispõem sob a forma de 
um esquema diferenciado, segundo os vários interesses dos autores e as diversas modalidades de 
análise a que se sujeita a história.37 Proponho que comentemos seis elementos da narrativa: 1) a 
situação; 2) a discussão de Jesus; 3) o emprego das Escrituras; 4) a iniciativa de Deus; 5) o 
reconhecimento de Jesus na fração do pão; e 6) a confissão conclusiva do querigma. 

Primeiro, o relato reflete de maneira bem acurada, ainda que genérica, a situação histórica dos 
seguidores de Jesus após sua morte. “Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel” (Lc 
24,21). Fuller acredita que esse versículo parece “retratar bem o clima histórico efetivamente 
predominante no meio dos discípulos entre a Sexta-Feira Santa e as revelações da Páscoa, 
pertencendo, portanto, à narrativa pré-lucana original.”38 “Historicamente, não pode haver dúvida 
alguma de que os discípulos de Jesus haviam depositado no profeta de Nazaré suas mais elevadas e 
definitivas esperanças escatológicas em relação a eles próprios e à sua nação. A morte de Cristo na 
cruz pusera fim àquelas esperanças e expectativas.”39 

Segundo, seria difícil imaginar que os seguidores de Jesus não tivessem submetido seu 
ministério público, que culminara na recente prisão e execução do mestre, a uma intensa e 
prolongada discussão. Esse fenômeno histórico não é mencionado de passagem, mas sublinhado 
pela repetição. Os discípulos “conversavam sobre todos esses acontecimentos” (Lc 24,14). O 
assunto era “Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus 
e diante de todo o povo” (Lc 24,19). E, naturalmente, comentavam que “nossos chefes dos 
sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram” (Lc 24,20). 
Há diversos tópicos importantes a respeito disso, mas gostaria de frisar apenas dois. O primeiro é 
que essa discussão era um exercício de memória; os discípulos rememoravam Jesus e os 
acontecimentos que culminaram em sua morte. O segundo aspecto digno de menção é a forma 
narrativa dessa memória; Jesus era lembrado pelo que dissera e pelo que fizera, o que por sua vez 
fizera dele o profeta que fora.40 

Terceiro, com o auxílio de Jesus sob a figura de um desconhecido, os discípulos refletiram sobre 
a vida e o destino de seu mestre, à luz das Escrituras. Esse elemento da narrativa também reflete o 
fato histórico de que o movimento e a comunidade de Jesus dos primeiros séculos interpretaram-no 
à luz das Escrituras: o Novo Testamento é justamente o produto de uma reflexão. Esse elemento do 
relato correlaciona-se com o caráter do querigma primitivo recebido por Paulo, “segundo as 

                                                
37 Por exemplo, Betz, Emmaus Legend, pp. 38-45, trata o relato teologicamente. Fuller, 

Resurrection Narratives, p. 186, esboça o relato em termos querigmáticos. 
38 FULLER, Resurrection Narratives, p. 105.  
39 BETZ, Emmaus Legend, p. 38. 
40 BETZ, Emmaus Legend, pp. 38-39.  
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Escrituras” (1Cor 15,3,4). Os seguidores de Jesus encontraram nas Escrituras judaicas seu principal 
recurso terreno para começar a entender, após sua morte, justamente o que ocorrera no evento Jesus. 

Quarto, a narrativa reflete o sentimento de que Deus está operando quando deixa perceber que 
Jesus está vivo e exaltado. Os discípulos são passivos à ação de Deus sobre eles. É Deus que 
preserva a identidade de Jesus sob a figura de um desconhecido, impedindo assim que seja 
reconhecido, da mesma forma como Deus desempenhou papel ativo quando “seus olhos se abriram” 
(Lc 24,31). O reconhecimento de Jesus ressuscitado e vivo sobreveio como revelação de Deus, e 
não meramente como inferência ou conclusão fundada em dados objetivos. 

Quinto, existe uma clara referência à eucaristia nessa narrativa. O texto relembra a última ceia 
(Lc 22,19) e contém um clássico recurso lucano de referir-se à eucaristia. “A lição nesse relato é 
que, doravante, Cristo ressuscitado estará presente a seus discípulos reunidos, não visivelmente 
(após a ascensão), mas na fração do pão. Dessa forma o conhecerão e o reconhecerão, porque dessa 
forma estará verdadeiramente presente entre eles.”41 No entanto, para além da mensagem que 
encerra, o relato também pode refletir historicamente onde e como os discípulos vieram a 
reconhecer que Jesus estava vivo. É possível que a narrativa venere uma tradição do modo pelo qual 
um encontro revelador com Jesus ocorreu. “Não há nenhuma razão aparente para que a refeição 
eucarística não tenha propiciado pelo menos a ocasião para algumas das aparições da ressurreição, 
mais provavelmente as que ocorreram a grupos, e não a indivíduos isolados.”42 Essa visão postula 
que os seguidores de Jesus retomaram ou deram continuidade a suas reuniões e refeições coletivas, 
e “o reconheceram” (Lc 24,31). 

Sexto, o relato termina com a afirmação da fórmula concisa do querigma, “o Senhor ressuscitou 
e apareceu a Simão” (Lc 24,34), como que para dizer que tal é o clímax da narrativa. Com efeito, é 
o fecho de uma outra história não contada de aparição de Jesus a Simão. Mais genericamente, no 
entanto, é o clímax de todo o drama da conversão gradual da comunidade representada nesses dois 
discípulos. 

Em suma, dada sua estrutura narrativa, essa história parece representar, ou pelo menos refletir, 
em termos gerais, mas em última análise históricos, a maneira como os discípulos aderiram à fé no 
Jesus exaltado. Se houve ou não dois discípulos que viajavam com destino a Emaús, o 
distanciamento da história em relação a um evento particular e específico como esse permite-lhe 
representar uma comunidade de discípulos que se acha desorientada, embora ainda se mantenha na 
posse da vívida memória de Jesus. Essa comunidade de fato refletiu arduamente sobre o significado 
de Jesus à luz das Escrituras judaicas e, como relatado, deu prosseguimento à prática da refeição 
eucarística, prática que aprendera em companhia de Jesus. Parece inteiramente possível, portanto, 

                                                
41 FITZMYER, Joseph A. The Gospel According to Luke. Garden City, N.Y., Doubleday, 1985, p. 1559. 

Na visão de Betz, o relato ensina que o Jesus ressuscitado está presente tanto no evento-palavra 
de implicação das Escrituras como na refeição eucarística comum. BETZ, Emmaus Legend, pp. 
40, 41.  

42 FULLER, Resurrection Narratives, p. 109. 
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que a narrativa represente, em traços gerais, a via histórica que os discípulos seguiram para chegar à 
afirmação da fé de que Jesus ressuscitara. Por conseguinte, sua historicidade aplica-se 
especialmente à estrutura do relato; a história comporta referência à comunidade. Essa referência 
simultaneamente simbólica e histórica explica por que a história teria sido um veículo ideal para a 
pregação querigmática. Sua estrutura permite ao pregador desenvolver a lógica da fé e, ao ouvinte, 
apreendê-la. Essa visão também é congruente com a teoria segundo a qual a cristologia 
desenvolveu-se principalmente no contexto da adoração e do culto. 

Reconstituição teórica da gênese da fé na ressurreição 

As duas primeiras partes deste capítulo proporcionam uma interpretação dos dados do Novo 
Testamento concernentes à ressurreição. Passo agora a uma teoria geral da estrutura da fé na 
ressurreição de Jesus. De início, devo chamar a atenção para o caráter teórico dessa reconstituição. 
Não podemos determinar concretamente de que maneira a ressurreição de Jesus se operou. O Novo 
Testamento não proporciona o tipo de informação que permitiria tal inferência com alguma clareza. 
O amplo espectro de concepções a respeito desse processo é suficiente para demonstrar que ensaios 
que descrevem ou explicam de que maneira se operou a fé na ressurreição são, no melhor dos casos, 
hipotéticos. Todavia, as caracterizações teóricas da epistemologia da ressurreição ajudam a 
estabelecer sua analogia com a experiência da fé hoje e, portanto, sua credibilidade. Apresento essa 
reconstituição em torno de quatro pontos. 

O papel da fé-esperança 

O elemento de esperança é ressaltado na teologia e na cristologia transcendentais de Karl 
Rahner. Uma das principais preocupações de Rahner, em sua cristologia, é mostrar uma íntrinseca 
consistência entre a própria existência humana e o que os cristãos acreditam a respeito de Jesus 
Cristo. A cristologia rahneriana é uma cristologia apologética que, para tornar Jesus Cristo 
inteligível aos seres humanos hoje, põe a crença cristológica em correlação com a antropologia. 
Rahner, portanto, tenta ressaltar a continuidade existente entre Jesus Cristo e os seres humanos, 
entre o que aconteceu a Jesus e o destino de todos. Com base nesse princípio fundamental, sublinha 
o papel desempenhado pela esperança na fé que reconhece, percebe ou avalia que Jesus ressuscitou. 
Pois ele é, como disse Paulo, o primeiro de muitos.43 

Essa esperança é compreendida no marco da antropologia filosófica e teológica. Não se trata de 
mero fenômeno psicológico. Tampouco é simplesmente um anseio de sobrevivência individual. 
Como reiterarei mais adiante, não se pode, logicamente, esperar pela própria salvação sem incluir, 
implicitamente, a salvação coletiva. Com base no nível consideravelmente mais profundo do caráter 
dinâmico e teleológico da própria existência humana, Rahner concebe a esperança como a postura 
                                                
43 RAHNER, Karl. Resurrection. In: Sacramentum Mundi: An Encyclopedia of Theology, 5. New York, 

Herder e Herder, ND. pp. 323-324, 329-331.  
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fundamental da abertura do espírito humano ao próprio ser. Nesse nível, fé e esperança quase não se 
distinguem, na medida em que a esperança, nesse sentido, é o terreno sobre o qual se erige a fé. “Na 
palavra ‘esperança’, a atitude unificadora de ‘abertura do eu’ a Deus como absolutamente 
incontrolável encontra expressão. Por conseqüência, a esperança representa o meio unificador entre 
a fé ou visão e o amor[...]”44 Isso explica o termo “fé-esperança”; nessa discussão, procuro manter a 
orientação fundamental da existência humana ao ser, essa confiança basilar, intimamente 
relacionada com a fé. A fé-esperança tem raízes transcendentais; sua origem é um elemento da 
existência humana enquanto tal; como confiança fundamental no próprio ser, envolve um desejo de 
permanência na existência. A fé-esperança transcendental “constitui o horizonte antropológico para 
uma compreensão do que se entende por ressurreição”.45 A ressurreição de Jesus afigura-se como a 
confirmação e a realização dessa esperança. 

Jesus de Nazaré como a referência externa para a “experiência” de que 
Jesus está vivo 

O segundo elemento dessa teoria é o papel desempenhado por Jesus de Nazaré no decorrer de 
sua vida, ou seja, em seu ministério público. A afirmação de que Jesus ressuscitou é um objeto de 
fé-esperança. Decorre de uma experiência participativa ou engajada da transcendência, e não é um 
fragmento de informação objetiva. Enquanto tal, a exemplo de todos os artigos de fé, é revelada; é 
concedida à consciência humana por meio de uma experiênca religiosa considerada reveladora. 
Entretanto, toda revelação é mediada à experiência humana por um veículo ou dado externo que 
simbolicamente representa o conteúdo da revelação. Revelação não é uma comunicação interior 
puramente aistórica de Deus à consciência individual. É preciso perguntar-se pelo meio exterior, 
pela coisa, evento ou situação que deu origem a uma consciência da ressurreição de Jesus. Nas 
tradicionais leituras das narrativas neotestamentárias baseadas no senso comum, esse meio é 
constituído ora pelas aparições de Jesus vivo, ora pela experiência de um sepulcro vazio, ora por um 
anúncio angelical que mediou a crença na ressurreição. Jesus está vivo e ressuscitado porque foi 
visto; Jesus está vivo porque o sepulcro se encontrava vazio e o anjo disse que havia ressuscitado. 
Uma avaliação histórico-crítica das narrativas da ressurreição requer, no entanto, que uma teologia 
similarmente crítica e apologética da ressurreição busque um fundamento histórico diferente. Na 
visão aqui proposta, o evento externo que ajudou a mediar a consciência de que Jesus havia 
ressuscitado foi o próprio Jesus durante seu ministério. Ou, para sermos mais exatos, após sua 
morte, a memória dos discípulos de Jesus cumpriu esse papel. 

Alguns exegetas e teólogos acreditam poder encontrar base suficiente no Jesus histórico para 
assegurar a crença em sua ressurreição. Se os discípulos efetivamente acreditaram ou não na 
ressurreição de Jesus antes de sua morte, ele forneceu indicações suficientes para assegurar essa 
                                                
44 RAHNER, Karl. On the Theology of Hope. Theological Investigations, 10. New York, Herder e 

Herder, 1973. p. 250. 
45 GALVIN, The Resurrection of Jesus, p. 126.  
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crença.46 Outros teólogos rejeitam explicitamente a visão de que Jesus, durante a vida, propiciou as 
bases para a crença em sua própria ressurreição. A ressurreição importa em novo conteúdo a 
respeito de Jesus morto e ressuscitado e, portanto, do reino de Deus, e precisamente esses elementos 
não se encontram em um Jesus vivo. Nesse sentido, Jesus de Nazaré não representa uma base 
suficiente para a fé na ressurreição, porque é impossível inferir a ressurreição de Jesus a partir do 
conteúdo de sua vida.47 Sugiro uma solução intermediária que combina os discernimentos dessas 
duas posições. Parece claro que não se pode inferir objetivamente um potencial conhecimento da 
ressurreição de Jesus a partir de uma leitura crítica do registro neotestamentário acerca desse 
ensinamento durante sua vida. No entanto, embora o Jesus de Nazaré histórico não seja a base 
suficiente para a afirmação de sua ressurreição, ele é seu suporte necessário. Não se pode afirmar a 
ressurreição de Jesus sem referência a Jesus de Nazaré. Mais ainda, pode-se justificar, de certa 
forma, a ressurreição de Jesus. O que se afirmou ter sido ressuscitado foi Jesus, e essa afirmação 
necessariamente pressupõe uma memória sua. Além disso, deve ter havido algo concernente a Jesus 
que impulsionou uma esperança em sua ressurreição. Por conseguinte, Jesus é a causa histórica 
externa que deu origem à fé-esperança em sua ressurreição, mas não a causa suficiente ou 
adequada. 

Quais são, então, as bases históricas da crença na ressurreição de Jesus? O que estou chamando 
de “bases” aqui não são os únicos fatores que conduziram à fé em Jesus ressuscitado. Por “bases” 
tampouco se deve entender algo probatório ou necessariamente indutor da fé. Estamos falando 
daqueles fatores que focam a atenção sobre Jesus como o objeto da ação de Deus. Com base em tal 
suposição, essas bases históricas são encontradas simultaneamente no ensinamento de Jesus e em 
sua pessoa. Primeiro, com relação a seu ensinamento, os discípulos tiveram uma vívida e 
experiencial rememoração da doutrina de Jesus. Em retrospectiva, lembraram-se do 
“relacionamento que tiveram com Jesus, de seu ministério e de sua mensagem a respeito do reino de 
Deus; lembraram-se de sua advertência contra uma possível falta de fé; lembraram-se de sua 
experência do Deus de graça a quem vieram a conhecer na presença de Jesus, e de como ajudou as 
pessoas que sofriam, comeu e bebeu em companhia de pecadores e prometeu-lhes a salvação”.48 O 
conteúdo do ensinamento de Jesus acerca de Deus, da bondade, do amor e da fidelidade de Deus, é 
primacial aqui. E isso deve ser avaliado contra o pano de fundo da problemática do bem, do mal e 
da justiça suprema, que a morte de Jesus suscitou aos discípulos.49 O impulso deve ser abordado na 

                                                
46 Ver: John P. Galvin, Resurrection as Theologia crucis Jesu: The Foundational Christology of 

Rudolf Pesch. Theological Studies, 38 (1977), pp. 513-525, e The Origin of Faith in the 
Resurrection of Jesus, pp. 25-44; cf. também The Resurrection of Jesus, pp. 135-136. 

47 GALVIN, The Resurrection of Jesus, pp. 130-131, explicando a posição de Walter Kasper. Ver 
Walter Kasper, Jesus the Christ. (New York, Paulist Press, 1976), pp. 124-143, para uma 
discussão matizada dos dados escriturísticos e dos fundamentos da fé na ressurreição. Quanto 
às aparições, Kasper diz claramente que não devem ser concebidas como “eventos objetivamente 
tangíveis”. Uma aparição era “uma experiência na fé”, mas não no sentido de que o objeto, Jesus 
exaltado, era o produto ou a projeção da fé. Ibidem, p. 139.  

48 LORENZEN, Resurrection and Discipleship, pp. 75-76, parafraseando Schillebeeckx.  
49 Ver a análise da parábola do homem rico e de Lázaro, no capítulo 4.  
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estrutura cósmica da coerência moral da existência humana, em que a idéia mesma de ressurreição 
surge inicialmente através de uma experiência de contraste. A verdade da mensagem de Jesus 
acerca de Deus como salvador definitivo, tal como veio a concretizar-se na situação específica de 
Jesus, é o primeiro fator a sugerir sua ressurreição. 

O segundo fator, a pessoa de Jesus, é algo que, em última análise, não pode ser claramente 
delineado, embora seja passível de postulação. Decorre do fato de que Jesus exerceu influência 
sobre as pessoas, de que se projetou tão acima do conteúdo de sua mensagem, a qual não era 
substancialmente original, que as pessoas encontraram Deus nele. Como era Jesus que as pessoas 
experienciavam como ressuscitado, e não algum outro indivíduo, deve-se admitir que exercia 
profundo impacto sobre o povo. É esse fator que Bornkamm procura definir com sua categoria de 
“autoridade”. Jesus demonstrou essa autoridade em seu ensinamento, nas curas que realizava e na 
totalidade de seu comportamento.50 Em última instância, contudo, a influência que Jesus exerceu 
sobre os discípulos durante sua vida não pode ser reconstituída. Era uma realidade existencial, da 
qual apenas traços e vestígios conseguiram sobreviver em formas objetivadas. Não há habilidade 
imaginativa ou retórica, por maior que seja, que consiga figurar essa autoridade e seu impacto 
existencial sobre aqueles que efetivamente a experienciaram. É precisamente aqui que reside a 
diferença entre os primeiros discípulos e todos os que os sucederam. Aqueles que de fato privaram 
da autoridade de Jesus e experienciaram seu influxo, tendo aderido à fé e afirmado sua ressurreição 
pela primeira vez, representam uma experiência única e irrepetível. Essa é a lógica subjacente à 
apostolicidade que Paulo procura defender para si mesmo com sua própria experiência do Jesus 
ressuscitado. Ao mesmo tempo, no entanto, Paulo é testemunha da possibilidade de alguém que não 
conheceu Jesus pessoalmente ter uma experiência análoga. 

Uma outra maneira de formular a questão é indagar por que o indivíduo Jesus ressuscitou da 
morte. A resposta deve ser: por causa do modo como conduziu a própria vida. É difícil pensar em 
qualquer outra razão que não a fornecida no hino citado por Paulo em sua epístola aos filipenses: 
Jesus foi ressuscitado por causa do modo como viveu; foi obediente à vontade de Deus e por esse 
motivo foi exaltado (Fl 2,8-9). Tomo isso não meramente na acepção moral de recompensa: ele 
ganhou. Pelo contrário, fundamentalmente, e ressaltando a iniciativa de Deus, estabelecer um nexo 
entre a ressurreição e a vida de Jesus é indicar que Deus corroborou seu modo de existência como 
revelador dos valores e do reino divinos. A vida de Jesus, especialmente em sua solicitude para com 
toda forma de sofrimento humano, representa o próprio desígnio de Deus para a existência humana. 
Por conseguinte, o dado objetivo, o evento histórico externo, que assinalou ou mediou a experiência 
ulterior de que Jesus estava e está vivo e ressuscitado foi a experiência que os discípulos fizeram do 
próprio Jesus durante sua vida e a memória dessa mesma experiência. Essa espécie de vida, a vida 
desse homem, conduz à vida em Deus. Foi a percepção de que a fidelidade de Deus, o amoroso 
criador, inere ou engloba a fidelidade desse homem, e isso implica ressurreição. 

                                                
50 BORNKAMM, Günther. Jesus of Nazareth. New York, Harper & Brothers, 1960. pp. 60-61 [Ed. 

bras.: Jesus de Nazaré. Petrópolis, Vozes, 1976]. 
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Uma iniciativa de Deus enquanto Espírito 

O terceiro elemento na gênese da fé na ressurreição de Jesus é a iniciativa de Deus operante no 
sujeito humano que atinge essa percepção. Aquele que encontra Deus em Jesus de modo a afirmar 
que Jesus agora, após sua morte, vive na vida de Deus, assim o faz com base na iniciativa de Deus 
enquanto espírito. 

A iniciativa de Deus no âmbito da fé-esperança na ressurreição de Jesus é impulsionada por 
diversas razões. Primeiro, a experiência religiosa normalmente comporta o tema da iniciação 
operada por Deus, que não é levada a efeito apenas pelas potencialidades humanas. Todas as 
experiências religiosas autênticas e duradouras revelam-se como gratuidade de Deus.51 Segundo, 
essa iniciativa divina é um modo de dizer que o que é experienciado aqui não é mera projeção. Os 
cristãos sustentam que Jesus realmente está vivo. Afirmar que tal convicção deve-se ao fato de ser 
revelada por Deus é uma forma de assegurar seu realismo: de que outra maneira se poderia estar 
convencido de que esse é o caso? Terceiro, a teologia cristã geralmente atribui toda fé salvífica à 
iniciativa da graça de Deus, aqui entendida como Espírito de Deus. Esse antipelagianismo e anti-
racionalismo intelectual repousa, em última instância, na qualidade da experiência da própria fé: 
deriva da iniciativa de Deus. Uma quarta razão reside no caráter transcendental da ressurreição; ele 
é conhecido em uma experiência religiosa reveladora, e não em uma percepção empírica e histórica 
ou em uma inferência objetiva de tal evento. Quinto, a iniciativa de Deus enquanto Espírito é uma 
forma teologicamente razoável de justificar a mudança ocorrida na vida dos discípulos. De todos os 
dados históricos, essa mudança é a mais notável. Após a morte de Jesus, os discípulos parecem ter 
ficado desorientados, dispersos e desiludidos. Mais tarde, no entanto, estavam unidos, confiantes e 
pregando Jesus vivo. Uma experiência reveladora de fé pode explicar a transição de um ciclo de 
tragédia, abatimento e desespero para a escalada de uma comunidade vibrante, entusiasmada e 
esperançosa que se vê na Igreja embrionária. Sexto, existe no Novo Testamento um testemunho 
avassalador da influência interna de Deus enquanto Espírito no movimento de Jesus desde seus 
primórdios. Considero que o “derramamento do Espírito” é uma expressão simbólica que traduz a 
experiência coletiva no começo do movimento de Jesus. Esse entusiasmo ensejou e acompanhou o 
emergente reconhecimento, pelo grupo, de que Jesus estava vivo. Com tônicas diferentes, Paulo, 
Lucas e João afirmam veementemente o papel de Deus enquanto Espírito atuando no bojo da 
incipiente experiência de fé de Jesus ressuscitado e exaltado. 

A função desse elemento doutrinário na teoria da origem da fé na ressurreição deve ser clara. A 
linguagem da atuação de Deus como Espírito realça a convicção, interna à própria fé, de que a fé-
esperança na exaltação de Jesus é ela mesma um dom de origem divina. Portanto, não se pode 
objetivamente estabelecer a verdade dessa fé por argumento histórico ou racional. Ao mesmo 

                                                
51 William James, em The Variety of Religious Experiences. New York, Collier Books, 1961, pp. 300-

301, 332-336 [Ed. bras.: A variedade das experiências religiosas. São Paulo, Cultrix, 1978], 
comenta de que forma a consciência religiosa não se encontra inteiramente sob controle 
humano, de que maneira ela se autolegitima. 
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tempo, porém, Deus enquanto Espírito opera no âmbito de uma experiência humana que é histórica 
e racionalmente constituída. O testemunho do Espírito não é iluminação direta, não é imediatamente 
experienciado, não é uma Palavra de Deus destituída de mediação. Pelo contrário, a experiência de 
Deus presente e imanente é precisamente mediada pela memória de Jesus. Esse elemento de 
iniciativa divina deve ser combinado com o enfoque sobre a memória de Jesus; juntos, eles formam 
uma experiência mediada do divino poder da ressurreição. Uma interpretação meramente fideísta da 
experiência pascal deve ser rejeitada tão resolutamente quanto uma explicação apenas racional. 

Como se pode denominar a experiência de uma iniciativa de Deus? Que tipo de experiência foi 
essa? A resposta a tal questão é ainda mais tênue, e os exegetas propõem diversos modelos de 
experiência, ao salientar diferentes margens de evidência. Tratou-se de uma experiência de 
conversão? Ou de uma experiência de perdão?52 Qualquer que possa ser a melhor denominação para 
essa experiência, de acordo com os dados exegéticos, ela foi claramente, como se viu no caso de 
Paulo, um chamamento a dar continuidade ao ministério de Jesus. Isso parece ser um fator 
necessário e integral em toda a questão. Um encontro participativo com o Deus que ressuscitou 
Jesus da morte não pode, por definição, deixar-nos indiferentes à causa pela qual Jesus viveu. Com 
efeito, um encontro dessa natureza pressupõe algum interesse e comprometimento com esse evento. 
Paulo não constitui exceção aqui: ao perseguir os asseclas de Jesus, ele estava profundamente, ainda 
que equivocadamente, engajado na causa de Deus; a partir de sua conversão, avaliou a profundidade 
do erro cometido pela amplitude de seu chamado e de sua missão em nome do Cristo crucificado. 

Aparições e relatos do sepulcro vazio como expressões da fé na ressurreição 

Para completar os elementos da reconstituição teórica de como, a princípio, se operou a fé na 
ressurreição de Jesus, retomo simplesmente a tese já formulada: os relatos de aparições e o sepulcro 
vazio são formas de expressar e de ensinar o conteúdo de uma fé já formada. A maioria dos 
exegetas concorda com isso. Por um lado, então, muitas das teorias que se empenham em sustentar 
que as narrativas de aparição têm referentes empíricos e históricos, assim o fazem mediante várias 
formas de deliberada ambigüidade no significado de referência histórica: expressões como os 
discípulos “de certa forma encontraram”, ou as narrativas descrevem “algum evento histórico”, são 
pouco esclarecedoras. Por outro lado, aqueles que insistem no realismo ingênuo das narrativas de 
aparição podem estar caindo na armadilha dos que negam haver Jesus ressuscitado pessoalmente. O 
significado não é de todo determinado pela referência imediata; não que a assertiva “Jesus 
ressuscitou” só pudesse ser verdadeira se Jesus houvesse sido encontrado fisicamente ou se o 
sepulcro estivesse mesmo vazio.53 O fato de que algumas realidades só podem ser conhecidas 

                                                
52 SCHILLEBEECKX, em Jesus, pp. 390-392, propõe que a experiência radical dos primeiros 

discípulos foi uma experiência de perdão que de alguma forma envolveu o próprio Jesus 
perdoando.  

53 Gerard J. Hughes, Dead Theories, Live Metaphors and the Resurrection. Heythrop Journal, 29 
(1988), pp. 325-327. Hughes, aqui, está defendendo uma verdadeira ressurreição de Jesus 
contra Marxsen e G. W. H. Lampe. Para ele, ambos são influenciados pelas formas 
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metafórica ou simbolicamente não precisa ser um estorvo filosófico ou teológico. É uma marca de 
sua transcendência. Os relatos de aparição são afirmações muito claras e positivas de que Jesus 
ressuscitou, e não há nenhuma razão para acreditar que seus autores pretendessem que fossem 
menos que símbolos positivos. Existe uma zona intermediária entre o fundamentalismo e uma 
interpretação puramente existencial da ressurreição. Uma teologia crítica, que submeta esses 
símbolos à reflexão a que dão ensejo, não terá problema algum com o caráter simbólico do 
testemunho neotestamentário da ressurreição. 

Em síntese, esses quatro elementos proporcionam um arcabouço a partir do qual se pode 
entender a gênese da crença na ressurreição de Jesus. Ela emerge de uma fé fundamental em Deus 
enquanto mediado por Jesus e de um profundo comprometimento com a pessoa de Jesus como 
aquele em quem os discípulos encontraram Deus. Essa fé é fé-esperança; ou seja, estriba no 
substrato antropológico de uma confiança fundamental na existência e de uma abertura ao poder do 
ser. O ser supremo, no entanto, é revelado por Jesus como pessoal, bom, amoroso, preocupado com 
a existência humana e salvador. Após sua morte, a memória de Jesus não feneceu antes que a fé em 
Deus florescesse na crença em que Jesus estava vivo e fora exaltado no poder salvífico de Deus. 
Essa crença, contudo, que surgiu de par com o continuum de uma memória e de um 
comprometimento com Jesus e com sua mensagem acerca de Deus, era nova. Segundo nosso 
melhor conhecimento, tal convicção fraquejou logo após a morte de Jesus. Verificou-se, no entanto, 
uma mudança nos discípulos, cuja fé, antes diminuta, tornou-se mais plena, compreendendo a 
crença na ressurreição de Jesus. Essa experiência é atribuída a Deus enquanto Espírito, atuante nos 
discípulos, em linha com a memória de Jesus e sua mensagem.54 

O significado da ressurreição 

                                                                                                                                                            
excessivamente céticas da filosofia e por uma crítica bíblica que erode a historicidade [leia-se 
realidade] da ressurreição. As metáforas são utilizadas na ciência e entendidas em termos 
realistas, ou seja, são consideradas como referindo-se sucessivamente a seus objetos, quando 
explicam os dados através dos quais o objeto se manifesta, mas que se encontra ele próprio para 
além da experiência direta. Da mesma forma, também se exige que a teologia explique as 
experiências que temos, incluindo seus referentes, e ela é bem-sucedida e realistamente 
verdadeira na medida em que, com suas metáforas ou símbolos, dá conta da experiência. 
Ibidem, p. 326.  

54 Essa teoria concorda fundamentalmente com a proposta de Peter Carnley, em seu magistral 
estudo, The Structure of Resurrection Belief (Oxford, Clarendon Press, 1987). Os termos 
essenciais de sua teoria são “rememoração” e “conhecimento”, os quais se correlacionam, 
respectivamente, com história e experiência. A memória do Jesus histórico é um elemento 
integrante e essencial da fé na ressurreição. Conhecer, no sentido de encontrar Jesus 
ressuscitado em uma experiência de Cristo enquanto Espírito, é o outro elemento essencial na 
estrutura da fé pascal. O reconhecimento do papel de Deus enquanto Espírito na experiência da 
ressurreição de Jesus impulsiona a necessidade de ter de decidir o que se passa historicamente 
nas narrativas do túmulo vazio e da aparição. Carnley também atribui consideração 
proeminente a um marco eucarístico para essa experiência (p. 325). Acrescentei a terceira 
dimensão antropológica da esperança transcendental também como essencial à fé na 
ressurreição, e arrematei a teoria com uma clara afirmação de que a historicidade das 
narrativas do túmulo vazio e da aparição não é essencial para a fé-esperança na ressurreição.  
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O significado da ressurreição reside no conceito de salvação. Não se pode informar 
adequadamente o lugar que a ressurreição ocupa na cristologia fora do contexto mais amplo do 
significado que é designado pelo símbolo da salvação e que é fundamental para a cristologia. Por 
conseguinte, ocupar-nos-emos longamente do significado da salvação, considerando a cristologia 
neotestamentária, a história das teorias da redenção e a concepção construtiva da salvação para a 
atualidade. Ao mesmo tempo, no entanto, é importante indicar, pelo menos com brevidade, o 
significado teológico da ressurreição de Jesus em termos gerais, atentando sobretudo para a 
interpretação aqui proposta. 

Gostaria de começar discorrendo genericamente sobre o lugar da ressurreição na economia da 
salvação que Deus realizou e realiza em Jesus. A ressurreição de Jesus e a recepção humana da 
revelação dessa ressurreição formam, em conjunto, uma parte integrante e essencial da salvação de 
Deus, tal como concebida pelos cristãos. Em se tratando do que Deus realizou em Jesus, duas coisas 
merecem menção: a primeira é que Deus, que criou Jesus, chama esse ser humano de volta à sua 
própria vida. O que Deus principia no amor, por causa da absoluta infinitude desse amor, continua a 
existir nesse amor, suplantando assim o poder e o caráter terminal da morte. A segunda coisa é que 
o que Deus fez em Jesus, sempre faz e sempre tem feito. Pois a salvação operada em Jesus Cristo 
consiste na revelação da verdadeira natureza e ação de Deus. Logo, o que fez em Jesus, Deus vem 
fazendo desde o início, porque salvar é algo inerente à própria natureza divina. A solicitude de Deus 
para com a vida de sua criação é indefectível; por conseguinte, o poder de vida de Deus jamais é 
definitivamente derrotado pela morte. 

Essa salvação objetiva, por assim dizer, é atualizada, em sua forma cristã, na existência humana 
por meio de sua revelação em Jesus. A salvação torna-se uma realidade experienciada no 
desvelamento que Deus opera por intermédio de Jesus; a salvação é, sucessivamente, algo 
reconhecido, aceito, internalizado e vivido pelos cristãos. Um conceito pleno de salvação inclui 
dimensões tanto objetivas como existenciais. Isso não significa que Deus seja menos salvador em 
relação àqueles que não o conhecem, ou que as pessoas não serão salvas se não tiverem consciência 
da plenitude da realidade, incluindo a sacralidade religiosa que integra a vida humana. Quer dizer 
apenas que as pessoas participam da vida de maneira mais integral precisamente quando têm uma 
consciência mais plena de sua própria realidade. Conscientizar-nos de Deus enquanto salvador, e de 
que somos envolvidos por um amor divino que é igualmente um poder de ressurreição, é algo que 
agrega uma dimensão à existência humana autoconsciente. A fé-esperança transforma uma vida 
bidimensional de espaço e tempo finitos em uma existência dotada de profundidade, latitude e 
altitude eternas. Em última instância, relativiza o sofrimento e a morte por um infinito contexto 
cósmico de amor e vida eterna. A ressurreição transforma definitivamente a existência humana e, 
quando compreendida na fé, a experiência da vida neste mundo. 

Deve-se, todavia, dizer algo sobre o significado da interpretação específica da ressurreição de 
Jesus aqui proposta. Para além das preocupações evidentes com a credibilidade, em que outros 
pontos se distingue essa visão da ressurreição? 
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Jesus é o ponto focal da fé cristã primitiva 

Uma forma de avaliar um primeiro aspecto ou qualidade dessa interpretação da ressurreição é 
contrastá-la com uma outra. Jon Sobrino adverte que “a mais radical tentação com que se depara o 
cristianismo é a tentação de proceder a um enfoque unidimensional do Cristo ressuscitado”.55 Em 
decorrência disso, transforma-se o cristianismo em “religião”, no sentido pejorativo de ligação com 
um poder transcendental além-mundo, e não de um estilo de vida vivido neste mundo, na esfera do 
amor e da justiça de Deus. Quando a ressurreição adquire importância central, os eventos da vida de 
Jesus que culminaram em sua morte tendem a ser deixados para trás. Embora não sejam esquecidos, 
porque os evangelhos continuam a ser lidos, são pelo menos minimizados por sua relação com a 
ressurreição, que, afinal, é simbólica da vitória definitiva e torna Jesus transistórico e sempre 
presente. Isso, por sua vez, pode ter um efeito dramático sobre a própria compreensão da vida cristã 
e sobre o significado da participação nos assuntos e questões do dia-a-dia, especialmente as 
problemáticas sociais que afetam a vida e a morte de tantas pessoas. Sobrino acusa veementemente 
a Igreja de ter falhado a esse respeito no decorrer da história. 

Aceitando-se as advertências de Sobrino, esta interpretação da ressurreição procura manter Jesus 
no cerne da cristologia. Jesus de Nazaré continua sendo o ponto focal concreto da primitiva fé cristã 
na própria ressurreição. Em outras palavras, o referente externo, objetivo e histórico da fé cristã na 
ressurreição de Jesus é o Jesus da história, a pessoa Jesus em sua vida pré-pascal. Negativamente, o 
referente objetivo da fé cristã não é o ensinamento de Jesus abstraído de sua pessoa. O objeto da fé 
não é um querigma da Igreja acerca de Jesus, pois a fé em Jesus é anterior a esse querigma, e o 
próprio querigma, que gira em torno de Jesus, origina-se da fé precisamente como encontro com 
Jesus. Tampouco o conteúdo básico da crença cristã na ressurreição ou na vida eterna existe 
independentemente da pessoa de Jesus. A fé cristã na ressurreição dos seres humanos geralmente é 
uma extrapolação da fé em que Jesus ressuscitou. A fé cristã é fé em Deus mediada pelo homem 
Jesus, o qual, em virtude do modo como viveu e pelo poder de Deus, percebe-se agora que está vivo 
com Deus. Isso se evidencia a partir dos próprios evangelhos: eles dizem respeito a Jesus, que viveu 
na história e agora está vivo e ressuscitado. 

Descentramento da ressurreição na fé cristã 

Esta expressão, “descentramento da ressurreição”, desenvolve um outro aspecto da observação 
precedente. A focalização da fé cristã no Jesus histórico implica certo reposicionamento da 
ressurreição na estrutura da fé cristã. Não se pense, entretanto, que essa observação tem por objetivo 
qualquer minimização da crença na ressurreição de Jesus no contexto da fé cristã. O que se discute 
aqui é a maneira como a ressurreição se encaixa na estrutura da fé cristã. Deve-se entender isso em 
relação a algumas interpretações da fé cristã como centrada na ressurreição e em Jesus ressuscitado. 
                                                
55 SOBRINO, Jon. Christology at the Crossroads. Maryknoll, N. Y., Orbis Books, 1978. p. 278. [Ed. 

bras.: Cristologia a partir da América Latina. Petrópolis, Vozes, 1983]. 
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Por conseguinte, uma vez mais, a melhor maneira de apresentar o que se pretende aqui talvez seja 
estabelecer um contraste com outras posições. 

Hans Küng escreve que a ressurreição é o núcleo da fé cristã, “sem a qual não existe nenhum 
conteúdo para a pregação cristã ou mesmo para a fé”. A ressurreição é tomada “não apenas como a 
unidade básica, mas também como o núcleo permanente e constitutivo do credo cristão”.56 A 
ressurreição ocupa lugar de destaque; outros aspectos como, por exemplo, a vida e o ministério de 
Jesus, bem como o símbolo da encarnação, perderam certa proeminência relativa. Walter Kasper, 
embora por vezes associe intimamente a ressurreição com a vida e a morte de Jesus, em outras 
ocasiões discorre sobre a ressurreição como ato novo e sem precedente de Deus, que agrega novo 
conteúdo à mensagem do Jesus terreno.57 Freqüentemente nos deparamos com o argumento de que 
a mensagem de Jesus foi contraditada pela forma de sua morte, afirmação que parece pressupor ou a 
inexistência de outras manifestações bem mais dramáticas do mal em nosso mundo ou a expectativa 
de uma intervenção divina capaz de impedir a execução de Jesus. Em última análise, portanto, a 
ressurreição é regularmente interpretada como validação, ratificação ou legitimação da mensagem 
de Jesus, a qual, em um sentido implícito, não teria sido capaz de ser percebida como verdadeira 
sem uma nova revelação da ressureição e da conseqüente vitória de Jesus. 

O que ocorre com essa linguagem é menos uma questão de erro, pois é suscetível de 
interpretação benigna. O problema é que dá a entender que a pessoa de Jesus, vista globalmente nos 
termos de sua doutrina e de suas ações terrenas, não foi nem é, por si própria, uma revelação de 
Deus, ou não uma revelação de Deus suficiente o bastante para não demandar uma outra iniciativa 
divina externa. Suscita a seguinte interpretação da ressurreição de Jesus, que é no mínimo 
equivocada: com a crucificação, toda a vida de Jesus tornou-se ineficaz; foi um acontecimento 
desastroso porque contradisse sua mensagem de amor divino. Mas houve então um evento 
subseqüente, reconhecido como integral em si mesmo, um milagre, uma nova iniciativa divina, a 
ressurreição. Por essa nova ação de Deus, então, a vida de Jesus foi validada. Conseqüentemente, a 
ressurreição, enquanto evento distinto e singular em resposta à cruz, é considerada o âmago da fé, e 
é sobre ela que repousa a totalidade da fé cristã. E, dada essa convicção acerca da finalidade da 
ressurreição, nada mais importa. O enfoque da fé torna-se Jesus agora, ressuscitado e presente a nós 
como revelação de nosso futuro. Em virtude dessa relação com Jesus ressuscitado, a memória de 
sua vida empalidece, tornando-se relativamente insignificante. É mera condição de possibilidade da 
ressurreição. 

Não. Uma cristologia genética a partir de baixo modifica essa perspectiva. A mensagem de Jesus 
é verdadeira, e sua vida constitui uma revelação de Deus, mesmo que, contrário ao fato, não tenha 
havido nenhuma experiência explícita da ressurreição. A vida de Jesus, o que ele disse e fez, é o 
centro da fé. O ministério e a mensagem de Jesus medeiam uma revelação de Deus. Seu conteúdo é 
o amor e a fidelidade de Deus. Fazendo memória de Jesus, de sua mensagem e de sua vida, e pela 
                                                
56 KÜNG, On Being a Christian, p. 346; cf. também pp. 380-381.  
57 GALVIN, The Resurrection of Jesus, pp. 130-131, parafraseando Walter Kasper.  
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misericordiosa iniciativa de Deus enquanto Espírito em suas vidas, os discípulos vieram a perceber 
que Jesus é uma autêntica revelação de Deus. Mais ainda, vieram a reconhecer que Jesus agora vive 
com Deus, parcialmente através da própria representação que Jesus fez de Deus durante seu 
ministério público. Pode-se falar da ressurreição, portanto, como confirmação e validação da vida 
de Jesus por parte de Deus, mas não como um evento independente ou isolado de sua vida. A 
ressurreição é uma parte da vida de Jesus, bem como seu fim transcendente. 

Analogia com a fé cristã atual 

De acordo com o testemunho de Paulo anteriormente visto, existe uma analogia fundamental, ou 
seja, uma semelhança que comporta diferença, entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de 
todos os seres humanos. Existe também uma analogia entre a fé-esperança na ressurreição hoje e a 
fé-esperança pascal dos primeiros discípulos. A fé na ressurreição hoje não é crença em um milagre 
externo, em um evento empírico-histórico atestado pelos discípulos, que tomamos como um fato 
com base na palavra desses mesmos discípulos. Embora isso possa descrever de fato a crença de 
muitos cristãos, não é nenhum ideal. Uma fé-esperança reflexiva hoje afirmará Jesus ressuscitado 
com base na convicção de que sua mensagem é verdadeira; por Deus ser do modo como Jesus 
revelou, Jesus vive. Essa reflexão não é dedução; é descrição discursiva do conteúdo da experiência 
cristã justamente analisada. Os cristãos hoje não podem vivenciar Jesus exatamente da mesma 
forma que os primeiros discípulos. A fé-esperança na ressurreição é mediada por um Jesus que é 
representado na comunidade cristã, e através dela, em uma variedade de formas. Em última análise, 
porém, a crença na ressurreição de Jesus repousa em uma avaliação da mensagem e da vida desse 
homem, e na experiência religiosa de que sua vida é uma revelação do modo como Deus é, e da 
maneira como a vida humana é reconduzida a Deus. A fé-esperança na ressurreição é baseada na fé 
existencial de que Jesus revelou Deus como ele verdadeiramente é: um Deus de amor; um Deus de 
fidelidade; um Deus que, enquanto autor da vida, é também aquele que lhe dá consumação; e um 
Deus que salva da morte final os que lhe são responsivos. Em suma, primeiro, a base histórica da fé 
na ressurreição de Jesus é a vida histórica do próprio Jesus, e a capacidade de seu ministério para 
revelar um Deus que ressuscita. Segundo, o substrato religioso consiste na fé e na revelação 
existenciais, que são os frutos da iniciativa da graça divina. E, terceiro, ambas são envolvidas em 
uma esperança fundamental e transcendental no futuro. Com relação ao primeiro elemento, o 
conhecimento atual de Jesus é semelhante ao de Paulo, que não havia conhecido Jesus 
pessoalmente. Quanto aos dois segundos fatores, o reconhecimento atual de Jesus é genericamente 
o mesmo. 

Podemos concluir agora com uma resposta sumária à questão que este capítulo procura esclarecer, 
ou seja, o que significa dizer que Jesus ressuscitou? Qual a lógica dessa afirmação? É uma 
afirmação de fé-esperança que exprime um engajamento religioso e uma confiança por parte do 
indivíduo e da comunidade. Independentemente de ser enunciada pelos primeiros discípulos ou 
pelos fiéis da atualidade, existe uma continuidade fundamental na estrutura da convicção. Ela 
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afirma que Jesus vive ontologicamente, enquanto indivíduo, na esfera de Deus. Em parte, é 
pronunciada com base nas premissas históricas do ensinamento e da vida de Jesus, de sua 
mensagem e de sua pessoa, e ao mesmo tempo é fundada em um encontro religioso com o Espírito 
revelador ou com a graça de Deus. A ressurreição é concebida como declaração divina de que a 
vida de Jesus é verdadeira revelação de Deus e autêntica existência humana. Como implica o 
engajamento e a iniciativa da pessoa, o reconhecimento da ressurreição é um chamamento à missão 
e, enquanto tal, por meio da esperança e do compromisso, torna-se salvífico. Muito se discorrerá 
ainda a respeito da salvação no desenrolar do trabalho. Para Jesus, enquanto fim e finalidade de sua 
vida, a ressurreição foi parte intrínseca dela, e não simples apêndice. Também dessa forma é a 
ressurreição para os seres humanos em geral. Mas mesmo aqui existe uma tensão. Por um lado, o 
que se revela na ressurreição de Jesus não é que toda vida humana ressuscita, e sim que a existência 
humana fiel coma a sua é reconduzida ao amor de Deus. Por outro lado, o que se encontra no 
próprio ensinamento de Jesus é um Deus de amor incondicional que se projeta resolutamente em 
direção aos pecadores. Só com base nessa última premissa é que podemos esperar pela salvação. 
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 [O texto a seguir foi extraído do livro O Cristo, de Adolphe Gesché, São Paulo, Paulinas, 2004, pp. 
146-172, coleção Deus para pensar, v. 6] 

A Ressurreição de Jesus 

O lugar teológico da Ressurreição 

Escolhendo falar da Ressurreição de Jesus pelo viés do tema da Descida ao Inferno, escolhe-se 
antes de tudo o mais difícil e problemático: o de todos os riscos da ingenuidade cosmológica e de 
todos os perigos da deriva mitológica. Por que tentar, em campo já tão difícil e delicado, empreitada 
tão paradoxal? 

Porque a linguagem cosmológica e o discurso mitológico têm capacidades que não tem a razão 
puramente racional. A linguagem cosmológica, certamente com seus riscos de deriva gnóstica, 
permite um desdobramento que uma linguagem abstrata (“morte”, “vida”, “ressurreição”) não leva 
em conta. Os Padres gregos tinham compreendido bem isso, tanto que recorreram, em sua 
cristologia e em sua soterologia, às representações cósmicas, e não apenas aos recursos conceituais. 
Quanto ao discurso mitológico, apesar de seus perigos de deriva pseudo-histórica, não é 
reconhecido pela hermenêutica de hoje como mais rico que o discurso de “simples razão”? Entra 
em jogo aqui a famosa “distância hermenêutica” que o recurso a um esquema culturalmente distante 
permite. Como já observava Aristóteles, “perceber uma dificuldade e se espantar é reconhecer sua 
própria ignorância, e é por isso que gostar dos mitos é, de qualquer maneira, fazer filosofia” 
(Metafísica, 982b). 

Kant, a propósito do pecado original, reconhecia às “representações religiosas” uma força que a 
filosofia não tem, mesmo quando fala, ela também, de “mal radical”: “O mesmo gênero de 
representação que a Escritura usa para descrever a origem do mal” não pode decerto ser tomado 
pelo filósofo como uma explicação histórica, mas “está muito de acordo” com o que, na sua procura 
“da origem racional, permanece para [ele] impenetrável. Não existe para nós razão compreensível, 
prossegue Kant, para saber de onde o mal moral teria podido por primeiro chegar a nós. É esse 
caráter incompreensível que a Escritura exprime”. A razão não pode exprimi-lo, mas “a 
representação não deixa de ser menos verdadeira para o sentido filosoficamente exato”.1 

Quanto a Shelling, como não citar este texto, ainda mais surpreendente por expressar-se 
justamente sobre a Descida ao Inferno: “Palavras obscuras dos Pais da Antiga Aliança, que falam de 
um lugar de ocultação, uma simples sombra de vida, sob a terra, onde tudo está em repouso, e do 
inferno como potência, de um lugar de guarda que não deixa levar embora sua presa, mesmo que de 
                                                
1 KANT, E. La religion dans les limites de la simple raison. Paris 1968. pp. 63, 65-66 e 84. Ver 

também a página 76, nota 1, onde Kant confessa que a razão deve estender-se até as idéias 
transcendentais capazes de preencher seus limites, sem, entretanto, poder apropriar-se delas 
como estritamente pertencentes a sua esfera.  
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tempos em tempos rompa um raio de esperança dizendo que o justo não ficará nesse lugar: palavras 
que não devemos vê-las todas como fábulas, se temos ainda algum respeito pelo caráter das antigas 
tradições”.2 

Paul Ricoeur falou muito no mesmo sentido, mostrando a dívida da filosofia com relação às 
representações teológicas.3 Quanto a René Girard, sabe-se quanto considera indispensável conservar 
as grandes figuras do mal que se encontram na Bíblia (a narrativa do pecado original, as 
lamentações de Jó etc.) e nas antigas narrativas míticas, para compreender-se a si próprio. 

Com a autorização que dão tais referências, não parece proibido tentar um ensaio de conquista 
especulativa que poderia, então, ser de ordem conceitual e não simplesmente ilustrativa. Por 
experiência teológica sabe-se, aliás, que quanto mais um dado de fé (pensemos na doutrina do 
pecado original) aparece oculto em um invólucro mitológico, mais temos nisso o sinal de que se 
trata realmente de um assunto importante mas difícil, e que, justamente por isso, precisou, como 
que inconscientemente, apelar para recursos outros que aos das abstrações comuns. Do mito, não se 
deve apagar a chama. 

A hipótese está, portanto, deliberadamente elaborada para que esse esquema da Descida ao 
Inferno (e da Subida do Inferno4) reserve surpresas. E surpresas que, paradoxalmente, vão no 
sentido de uma melhor compreensão da Ressurreição, a ponto até de poder superar certas 
dificuldades clássicas. 

Entretanto, é evidente que essa leitura da Ressurreição, pelo viés do esquema do Inferno, deverá 
ser lida em segundo grau. Não ao pé da letra, mas pelo que ela significa. É o próprio espírito de 
uma leitura hermenêutica de uma narrativa que toma emprestado representações culturais que já 
não conservamos como tais. 

O “fato” dessa tradição 

Praticamente todos os Credos antigos,5 todas as liturgias batismais e eucarísticas (tanto orientais 
como ocidentais), todos os discursos petrinos e paulinos mencionam a Descida ao Inferno como 
parte integrante da gesta pascal.6 Lembremos, entre outros, do Exultet pascal,7 do Unde et memores8 
                                                
2 SCHELLING, F. W. Clara. Paris, 1984. pp. 130-131. Ver, mais extensamente: Cours d’introduction 

à la philosophie de la mythologie. Paris, Marquet, 1998; e Leçons inédites sur la philosophie de la 
mythologie. Paris, Pernet, 1997. 

3 RICOEUR, Leituras 3 (veja por exemplo p. 89). 
4 Falando de “Descida ao Inferno”, será preciso quase sempre ter em mente ao mesmo tempo: 

“Estadia no Inferno” e “Saída do Inferno”. Conservaremos o uso corrente, que afinal faz 
sinédoque. 

5 O Credo chamado de Nicéia e Constantinopla constitui notável exceção. Ele, porém, já é tardio, 
mais racionalizado, e além disso mais atento à confissão trinitária do que à confissão 
cristológica. 

6 É verdade que nem todas as narrativas de Ressurreição fazem isso. A esse respeito, pode-se 
dizer que existem três tradições: a tradição joanina salta totalmente esse tema — a Cruz já é o 
lugar e o instante da vitória de Ressurreição; a tradição sinótica, e particularmente a tradição 
lucana, cuja seqüência mais “histórica”, mais “cronológica”, conserva os episódios “empíricos” 
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da eucaristia romana (tão mais significativo em um texto tão curto, em que se poderia escolher 
evocar outras coisas) e do Símbolo dos Apóstolos.9 Mas vamos aqui fazer referência ao texto com 
mais argumentação no aspecto teológico, o do discurso de Pedro em Pentecostes, discurso que 
pretende ser um resumo da fé em Cristo ressuscitado e na conversão que ela implica.10 Vamos 
reproduzi-lo extensamente antes de ficar com seus pontos mais importantes: 

“Esse homem [que] vós entregastes e eliminastes mandando-o crucificar [...], Deus o ressuscitou 
libertando-o dos laços [odinas] da morte [tou thanatou]; [do Inferno — tou Hadou —, dizem vários 
manuscritos], pois não era possível que a morte o retivesse em seu poder [krateisthai hyp’ autou]” 
(At 2,23-24). 

Cremos constatar já, mesmo que não se deva ficar com a lição “tou Hadou”,11 que a morte de 
que se fala é aquela representada pela estada entre os mortos (laços, tormentos, dores), vivida como 
cativeiro, onde reina um poder (krateisthai), o do Demônio. 

Além do mais, a continuação do discurso confirma isso. Pedro cita o salmo profético (Sl 15,8-
11): “Porque não abandonarás minha vida na morada dos mortos [eis Haden] e não deixarás teu 
santo conhecer a decomposição [diaphtoran]” (At 2,27). O discurso de Pedro cita o salmo segundo 
a Setenta. Ora, o grego traduz geralmente com o termo diaphtora uma palavra hebraica cujo sentido 
mais corrente é “fossa”, não “decomposição”. Ficar-se-ia na verdade no esquema do Hades, não 
havendo necessariamente alusão ao estado do corpo no túmulo. 
                                                                                                                                                            

(sepultamento, túmulo, aparições etc.); e a tradição paulina e petrina (para Pedro: At 2,15-36, 
aqui analisado; 1P 3,18-20; 4,6; para Paulo: At 17,31; Rm 6,9; 8,11; 10,10; Gl 1,1; Cl 1,18; 2Tm 
2,8) que fala da Descida ao Inferno (Pedro) e da ressurreição da morada dos mortos (Paulo). É 
essa tradição que é retomada largamente por nossos credos, nossas liturgias, por toda a 
tradição patrística e pelas representações iconográficas orientais. Sobre a dificuldade de querer 
harmonizar diversos tipos de apresentação teológica da Ressurreição, ler PONTHOT, J. Vers 
l’historicisation lucanienne de la séquence pascale. In: À cause de l’Évangile; Mélanges offerts à 
Dom J. Dupont. Paris, 1985. pp. 643-654 (Lectio Divina, 123). 

7 “Haec nox est, é nesta noite que Cristo, tendo rompido as cadeias da morte [destructis vinculis 
mortis; ver At 2,24], subiu vitorioso do Inferno [Christus ab inferis Victor ascendit]. O vere beata 
nox, ó noite realmente feliz, a única que pôde conhecer o tempo e a hora em que Cristo 
ressuscitou do Inferno [in qua Christus ab inferis resurrexit].” E é feita uma comparação com o 
astro sol: “Esse astro, digo, que não conhece o poente, esse astro que, de volta do Inferno 
(regressus ab inferis), espalhou sobre o gênero humano luz serena”. Quase teríamos vontade de 
nos perguntar se o orto iam sole de Mc 16,2 não é uma metáfora para o Senhor ressuscitado. 

8 Nec non et ab inferis resurrectionis. 
9 “E [creio] em Jesus Cristo [...], que [...] padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 

sepultado, desceu ao Inferno, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos [ek nekron], subiu 
aos céus.” 

10 Desde os trabalhos da escola de Upsala (P. Lundberg, H. Riesenfeld, B. Reicke, C. M. Edsman), 
já não é razoável pôr em dúvida a autenticidade da presença do tema da Descida ao Inferno a 
partir dos escritos do Novo Testamento (isso contra a opinião representada essencialmente por 
W. Bieder). Por outro lado, ver o discurso de Paulo (At 13,26-42), quase simétrico ao de Pedro, o 
qual retomamos aqui. 

11 A versão Hades no lugar de thanatos tem sua probabilidade. Sheol é regularmente traduzido por 
thanatos na Setenta: 2Sm 22,6; Pr 23,14; Is 28,15: Eclo 51,9; inversamente, a palavra hebraica 
mawet (morte) é às vezes traduzida por Hades: Pr 16,25; Jo 33,22; Eclo 9,12). Mesmo se se trata 
de (relativas) exceções, são significativas. No Apocalipse, as palavras thanatos e Hades aparecem 
muitas vezes juntas, como se as duas noções estivessem implicadas (ver Ap 1,18; 6,8; 20,13-
14). 
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Pedro faz em seguida notar a diferença entre a morte de Jesus e a de Davi. Este também está 
“morto [e foi] sepultado”, mas ele “não subiu ao céu”: ficou junto de seus pais, na morada dos 
mortos. Jesus, ao contrário, “não foi abandonado na morada dos mortos, oute enkateleiphthe eis 
Haden”. “Deus o ressuscitou [anestesen]”, ele o ressuscitou “desfazendo os laços e os tormentos da 
morte / do Hades, lusas tas odinas tou thanatou / tou Hadou”, e é assim, ressuscitando da morada 
dos mortos (ek nekron: At 2,34; cf. 17,3112), que ele foi “exaltado [hupsotheis] à [ou: pela] direita 
de Deus”, o que já não aconteceu com Davi, “que não subiu ao Céu, ou gar anebe eis tous 
ouranous” (At 2,19-35). 

Importante observar no texto é a seqüência dos lugares, a qual estrutura esse “cenário” da 
Ressurreição: 1. Terra (crucifixão, sepultamento); 2. Inferno (descida, estada de “três dias”); 3. Céu 
(subida do Inferno no terceiro dia, ressurreição e exaltação, nesse momento, à direita do Pai). 
Observar-se-á que não se trata do túmulo encontrado vazio (o que não quer dizer que esse 
acontecimento está excluído); que a Ressurreição no terceiro dia não está representada como saída 
do túmulo, mas do Inferno;13 que não se faz nenhuma menção das aparições (que parecem supor 
uma etapa transitória de estada na terra). Em resumo, não se fala de uma saída do Inferno que 
desembocaria em um retorno à Terra, mas de uma saída do Inferno que desemboca em uma entrada 
no Céu. O esquema é este: Terra/Inferno/Céu. 

Ora, qual é o esquema que temos espontaneamente na cabeça? Este: 1. Terra (crucifixão, 
deposição do corpo no túmulo, estada de três dias no túmulo); 2. saída do túmulo e retorno à Terra 
(ressurreição do túmulo no terceiro dia, estada na terra durante quarenta dias, aparições); 3. depois, 
e então somente, acesso ao Céu (Ascensão depois dos quarenta dias). Em resumo, o esquema é, 
então, o seguinte: primeiro episódio na Terra/segundo episódio na Terra/Céu. 

Essa segunda seqüência corresponde a uma preocupação cronológica, mais historial e sem 
dúvida mais recente (característica dos sinóticos, e especialmente de Lucas), sobrepondo-se ao 
esquema teológico, mais transcendente do discurso de Pedro (sem falar do esquema joanino, ainda 
mais transcendente e aistórico14). Não vamos discutir a pertinência respectiva de nossos dois 
esquemas (cada um tem suas vantagens), mas tirar do primeiro (o “mitológico”), Terra/Inferno/Céu, 
toda sua potencialidade teológica que em nossa opinião permite-lhe, melhor que o segundo, 
Terra/Terra/Céu, compreender a gesta salvífica de Cristo desde sua morte até sua subida à direita do 
Pai. 

A “teologia” dessa tradição 

                                                
12 A Ressurreição é normalmente expressa em todo o Novo Testamento como ressurreição dentre 

os mortos (ek nekron), da morada dos mortos (ek Tanathou, ex Hadou), e não do túmulo (ek 
taphou): Mc 9,9-10; 12,25; Lc 16,31; At 17,3; Ef 5,14). 

13 A mesma coisa em Orígenes, Homélie sur le Cantique des cantiques, II, 12. 
14 Embora esse esquema (que vê a Ressurreição a partir da Cruz) se acomode logo (mas sem 

menção ao Inferno) a uma Ressurreição do túmulo e a aparições. Sem dúvida o evangelho de 
João concilia (ou tenta conciliar) diversos esquemas já concorrentes. 
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Essa tradição permite-nos de fato uma compreensão — muito mais rica que aquela a que estamos 
acostumados — ao mesmo tempo da morte de Jesus, de sua Ressurreição pessoal, das aparições e 
da Ascensão, e enfim da Ressurreição como ato de salvação. 

A morte de Jesus 

Para nós, a morte é uma fenômeno biológico e instantâneo. Uma vez sobrevinda, ocorre um “não 
se sabe o quê”, de ordem metafísica ou religiosa: seja o nada, seja a passagem da alma para a 
imortalidade, seja a Ressurreição (imediata ou protelada). Em qualquer caso, a morte, mesmo que 
haja passagem para outra coisa, é num instante: nesse instante (in ictu oculi) quando cessamos de 
viver. 

É a mesma leitura que fazemos espontaneamente a respeito de Jesus: é na Cruz que Jesus morre, 
no momento em que entrega o espírito, atestado pelo gesto legal e comprovador do centurião de 
guarda. Toda iconografia ocidental identifica o momento da morte ao da Cruz. 

Mas para os hebreus (como aliás para os gregos), a morte é outra coisa. Ela tem um desenrolar 
temporal. Morrer é seguramente dar o último suspiro, mas é também (e principalmente?) entrar (e 
ficar) na morada dos mortos (o Xeol, o Hades15). A morte não é o drama de um instante, ela é um 
acontecimento que consiste, se assim se pode exprimir, em “viver a vida dos mortos”16. Decerto, 
bem se sabe, a carne que se decompõe agora no túmulo um dia expirou de velhice, pereceu afogada 
ou queimada, sucumbiu à doença. Mas a morte não pára nisso nem nesses fenômenos imediatos: o 
ser que somos não desaparece, ele volta na morada da morte a viver uma vida, mais ou menos 
sinistra e miserável, como “almas penadas”, num país sem retorno e ausente de significação. 
“[Senhor,] que sentido há [quae utilitas] em meu sangue [em minha vida], se é para descer à fossa 
[dum descendo in corruptionem]17? O pó pode dar-lhe graças e fazer confissão de tua verdade?” (Sl 
29,10; cf. Sl 113,17). 

De fato, certas tradições não ignoram a esperança que possa haver “um dia” algum salvamento 
(ver 1Sm 2,6; Dt 32,39; Is 28,18; Os 6,2 e 13,14; Jo 14,12; 19,25-27; Sl 30,2-4; Sb 16,13; 2Mc e 
Dn), mas tal não é a idéia dominante. Em todo caso, essas esperanças não tiram nada à idéia de que 
a morte é longa (até eterna) e que ela consiste em viver no Inferno e aí morar prisioneiro da morte. 
                                                
15 O Aralu babilônico, o Hades e o Acheron gregos, os Inferi ou Inferni latinos e outros.O Inferno é o 

verdadeiro lugar de desolação intensa onde se encontram os mortos: eu preferiria, diz o altivo 
Aquiles, “viver , como cuidador de gado, do serviço junto a um pobre fazendeiro que tivesse 
pouco alimento, a reinar sobre estes mortos, sobre todo este povo extinto” (Odisséia. XI, 489-
491); “Acreditei realmente que ia nesse dia ver os mortos, a morada do Hades: sentia meu 
coração desvanecer-se (Ilíada XV, 252). 

16 O esquema dos três dias pode, para Cristo, ter servido para indicar essa temporalidade da 
morte. Ver a nota 1 mais adiante, na p. 183. 

17 Note que o texto hebraico diz ‘fossa’, Xeol, Inferno, enquanto o texto grego dos Setenta diz 
diaphtoran e o da Vulgata corruptionem, corrupção. Os exegetas chamam a atenção para o fato 
de que as traduções grega e latina suavizam dessa maneira o termo ‘Inferno’ que encontramos 
no texto hebraico e que, muito provavelmente, é a palavra concreta ‘Inferno’ que os tradutores 
têm em mente. 
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O Inferno é no fundo o lugar teológico, o verdadeiro lugar do sepultamento (ver Lc 16,23: “O rico 
foi enterrado no Inferno”, versão latina). Morrer é descer ao Inferno. 

Por esse tema aplicado a Jesus, é dito que Cristo realmente conheceu a morte, a “verdadeira” 
morte, em toda sua verdade, “durante três dias”. Não a viveu como o apagamento de uma vela ou 
como simples golpe de lança, mas em todas as suas conseqüências. “Vós vos submeteis às seqüelas 
[exsequias] do trespasse, vós, o autor da vida e do mundo. Vós entrais no caminho da morte” (Hino 
pascal atribuído a Fortunato). Jesus conheceu a morte, não foi dispensado dela,18 viveu-a com todos 
os seus tormentos, que não se limitam às dores físicas da Cruz. De forma notável, Pascal a 
compreendeu e exprimiu: “Jesus estava morto, mas visível na cruz. Está morto e escondido no 
sepulcro [...]. Aí é que Jesus inicia uma nova vida, não na Cruz. É o último mistério da Paixão e da 
Redenção” (Pensamentos, n. 552).19 Jesus realmente soube o que é ser homem. Desde a queda, toda 
vida humana prossegue nesse reino da morte. Jesus não escapa em nada do que o ser humano 
conhece a partir do pecado, uma vez que aliás “ele foi feito pecado por nós” (2Cor 5,21). 

É a lógica de sua encarnação que em suma persegue ao descer a esse lugar de desolação, 
afastamento dos seres humanos (já não se está na terra) e de Deus (não se está no Céu). “In loco 
vastae solitudinis, num lugar de indizível solidão.” Jesus viveu assim até o fim (egenomen nekros: 
Ap 1,18; egeneto nekros, tornou-se morto: Ap 2,8), sem em nada eludir do que é ser homem 
(hominem verum), foi até o fim da kénosis da Encarnação, descida na Encarnação que só o é se 
chega até aí.20 Viveu essa agonia do sentido e da evidência que a morte é para todo ser humano. “‘O 
mundo lá embaixo se conturba [Infernus subter conturbatus est] ao anúncio da tua vinda [in 
occursum adventus tui].’ Opa! Então é verdade!21 ‘Tu foste ferido como nós! Tu te tornaste 
semelhante a nós’” (Is 4,9-10). 

Ora, tudo isso (mesmo quando se considera o Inferno como representação de um estado) é 
fundamental para compreender bem a realidade e o realismo da morte de Jesus. Rilke disse isso de 
maneira vertiginosa: “Ele apareceu, sem fôlego. / Em pé, sem parapeito, mestre das dores./ 
Levantou os olhos, depressa sobre Adão, / Desfigurou-se, e cintilou, e se perdeu nas ruínas.”22 Jesus 
não ressuscitou da morte como se não a tivesse enfim conhecido totalmente. “De profundis [ek 
batheon] clamavi ad Te, Domine, Das profundezas [do fundo da cavidade, do fosso, da fossa] 

                                                
18 Mesmo que, diferentemente dos outros, ele a conheceu apenas por três dias; mas é 

precisamente isso a Ressurreição. O hápax é: um ser humano que estava realmente morto poder 
estar já no Céu (não é o caso de Lázaro nem de Davi). 

19 Seguramente Pascal fala do sepulcro, não do Inferno, mas a idéia é a mesma. Ver adiante nota 
4, p. 172 e nota 3, p. 175. 

20 Santo Agostinho, a propósito do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, parece 
ver nessa cena uma analogia com a descida ao Inferno, na medida em que poço e fossa 
designam o estado de rebaixamento com o qual Jesus consentiu, precisamente porque quis ir 
até o fim da lógica da encarnação: “Veio a um poço porque ele desceu até o abismo de nossa 
morada aqui embaixo” (Homilias sobre são João, XV, 9). 

21 Essas quatro últimas palavras são de Claudel (referência perdida) [em francês: “Eh! quoi, c’est 
donc vrai!], mas mereceriam estar numa Bíblia apócrifa... 

22 RILKE, R. M. Descente du Christ aux Enfers, em Œuvres, v. 2. Paris, 1972. p. 422 (inverti a 
ordem dos versos). 
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clamei a Ti, Senhor” (Sl 129,1). Não era preciso23 que Cristo chamasse das profundezas? “Gritei 
para vós dos lugares profundos. Senhor, escutai minha prece. Se ela tivesse partido da planície, teria 
podido parar antes do pico da montanha e não furar a nuvem inteira.” 24 Não tinha vindo por isso? 

A morte, mais uma vez, não é um simples acontecimento biológico, nem mesmo de sofrimento 
de agonia mais ou menos prolongado. Parar na Paixão e na morte na Cruz (que são muito reais, 
evidentemente) pode ter gerado um tom dolorista e afetivo ultrapassado e uma teologia 
excessivamente redencionista, em que o sofrimento físico corre o risco, como sabemos, de ser 
considerado por si salvífico. A “simples” compaixão afetiva por Cristo agonizante não basta: trata-
se de uma drama que tem as dimensões da destinação (de uma vida, a sua, e a dos outros).25 “Ao 
longo de todos os mortos, lado a lado com as fileiras do povo horizontal, durante trinta horas o 
despojo daquele que permanece livre com os mortos comungou em nosso cemitério, homologou 
nosso silo.”26 

Mas eis então o drama da morte de Jesus mais bem valorizado do que de qualquer outra 
maneira.27 E já se adivinha o que isso vai significar para uma melhor compreensão da Ressurreição. 
É com efeito desse estado, desse lugar onde a morte exerce seu poder (ver o krateisthai, estar sob o 
poder de alguém, de At 2,24) que Jesus vai ser “despertado”, erguido, ressuscitado, libertado.28 É 
algo totalmente diferente e mais do que simplesmente ressuscitar do túmulo — o que no fundo seria 
apenas a conseqüência empírica: “Vede, ele não está aí” (ver Mt 28,6).29 E que, aliás, não é vivido 
como uma descoberta de Jesus: “Alguns de nossos companheiros foram ao túmulo e o que 
encontraram estava conforme com o que as mulheres tinham dito; a ele, porém, não o viram” (Lc 
24,24). 

A Ressurreição pessoal de Jesus 

Que dizem nossos textos? Que é desse estado (se se prefere essa palavra à palavra lugar) que 
Jesus ressuscita: “resurrexit a mortuis; ek nekron” (notar o plural). Literalmente: “dentre os 
                                                
23 Vem à mente o “não era preciso” de Emaús (Lc 24,26). 
24 HELLO, E. Paroles de Dieu (1877). Grenoble, 1992. pp. 118-120. 
25 Certamente não se trata de cometer o despropósito de minimizar o que pode ter sido o 

sofrimento da Cruz. 
26 CLAUDEL, P. L’épée et le miroir. Paris, 1939. p. 155. 
27 Existe uma notável Crucifixão etíope (séc. XIV-XV), na qual o sangue dos pés de Cristo escorre 

sobre a cabeça de Adão e Eva que se encontram no Inferno, estando de boca aberta justo sob a 
Cruz. Eis o que permite talvez associar o esquema joanino e o esquema petrino. O mesmo 
acontece na iconografia ocidental, em que se vê freqüentemente a Cruz plantada sobre o crânio 
de Adão (como se a morte na Cruz fosse ao mesmo tempo a descida ao Inferno). 

28 E sem dúvida pode-se assim compreender melhor o tema do Cristo pantokrator. Não se trata de 
afirmar acima de tudo uma espécie de poder “contra nós”, como se tem às vezes a tenebrosa 
impressão diante de certos ícones, mas de um poder que se exerce “contra o demônio”: o verbo 
da Ressurreição na voz ativa (kratein) opõe-se aqui ao do Inferno na passiva (krateisthai). A 
onipotência do Pantocrator nos liberta do poder do Demônio. 

29 Deve-se traduzir por: “ele não está aí (Ouk estin hode)” e não por “ele não está mais aí”, como se 
costuma fazer, o que enfraquece o caráter teológico da palavra do anjo em favor de um detalhe 
simplesmente historial. 
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mortos”, da morada dos mortos.30 Em nenhuma parte está dito (mesmo que isso não esteja negado) 
que ressuscitou do túmulo (ex monumento, ek taphou).31 O Evangelho fala somente do túmulo 
encontrado vazio. A pedra não foi rolada para permitir ao Cristo sair (!), mas para permitir às 
mulheres verem. Poder-se-ia, levando ao extremo, dizer que Jesus saiu do túmulo, mas não que daí 
ressuscitou.32 Ressuscitar não é sair do túmulo; é por isso talvez que o anjo se contenta em dizer: 
“Ele ressuscitou, não está aí”; levando ao extremo: “Não há túmulo”. “Seu túmulo permanece entre 
nós”, dizia acima Pedro a propósito de Davi. Ao contrário, o próprio texto sugere, já que tende a 
diferenciar completamente a figura de Davi da de Jesus, que o túmulo de Jesus não está mais entre 
nós. 

Cristo ressuscitado é o Cristo que sai da morada dos mortos, do estado (do lugar) assinalado aos 
mortos, isto é, da verdadeira morte. É exatamente o que compreendeu a iconografia oriental, na qual 
Cristo é representado saindo e subindo (a anabasis é verdadeira anastasis) do abismo que se abre na 
parede do rochedo que representa a porta do Inferno, e não na do rochedo em que está cavado o 
túmulo (mesmo que se possa ter aí uma superposição simbólica ou metafórica dos dois temas, mas 
com predominância do primeiro33). O túmulo, acima de tudo, é sempre, para nós também, um traço, 
uma lembrança: “Venerunt ad monumentum” (Lc 24,1), elas chegaram ao túmulo (literalmente: ao 
lugar de uma lembrança, ao lugar onde se tem lembrança de um morto). A própria etimologia 
testemunha isso, quando nos ensina que essa palavra “túmulo”, monumentum, remete a mnemeion, 
lugar de uma (simples) lembrança. 

Jesus sai vitorioso do Inferno. Tal é propriamente sua Ressurreição: essa saída do Inferno, onde 
foi viver até o fim a morte e de onde sai vivo para a Vida eterna. “Eu estava morto, e eis-me aqui, 
estou vivo para os séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e da morada dos mortos” (Ap 
1,18). Jesus venceu a morte nessa morada, não no túmulo, e nesse combate, não simplesmente na 
Cruz, mesmo que isso não seja falso, como viu são João.34 Jesus sai vitorioso da morte saindo do 
Inferno, ressuscitando do Inferno: aí é o lugar da Ressurreição vitoriosa. Venceu a morte em seu 

                                                
30 Ver Mt 17,9 e par.; Mt 28,7 e par.; At 17,31, Rm 1,4; 8,11; 10,10 Gl 1,1; 2Tm 2,8; Ap 1,5.18. 

Notar que não se fala, nesses contextos, de “ressurreição dos mortos”, de “resurrectio 
mortuorum” (mesmo se isso é a conseqüência), mas de “ressurreição dentre os mortos”, 
“resurrectio ex mortuis”. 

31 Se não me engano, é somente no século VII, no Concílio de Toledo XI (675), que se encontra pela 
primeira vez: ‘e sepulchro surrexit’. 

32 Levando ao extremo, poder-se-ia perguntar, nós vimos anteriormente, se o episódio do túmulo 
encontrado vazio não é relatado principalmente para contar um espanto (ver aqui o temor das 
mulheres), esse espanto que está na fonte de interrogação mais profunda, ela própria fonte de 
descoberta e de revelação. Um fato lingüístico não deixa de intrigar-me: ao lado da palavra 
taphos (ho taphos, -ou), o grego conhece um homônimo (to taphos, -eos/ous) que significa 
“estupor”, “terror”. Que pensar disso? 

33 Sabe-se que nem sempre é fácil distinguir,de um ícone a outro, os temas da saída do túmulo, da 
saída do Inferno e da Ressurreição como tal. O mesmo ocorre com as cenas da Transfiguração, 
da Ascensão e da Parusia. 

34 Pode-se pensar que os dois acontecimentos (se bem que de natureza diferente), a saída do 
Inferno e a saída do túmulo, ocorreram “ao mesmo tempo”. Na iconografia ocidental, em que a 
saída do Inferno quase não é representada, opostamente a uma representação abundante da 
saída do túmulo, pode ser que o rochedo do túmulo seja ao mesmo tempo o rochedo do Inferno. 
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próprio terreno (Thanatoi thanaton patesas, venceu a morte pela morte, venceu a morte em seu 
próprio espaço). 

Vê-se a importância de toda essa temática. Ela dá à Ressurreição uma densidade maior do que o 
faz qualquer outra representação ou conceitualização. A Ressurreição não corre o risco de aparecer 
como um ato um tanto “prodigioso” ou “miraculoso” (no mau sentido do termo), como se corre o 
perigo disso quando se fala apenas de Ressurreição do túmulo. E quando, mais perigoso ainda, 
sujeita-se a ver a Ressurreição apenas como reviviscência ou reanimação, à maneira da mal 
denominada ressurreição de Lázaro (falaremos disso mais adiante). A Ressurreição é Ressurreição-
do-Inferno, e compreendemos melhor então o esquema apresentado mais acima: o Senhor passa do 
Inferno ao Céu. Isso é ressuscitar: “Quando Jesus passou desse mundo a seu Pai” (Jo 13,1). A 
Ressurreição não é a passagem do túmulo à terra (mesmo se houver também e de acréscimo estada 
[aparições, manifestações] na terra; retornaremos a isso). 

A Ressurreição é um ato de Deus arrancando Cristo da morte “total”, da morte “metafísica” ou 
“teológica” (como queira, mas verdadeira morte, morte total, existencial), não da simples morte 
biológica, material, sem o que a Ressurreição correria o risco de ser apenas uma “ressuscitação” 
biológica. O Pai arranca Jesus da morte para fazê-lo passar daí à glória do Céu, à verdadeira vida 
(zoe e não bios). A vitória de Jesus sobre a morte não é simples vitória sobre a morte biológica mas, 
que nos permitam a expressão, sobre a morte “zoe-lógica”, sobre a morte que faz perder a vida (zoe) 
que, ela também, é algo diferente de um fenômeno biológico (bios). O milagre da Ressurreição é 
um ser humano realmente morto (que se encontra no reino do Demônio e da morte) poder estar já 
no Céu (no Reino de Deus e da vida35), o que não é precisamente o caso de Lázaro, do filho de 
Naim ou da filha de Jairo. O que exprime muito bem são Paulo em discurso com o mesmo esquema 
do de Pedro: “Nós também vos anunciamos [uma] Boa Nova [...]: Deus [o] ressuscitou, sem retorno 
possível à decomposição [diaphtoran; vimos que originalmente significa: no Inferno]” At 
13,32.34).36 

Conseqüentemente também, a Ressurreição, uma vez que não é uma simples reanimação pessoal, 
aparece inteiramente como aquilo que ela é, a saber, uma vitória contra a morte, e não 
simplesmente, se se pode dizer, contra uma morte, contra tal morte. É a morte que é vencida, a 
partir do seu próprio espaço, “na casa dela”.37 Alguém dentre os mortos, e não simplesmente 

                                                
35 É o que ainda está expresso em At 13,41, citando Habacuc: “Sejam tomados pelo estupor […], 

com efeito eu vou, durante vossa vida” (portanto sem esperar uma ressurreição final, comum a 
todos), “realizar uma obra em que não acreditaríeis se vos fosse contada” (Hab 1,5). 

36 Não se pode deixar de pensar que os discursos menos anedóticos e mais teológicos de Pedro e de 
Paulo tenham outro peso, no que tange à leitura e à compreensão — e logo também à realidade 
— da Ressurreição, do que as narrativas de tipo lucana. 

37 Mesmo se, com são João, dizemos que Jesus ressuscitou na Cruz e que com alguns dizemos que 
é como ressuscitado que Cristo desceu ao Inferno, isso não é ponto de fé. Ao contrário, a fé 
tenderia a exprimir-se dizendo que ressuscitou no terceiro dia (é a insistência mais freqüente). 
Quanto a outras apresentações ainda, como a que diz que Jesus foi ao Inferno somente com sua 
alma (teoria tardia, inspirada na antropologia grega e sem dúvida imaginada para harmonizar a 
Descida ao Inferno com a estada do corpo no túmulo); ou como a que diz que Jesus visitou o 
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alguém morto, sai da morte, da morada (do estado) em que ela exerce seu poder (krateisthai). 
Conseqüentemente não se trata mais, tanto para Cristo como para nós, de um simples episódio, mas 
de um evento, até de um advento. Aqui está o clímax da Ressurreição de Jesus: a morte, e não 
simplesmente sua morte, é, por ele ou por Deus, vencida.38 É por isso aliás, ainda diferentemente de 
Lázaro, que ele vai ao Pai e encontra os caminhos da Vida, houdous zoes (At 2,28), não da simples 
bios, como é o caso no episódio de Lázaro. A verdadeira aflição do Inferno não é simplesmente — 
como entre os gregos, que atravessavam o rio Lete, o rio do esquecimento — ser esquecido pelos 
seres humanos, mas estar separado de Deus. 

Os quarenta dias, as aparições e a Ascensão 

Lembremos nossa seqüência (Terra/Inferno/Céu): Jesus ressuscita do Inferno para o Céu (o Pai), 
diferentemente de Davi, “que certamente não subiu ao céu” (At 2,34), mas ficou no túmulo e no 
Inferno (ver At 2,29), onde continua. Mas o que acontece então, uma vez que Jesus está no céu, 
com os quarenta dias e as aparições sobre a terra?39 Esses episódios não convidam a dizer que 
Jesus, deixando o Inferno, primeiro passou algum tempo na terra, antes de passar para o céu? Várias 
coisas devem ser desenvolvidas aqui passo a passo. 

1. Por mais importantes que sejam as narrativas de aparição, a Ressurreição, em todo caso, isto é, 
qualquer que seja o esquema adotado, não se identifica com elas, como nosso imaginário representa 
confusamente as coisas. As duas situações (Ressurreição e aparições) são bem distintas. As 
aparições não constituem a Ressurreição: são sua mediação (sinais e testemunhos), a manifestação, 
a revelação, mas não o conteúdo, o objeto. A Ressurreição não é um simples e maravilhoso retorno 
da presença (doravante gloriosa) de Jesus à terra. 

2. Não se negam por isso as aparições. Ao contrário, tornam-se o que são verdadeiramente 
aparições: a manifestação de alguém que está no Céu, e não a de alguém que se encontra em 
alguma parte da terra. Conseqüentemente, não somente desaparecem questões bastante disploráveis 

                                                                                                                                                            
Inferno com seu corpo ressuscitado, eu seria tentado a dizer que pouco importa (ver Jo 21,22-
23, “que te importa”; 2Cor 12,2-3, “eu não sei”, “Deus o sabe”): só a subtileza dessas 
apresentações (para não falar de outras ainda) já é mau sinal. O que importa é que Jesus entrou 
como salvador no Inferno e que “basta” (!) que o tenha feito como Deus e como ser humano, em 
seu estado de Encarnação, prolongando o que fez na Palestina. Ver adiante a nota 2, p. 183. 

38 Mesmo que, claro (pois isto também é a Ressurreição de Jesus), essa vitória sobre a morte tenha 
começado pela vitória sobre sua morte pessoal. Vimos: Jesus não foi dispensado da morte. 
Quando “escapa” dela (pelo poder do Pai e por seu combate vitorioso sobre a morte), o que faz 
sua “única” diferença quanto a nós, é que a conheceu “apenas” por três dias. Mas é na verdade 
da morada dos mortos que ressuscita: “tertia die resurrexit a mortuis”. E nós (ver a liturgia dos 
funerais), não ficamos também “três dias” na morte (números simbólicos)? 

39 Não resolveria nada dizer, o que já fizemos anteriormente, que essa seqüência pertence a uma 
tradição de composição literária diferente da aqui examinada. Ela não deixa de pertencer à 
tradição simplesmente e não poderia ser evitada. 



Edição n. 4 – Março / Abril 2006 11 

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

(do tipo: onde se escondia Jesus entre duas aparições?40), mas também as aparições ganham seu 
sentido. Elas são teofânicas, são acontecimentos que vêm do Céu visitar a Terra, o que nos permite, 
aliás, compreender que Estevão e Paulo podem falar de aparições do Ressuscitado, quando sua 
experiência se situa depois desse período privilegiado (At 7,55-56 e 9,3-6). As aparições são 
teofanias, manifestações “celestes”, revelações de Deus e de sua presença ao ser humano em Cristo 
tornado Senhor e presente à direita do Pai (ver At 7,55). “Deus o ressuscitou no terceiro dia, e 
concedeu-lhe que manifestasse sua presença” (At 10,40).41 As aparições de Jesus não foram as de 
um Jesus redivivus (como seria a de Lázaro), mas de um Jesus ressuscitado, na glória do Pai e no 
Poder do Espírito. 

Falar assim não é negar os Quarenta Dias. Houve na verdade, durante determinado tempo, essas 
manifestações excepcionais do Senhor que vem do Céu e partilha sobre a terra a intimidade dos 
crentes e dos apóstolos para iniciá-los em sua Ressurreição e naquilo que ela significa. Mas esses 
dias privilegiados não constituem uma espécie de “trégua” durante a qual Jesus reside (?) como que 
entre o céu e a terra (!). Não é um Jesus que ficou na terra, que aparece àqueles que escolheu, mas o 
Senhor ressuscitado que vem do céu, de junto do Pai. A esse respeito, é interessante que, para 
Lázaro justamente, não se fala de “aparições”. 

3. Mas que acontece então com a Ascensão, se dizemos que Jesus aparece como Senhor que vem 
do Céu, onde já se encontra? A Ascensão seria negada, pois parece na verdade supor que é 
precisamente após uma estada na Terra que Jesus chega, enfim, ao Céu? Não pensamos assim. Que 
é, pois, a Ascensão? Exatamente a última aparição e o fim das aparições. Ao término dos “quarenta 
dias”, as testemunhas não se beneficiaram mais dessas revelações do Ressuscitado; ele 
“desapareceu aos seus olhos” (ver At 1,9); daí em diante não o viram mais (Lc 24,31). Jesus, que 
desde a Ressurreição do Inferno está no Céu, põe fim a suas manifestações na Terra. A Ascensão é 
a última “subida” ao Céu, como ele tinha feito após cada aparição, e sem que se precise imaginar, 
nesse caso como em outros, um prodígio particular. 

Certamente, no esquema usual e espontâneo, consideramos a Ascensão como esse momento 
único no qual o Senhor “subiu ao Céu”. Não se negará que se podem ver a coisas assim, segundo 
um esquema que corresponda àquele, mais “histórico” e cronológico, que chamamos sinótico ou 
lucano.42 Esse esquema, porém, não se impõe à fé. A maior parte dos Credos, o esquema joanino e 

                                                
40 “Não se deve acreditar que [o Senhor] tenha vindo de algum lugar físico para aparecer a seus 

discípulos e que tenha retornado para outro lugar, quando não aparecia.” (JOÃO SCOTO ERÍGENA, 
De la division de la nature. PL, 122, 536D). 

41 Vendo as aparições como manifestações teofânicas daquele que está no céu, compreende-se 
melhor também que Jesus esteja geralmente invisível (um ressuscitado não é visível “assim”); 
que se tenha revelado apenas a alguns, capazes de revelação; que mesmo para estes, ele não é 
visto com facilidade (Madalena o toma por jardineiro; os apóstolos o tomam por fantasma ou 
espírito flutuando sobre a água; Tomé tem suas precauções; os discípulos de Emaús o tomam 
por peregrino e relatam, aliás de forma machista, que, se é verdade que as mulheres dizem tê-lo 
visto, “nós não o vimos[...]”)! 

42 Esse esquema até se encontra uma vez, e paradoxalmente, em são João (segundo o qual tudo 
parece ter realizado já na Cruz), em sua famosa cena do Noli me tangere. O que prova, uma vez 
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as seqüências petrina e paulina vêem a subida ao Céu bem antes da Ascensão. Em que reside, 
entretanto, o caráter excepcional da Ascensão? Reside nisto: é na ocasião dessa última aparição, em 
que Jesus se revela pela última vez a seus apóstolos, que eles vêem confiada definitiva e 
solenemente sua missão de Igreja, e cuja confirmação e plenitude receberão no Pentecostes.43 

Uma preocupação muito grande quanto aos dias e sua duração poderia fazer esquecer que não 
estamos lidando com simples reportagem empírica. E cada vez que falamos de descida do Céu ou 
de subida, é claro que, com ajuda aliás também de representações, não falamos de fatos 
cosmológicos, mas de realidades transcendentes. “Non est quaestio motus”, não é questão de física, 
dirá um dia de maneira incisiva e perfeita santo Tomás a respeito da Ascensão! E se, entretanto, há 
tempo e duração (os três dias da Ressurreição; os quarenta dias das manifestações; ainda os dez dias 
antes de Pentecostes), é porque Deus é descrito como quem respeita nosso tempo. “O Filho de Deus 
para operar nossa salvação quis ter três dias.”44 Nisso consiste o verdadeiro significado de toda essa 
cronologia teológica: assim como a Criação, a salvação não se faz em um dia.45 Mas, tanto num 
como noutro caso, os números não são o que são. Além do mais, o próprio cruzamento dos dois 
esquemas assinalados anteriormente (lucano e petrino), amplamente incompatíveis para tomá-los 
como relações históricas, prova suficientemente que é preciso dirigir a atenção sobre o conteúdo, 
não sobre a contabilidade desses acontecimentos: Jesus conheceu a morte, venceu-a, passou ao Pai, 
fez-se reconhecer por seus apóstolos e acabou, então, a obra começada na Encarnação. Tudo isso, se 
se pode permitir expressar-se assim, leva tempo, daí que se trata de um Deus que respeita o ser 
humano na verdade de sua temporalidade, não de um Deus que o visitaria numa eternidade 
ofuscante e absorvente. Até uma revelação demanda tempo. 

Falar assim das aparições é lembrar em que elas consistem essencialmente. Primeiro foram a 
continuação, de outra maneira, do ensinamento do Senhor a seus apóstolos e o envio deles em 
missão. Em seguida, essas manifestações de presença foram como tantos testemunhos destinados a 
revelar a Ressurreição, assim como no Jordão o Pai revela seu Filho: “Eis meu Filho bem-amado” 
(Mc 1,11). Seguramente, em certa lógica, “bastaria” ou “poderia ter bastado” uma “voz do alto” 
                                                                                                                                                            

mais, que todos os esquemas são possíveis e se cruzam, prova de que a questão está em outro 
lugar, que é de significado teológico antes de ser histórica no sentido restrito do termo. O “Eu 
ainda não subi”, oupo anabebeka, dado por Jesus como razão ao seu “Não me retenhas”, 
significa sem dúvida que, pelo fato de o Espírito ainda não ter sido dado (Pentecostes), a entrada 
de Jesus na glória do Pai, embora efetiva, não está ainda plenamente realizada teologicamente. 
Ver também esta soberba exegese agostiniana da palavra a Maria Madalena: “[Não me retenhas], 
eu ainda não estou ressuscitado [anabebeka, subi] na tua cabeça”, minha ressurreição só está 
inteiramente completa a partir de tua fé (ver também GESCHÉ, A. La résurrection de Jésus dans 
la théologie dogmatique. Revue théologique de Louvain, 2, 1971, pp. 257-306, especialmente pp. 
283-296). 

43 Em todo caso, para a Ascensão como para as aparições, é preciso desconfiar de toda linguagem 
que esqueça que ela aqui é muito frágil. As palavras empregadas dependem de certa experiência 
feita pelas testemunhas, mas que nem por isso se apóia menos sobre realidades essencialmente 
transcendentes. De onde, aliás, advém também as dificuldades das testemunhas em verem e 
exprimirem-se. 

44 HUGO DE SÃO VÍTOR, Des trois invisibles, PL 176, 838 A. 
45 Zeus desconfia do tempo; confina Cronos no abismo do Tártaro. O Deus de Jesus Cristo não 

desconsidera o tempo. 
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(como no Jordão) ou, mais simplesmente ainda, um querigma (como no túmulo: “Meu Filho não 
está aqui”, poder-se-ia glosar), em que a Encarnação é revelada pelo Pai (Mc 1,11) e a Ressurreição 
pelos Anjos hermeneutas (Mc 16,6). Entretanto — não se pode mais negá-lo —, as aparições 
(qualquer que seja a ou as maneiras pelas quais são representadas) foram as mediações pelas quais 
Jesus se deu a conhecer ou foi anunciado pelo Pai e reconhecido pelos discípulos como ressuscitado 
e vivo da verdadeira Vida (Zoe). Mas não devemos fazer com que se dê muito ou às vezes exclusivo 
valor a esse caráter testemunhal. A história da teologia mostra que a insistência apologética sobre as 
aparições acaba ocupando todo o espaço do imaginário, à custa dos outros aspectos que, todos, são 
mais importantes. “Non sunt probationes, sed signa, não há provas, mas sinais”, como diz oportuna 
e magnificamente, ainda uma vez mais, santo Tomás a respeito dos milagres. É sempre em sinais, 
como ainda em Emaús, que o Senhor se faz reconhecer. “O poeta deve deixar traços de sua 
passagem, não provas” (René Char). 

As aparições são as de quem não está mais no Inferno (na morte), mas à direita de Deus.46 Não é 
um redivivus (como podiam sê-lo Elias ou João Batista [Mt 16,14]) ou um fantasma (Mt 14,26), 
mas o ho erchomenos, aquele que é esperado e deve vir como Senhor (Mt 11,3) e que já vem agora 
(Ap 1,7 e passim). É isso a Ressurreição, e não um simples retorno à Terra. E só essa novidade da 
Ressurreição pessoal de Jesus já é salutar, já que ela nos dá ou nos oferece uma presença da 
verdadeira vida (ver Jo 11,25: “Eu sou a Ressurreição e a Vida”). Mas ela é ainda mais, se se 
concluir agora que ela é, e como e por quê, obra de salvação para nós. 

A Ressurreição, ato de salvação 

Todos nossos textos nos dizem que o que aconteceu a Jesus não diz respeito apenas a seu destino 
pessoal, mas que ele ressuscitou “para nossa justificação” (Rm 4,25; cf 1Tm 4,14). Mais sensível à 
Paixão e à Cruz salutares, o pensamento ocidental não percebe tão bem o caráter soteriológico da 
Ressurreição. Uma vez mais, ao elaborar o tema da Descida ao Inferno, vamos ver tudo o que a fé 
na Ressurreição, como ato específico de salvação, ao lado da Paixão e da Cruz, ganha em 
inteligibilidade. 

Tomada em seu conjunto, a tradição vê na Descida ao Inferno como que três “momentos”, e três 
momentos especificamente salvíficos, que seguramente, aqui também, não devemos de forma 
alguma procurar cronologizar rigorosamente ou ver de maneira pseudo-realista. 

                                                
46 Lá, no túmulo, constatava-se uma ausência (“Vede, ele não está aí”); como se, ao contrário do 

batismo no Jordão (“Este é meu filho!”), Deus dissesse agora: “Meu filho não está aqui”. Aqui, 
com as aparições, dá-se a presença. Jesus ressuscitado se dá a ver (ophthe) em pessoa, ele 
próprio testemunha seu novo estado. Encontrar vazio o túmulo não é ainda ter encontrado 
Jesus ressuscitado (“Por que procurais o Vivo entre os mortos? Ele não está aqui”). Em certos 
aspectos, de fato, a descoberta do túmulo é, durante algum tempo, uma má e não uma boa 
notícia. “Roubaram meu Senhor”, diz Madalena, e muitas vezes se sublinha, nas camadas mais 
antigas do Evangelho, que foi com esse terror que as mulheres deixaram o túmulo. 
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Um combate contra o Demônio 

A tradição oriental ficou muito fiel ao aspecto da estada no Inferno, enquanto nosso Ocidente 
tendeu mais a racionalizar com abstrações (luta contra o mal, o pecado, a morte etc.). Não é nosso 
propósito indagarmo-nos sobre a hipóstase demoníaca47. O que importa é captar o significado, 
como salvação, dessa representação da vitória sobre o Inferno. 

Que nos diz ela? Que, depois de sua morte na Cruz, Cristo prossegue, no último reduto do mal 
(do Maligno), a luta contra o pecado, o mal e a morte, começada na Encarnação, continuada na vida 
pública (pregação da salvação, curas; perdão dos pecados)48 e culminando na terra com a Paixão e a 
Cruz. Mas esse combate não estava terminado, devia acabar num último combate contra o mal em 
seu próprio espaço, o Inferno, lá especificamente onde ele reina quase sem constrangimento, “na 
casa dele”, o Adversário, o Mau, personalização do mal radical (Hb 2,14). É a obra da Encarnação e 
da Redenção que tem prosseguimento.49 

Essa dramatização não tem apenas a vantagem de enfatizar, um vez mais, que Cristo realmente 
conheceu a morte e que vai de encontro a ela com seu poder. Tem principalmente a vantagem de 
mostrar que o pecado não é uma questão puramente moral, e nesse sentido “terrena”, referente 
apenas às relações entre os seres humanos, os costumes. Nesse caso, a salvação poderia ser 
assegurada pelo simples esforço moral. Trata-se de situação bem mais grave: pelo pecado, o ser 
humano falhou no seu destino, perdeu o acesso à (Árvore da) Vida. A questão é de ordem 
“infernal”. O drama do pecado consiste em um erro de destinação,50 não de simples moral. Engana-
se, erra-se, perde-se. 

Trata-se, nessa “demonização” da Descida ao Inferno, de significar que o combate do Senhor vai 
até as raízes destinais, não simplesmente morais, do mal que corrompe a vida, e que esse combate 
do Salvador pela vida deve desembocar em vitória contra o que impediu o acesso à Vida, contra o 
que fechou o acesso àquilo que constitui o fim e o destino do ser humano. O combate do Príncipe da 

                                                
47 Exponho bastante sobre isso no meu livro: Deus para pensar; o mal. São Paulo, Paulinas, 2003. 

cap. 2. 
48 Não é sem justificação que os evangelhos ilustram a entrada em cena de Jesus na sua vida 

pública com uma luta no deserto com o Demônio e que as curas são muito freqüentemente 
associadas a essa mesma teologia. Ver também At 10,34-43. 

49 Muito explícito em MELITÃO DE SARDES, Homélie sur la Passion (séc. II). 
50 Dizem-nos que Jesus ficou três dias no Inferno (o Evangelho, aliás, relaciona o sinal da 

Ressurreição com o de Jonas, saído após três dias das profundezas do mar). É acima de tudo a 
verdade teológica e antropológica desse número que devemos guardar: é preciso ver, como mais 
acima, que Deus respeita o ser humano em sua realidade de ser de tempo e de duração, o que 
enfatiza à sua maneira que o que está em causa nesse acontecimento de salvação é o ser 
humano em sua dimensão destinal. Uma visão muito filosófica das coisas, e para a qual a 
temporalidade não tem sentido, já que se fala do destino eterno, levou-nos a ver a Ressurreição 
como instantânea. Há talvez aí uma perda de sentido (e onde aliás, em função de um estranho 
cômputo, a eternidade é identificada com a instantaneidade). 
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Vida contra o príncipe da morte (Jo 14,30), que detém a vida como refém, deve reabrir o acesso à 
Vida.51 

Aí se vê melhor o aspecto soteriológico da Ressurreição. Esta se realiza ao término de um 
combate. A Ressurreição não é uma prodígio, mas uma vitória. Pedro, de novo, exprimiu isso 
notavelmente, e abordamos assim o segundo aspecto da estada no Inferno. 

A pregação aos acorrentados 

“De fato Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de 
apresentar-nos a Deus, morto em sua carne, mas tornado à vida pelo Espírito. É então que foi pregar 
aos espíritos na prisão, aos rebeldes de outrora, quando se prolongava a paciência de Deus nos dias 
de Noé” (1Pd 3,18-20; cf. também 4,652). 

A tradição ocidental, juntando-se plenamente dessa vez à tradição oriental, ficou fiel a essa visão 
das coisas. Cristo é representado trazendo sua pregação salutar também àqueles que não o puderam 
conhecer em terras da Judéia e da Galiléia. O Senhor veio anunciar a eles também a boa-nova da 
salvação. Somente então se realiza toda a evangelização. “Aquele que disse a Adão: ‘Onde estás?’, 
[...] desceu ao Xeol [...] e o encontrou. Chamou-o e lhe disse: ‘Eis que eu desci atrás de ti para te 
reconduzir à tua herança.’” (liturgia pascal siríaca, chamada de liturgia de santo Efrém). “O passado 
aniquila-se e renasce justificado.”53 

Aqui o tema da Descida ao Inferno permite alargar a obra da salvação, universalizando-a: a 
Pregação, a Paixão e a Cruz são propostas a todos os seres humanos, como o foram aos 
contemporâneos da Palestina. E notemos, vale a pena sublinhar, que essa Pregação aos acorrentados 
não se dirige somente aos justos do Antigo Testamento, mas também aos pecadores (Pedro fala dos 
“rebeldes”), o que acentua o caráter salvífico da Descida ao Inferno. Todos os Antigos (e não 

                                                
51 Retorno a essa questão (ver a nota 3, p. 175). Muito se discutiu para tentar saber se o Senhor 

desceu morto ou já ressuscitado, apenas com sua alma ou também seu corpo, apenas segundo 
sua divindade ou também com sua humanidade. Toda opinião é possível. Parece-me, salvo 
meliore judicio, que se pode muito bem admitir que Jesus “entra no Inferno”, isto é, conhece até 
o fim a morte, como morto. Não é somente “no terceiro dia” que ressuscita dentre os mortos? 
Que ele não tenha entrado como ressuscitado, não é isso que impediria, uma vez que ele é o 
Deus da vida, de salvar os seres humanos aprisionados. Em todo caso é nesse ponto que é 
preciso ficar vigilante e não tratar as representações além do que elas podem. Somos, neste 
estudo, contra uma minimização do tema da Descida ao Inferno; não gostaríamos que se caísse 
no outro excesso, o da maximização.  

52 Esse texto associa admiravelmente a soteriologia pela morte (Descida ao Inferno) e a soteriologia 
pela Ressurreição (Saída do Inferno). 

53 MALLET-JORIS, F. L’empire céleste. Paris, 1958. p. 379. E este de LAMARCHE, C. Le jour du chien. 
Paris, 1996. p. 51: “Lembro-me de ter pensado que só uma mulher, e uma judia, seria capaz de 
empregar tais imagens para descrever o que me pareceu então a narrativa invertida da 
Crucifixão. Compreendi que a mulher que tinha escrito essa liturgia do genocídio era como 
Maria Madalena precipitando-se no túmulo, com os braços carregados de ungüentos 
perfumados: em vez de desviar-nos do Inferno, ela nos fazia entrar nele com amor, obrigando-
nos a receber em nós essa luz negra como se absorve, deitado na erva num dia de verão, o 
inocente brilho dos salgueiros”. 
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somente os Justos, como se repete muito freqüentemente) vão poder beneficiar-se da Revelação 
salvífica de Deus em Jesus e aderir (ou não) pela fé à sua mensagem.54 “Adão, prostrado perante o 
Senhor, dava-lhe graças com voz mesclada de lágrimas [...]. e o Senhor, estendendo a mão, fez o 
sinal-da-cruz sobre Adão e sobre todos os santos e, pegando na mão direita de Adão, subiu do 
Inferno, e todos os santos o seguiram” (Évangile de Nicodème, VIII). No fundo, é no Inferno que se 
manifesta a vitória que é a Ressurreição. “Eis que esse sono do Senhor tornou-se a vigília do mundo 
inteiro” (Cromácio de Aquiléia).55 A Ressurreição, em certo sentido, não é simplesmente uma 
vitória fora do Inferno, mas uma vitória sobre o Inferno, que é aniquilado, não existe mais. 

A saída vitoriosa 

É então que vamos tocar o mais de perto possível o caráter ressurrecional da Descida ao Inferno 
que deveria, aliás, agora chamar-se a Subida do Inferno. “Ela será apagada, vossa aliança com a 
Morte, vosso pacto com o mundo de baixo não se manterá [pactum vestrum cum inferno non 
stabit]” (Is 28,18). 

Tendo, pois, estado no Inferno, Cristo, então, sai do Inferno, verdadeiro exodos,56 e “enfim” 
ressuscita. Tertia die resurexit a mortuis (Credo). Já tínhamos compreendido que a Ressurreição de 
Jesus, no plano pessoal, era Ressurreição do Inferno, mas os dois aspectos que acabamos de 
salientar permitem agora ver esse mesmo acontecimento sob seu aspecto soteriológico.57 A saída (a 
ressurreição, melhor dizendo) do Inferno (anestesen ek nekron [At 2,34]) é uma vitória contra o mal 
do qual os seres humanos sofrem, cativos. “Ascendens in altum captivam duxit captivitatem, 
subindo às alturas livrou do cativeiro” (Ef 4,8). Nesse aspecto, é notável que, na origem, a tríplice 
imersão batismal se referia não à Trindade, mas aos “três dias” de “sepultura” na Norte. O batismo 
cristão é um mergulho na morte de Cristo (“Vós todos que fostes batizados [mergulhados] em 
Cristo...”) e saída vitoriosa com ele dessa morada (ver João Crisóstomo, Hom., 40). Eis o que é 
sugerido. 

Deixando a morada dos mortos, como mostram magnificamente os ícones em que ele tira Adão e 
Eva pelos punhos, Jesus arrasta vitoriosamente no seu próprio acesso à Vida — ao mesmo tempo 
que a si próprio — aqueles que estão mortos.58 A ressurreição de Jesus é, ao mesmo tempo, sua 
ressurreição e a dos outros. Não é somente uma vitória pessoal (“Deus o livrou dos tormentos da 
                                                
54 O Pai envia seu Filho a todos os seres humanos, tal é o sentido fundamental dessa 

representação — mesmo se a tradição conservou a salvação do Inferno apenas para os justos, o 
que, é preciso reconhecer, obscurece o caráter soteriológico da Estada entre os mortos. Dá-se aí 
uma interferência entre dois esquemas teológicos, o do Julgamento pessoal imediato e o da 
Ressurreição imediata ou final. 

55 Homilia inédita publicada na Revue bénédictine, n. LXXII, 1962, pp. 273-274. 
56 Não é à toa que se fala da Páscoa como de um novo Êxodo. Páscoa “demanda tempo”, como 

demandou tempo a travessia do deserto e, aqui, a travessia do Inferno. 
57 É notável que o nome dos ícones que representam a Saída do Inferno seja “Anastasis” e designa 

essa ressurreição como redentora, uma vez que esses mesmos ícones representam sempre o 
Senhor não sozinho, mas tirando os seres humanos da morte. 

58 Essa representação de nossa salvação final é diferente da de nossos últimos Julgamentos! 
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morte”), mas uma vitória que “empunha” aqueles que estavam já mortos e vítimas da perdição (Un-
heil). Jesus, ressuscitando, é ao mesmo tempo o Ressuscitado e o Ressuscitante, aquele que é 
arrancado e aquele que arranca do Mal e da morte, para arrastar vitoriosamente à Vida aqueles que 
estavam afastados dela. “Mas os três dias que deverei viver me atirarão no vazio, Senhor, e 
aprenderei o peso da ausência e o preço da tua Ressurreição.”59 

Não é, pois, somente a Cruz que é um combate e um tirar do mal. A Ressurreição também é um 
combate e um tirar do mal. A Ressurreição também é agônica, um combate (agon, agonia). 
“Grande e última luta [agon megistos kai eschatos] espera as almas.”60 A obra da salvação não foi 
somente agônica na Paixão e na Cruz, mas também na Ressurreição e até na Ascenção.61 É preciso 
ter visto a Saída do Inferno na pequena igreja de São-Salvador-de-Chora, em Istambul, para 
entender esse caráter de luta e de vitória “difícil” da Ressurreição: é com “esforço”, com grande afã, 
com força e poder que Cristo puxa literalmente os primeiros pais do Inferno, arrastando-os atrás de 
si.62 “Eu os puxarei com as cordas de Adão, com os laços da caridade” (Os 11,4, Vulgata).63 Pode-
se mesmo se perguntar se para Cristo essa saída do Inferno não foi entendida como realizada “com 
grande afã”, o que seria expresso pelo tema da Direita (a força, o poder) do Pai necessária para 
arrancá-lo e pelo do Poder do Espírito que o investe então. “Devemos ver nas palavras que relatam 
a vitória obtida por Cristo sobre o antigo Reino da morte maneiras de falar muito genéricas, 
despidas de todo sentido? Creio mais nisto: a morte tornara-se realmente um poder.”64 

A salvação encontra assim verdadeiramente, graças a essa temática do Inferno, a expressão de 
sua realização na Ressurreição. 65 E não se compreende melhor desde então como e por que a 
                                                
59 PASTERNAK, B. Le docteur Jivago. Anexo: Poèmes de Jivago (1958). 1972 (Folio). É Maria 

Madalena que fala assim. 
60 PLOTINO, Enêiadas, I, 6, 7. 
61 É preciso ver na igreja Santa Sabina de Roma a cena da Ascensão na Porta istoriata (século V): 

Jesus é realmente puxado por dois anjos como os primeiros pais foram puxados do Inferno por 
ele. A Ascensão se dá num grande afã, ela é também combate, “agonia”. Como se Cristo não 
“quisesse” subir, ficando para continuar sua obra (como lhe pedem os apóstolos para restaurar 
aqui ao Reino). Ver também a cripta românica de santa Benigna em Dijon, onde se vêem quatro 
homens, com braços erguidos, como se saíssem do Inferno. A leitura que faço desses capitéis, 
contrária a dos prospectos, parece-me justificada pelo fato de que essa cripta, explicitamente, 
imita a do Santo Sepulcro de Jerusalém. Outra referência ainda na arte: no museu de 
Copenhagen pode-se admirar uma escultura intitulada Ascensão. Com este texto: “Surrexit [sic] 
sicut dilexit vos, Ressuscitou como vos amou”, não simplesmente “como ele disse”, sicut dixit, 
mas com essa magnífica aproximação com o “amai-vos uns aos outros como eu vos amei, sicut 
dilexit vos” (ver Jo 13,4 e 15,9). Penso, aliás, que, mais que uma Ascensão no sentido estrito, é 
uma saída do Inferno que essa escultura representa. 

62 Esse caráter de vitória “exigindo esforço” é salientado ainda pelo fato de que Cristo segura os 
protoparentes pelos punhos, para que não corram o risco de escorregar, caso fossem puxados 
apenas pela mão, garantem-nos os iconólogos. 

63 O Senhor não ficou nos “laços” da morte (At 2,24), e os mortos foram igualmente libertados. A 
recorrência da palavra “laços” é surpreendente, desde Oséias (11,4: en desmois) até os Atos dos 
Apóstolos (2,24: tas odinas). Não se pode ver na estranha e sublime cena joanina do túmulo (Jo 
20,5-7), a qual fala misteriosamente da mortalha enrolada ao lado das faixas (são laços), como 
que uma alusão à ruptura dos laços da morte? 

64 SCHELLING, Clara, p. 131. 
65 E certamente, para compreender toda a Ressurreição e seu desdobramento como obra da 

salvação, seria necessário ainda falar do Pentecostes, que a realiza na efusão plena do Espírito; 
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Ressurreição constitui parte integrante da obra da salvação, e não simples coroamento ou 
recompensa, como durante tão longo tempo dirá a teologia ocidental? Se Cristo tivesse 
“renunciado”, se tivesse ressuscitado “assim”, “simplesmente”, não se ousaria ou não se deveria 
dizer que faltaria alguma coisa? Faltaria em todo caso a nosso imaginário — necessário para a 
percepção da fé, não tenhamos medo de dizê-lo — um indispensável suporte para pensar a 
Ressurreição como combate vitorioso e como salvação.66 Além do mais, não se trata simplesmente 
do imaginário: a Ressurreição foi realmente essa vitória sobre a morte, e da qual Adão e Eva foram 
os primeiros beneficiários.67 É no Inferno que Jesus vive a agonia da Ressurreição, assim como no 
Getsêmani viveu a da Paixão e na Cruz a da Morte.68 

A ressurreição de Jesus e a daqueles aos quais ele leva a salvação coincidem (co-incidere, cair ao 
mesmo tempo, acontecer junto). Jesus é não somente o Ressuscitado (resuscitatus), mas também e 
ao mesmo tempo o Ressuscitante (resuscitans, particípio ativo). O destino pessoal de Jesus e a 
salvação dos salvos coincidem. Não “era preciso” (Lc 24,26) que nos fosse mostrado que Cristo, ele 
próprio, foi salvo do Inferno (At 2,24), para que pudesse salvar os outros? É ao mesmo tempo que o 
Senhor tira os seres humanos do Inferno e sai do Inferno. É depois de ter vencido a morte em seu 
espaço e salvo os mortos em sua morada que Jesus se apresenta como vencedor e ressuscitado. A 
Ressurreição foi um combate, neste sentido: uma agonia (o que a palavra significa em grego), um 
arrancar “oneroso”. Vêm à mente as dores, os tormentos do parto (sun-odinein), os laços (odinas) 
que retinham Jesus no túmulo, já vimos isso, e que agora se desfazem. Não se poderia sugerir que o 
texto enigmático de são João, que apresenta Pedro e João olhando as faixas que envolviam o corpo 
de Jesus, então postas de lado, evoca os laços dos quais Jesus agora está liberado (Jo 20,5)? 

“Como uma Pietà que exibe sobre seus joelhos o corpo radiante de espaço, o corpo morto e 
ressuscitante.”69 Tema do parto, aliás, associado ao da vida, outra palavra para Ressurreição, e ao do 
cosmo na espera da Ressurreição dos seres humanos (Rm 8,19-24). Muito freqüentemente, a 
                                                                                                                                                            

da eucaristia, que a torna presente no sinal sacramental; da Igreja, que a quer tornar efetiva na 
caridade fraterna (“É nesse sinal que reconhecerão que vós passastes da morte para a vida”: ver 
1Jo 3,14; notemos o vocabulário de “passagem”, tipicamente ressurrecional); da Parusia 
finalmente, quando Jesus ressuscitado será plena e definitivamente, para toda a criação, 
“Aquele que vem”, ho erchomenos, o Senhor. 

66 Poder-se-ia chegar a dizer que Jesus foi salvo do Inferno pelo seu Pai? Por que não, se, por um 
lado, a palavra “salvação” não deve sempre ser evocada com referência apenas ao pecado (a 
salvação é positivamente: se encontrar [novamente] participando da Vida), e se, por outro lado, 
tem-se mesmo assim o direito de pensar em salvação do pecado, uma vez que Jesus, segundo as 
fortes expressões de são Paulo, “foi feito pecado por nós” (2Cor 5,21), conheceu a condição de 
pecado — ao passo que “não pecou” pessoalmente (Ibidem) —, pois “ele tomou uma carne 
semelhante à do pecado” (Rm 8,3). 

67 Uma coisa é representar Adão e Eva acolhidos pelo Ressuscitado, outra bem diferente é mostrar 
dois soldados testemunhas no túmulo. Além do mais, os primeiros estão vigilantes e são 
ressuscitados (egeiro),os segundos estão dormindo e somente são despertos com um tremor de 
terra... 

68 Lc 13,32 tem uma expressão surpreendente: “kai tei tritei (hemerai) teleioumai”, “et tertia die 
consummor”. O sentido não é imediato, mas não se pode ser tentado a ver aí a Ressurreição no 
terceiro dia como o verdadeiro consummatum est da Cruz? A agonia durou até o terceiro dia. 

69 Expressão, em outro contexto, de M. Deguy, ao fazer uma resenha, no Le Monde de 10 de julho 
de 1992, de NANCY, J.-L. Corpus. Paris, 1992. 
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Ressurreição apresentada como seqüência por demais imediata, por demais “fácil” da Cruz, não 
chega até a contradizer o caráter oneroso da Cruz, como se fosse a eliminação desta?70 Interessante 
que, no episódio de Tomé no cenáculo, é ao mostrar as feridas da Cruz que Jesus convida o apóstolo 
a reconhecer sua Ressurreição. Essa idéia também é encontrada na iconografia que nos mostra Jesus 
que ressuscita do Inferno carregando sua Cruz. 

Falar da agonia da Ressurreição pode, numa primeira abordagem, ter parecido algo de 
inconveniente. Sem dúvida, porque, como que “pressionados a pôr um fim” após a opressão do 
Processo, da Paixão e da Cruz, nós a revestimos muito rápido com seu aspecto de vitória e de 
glória. E é verdade que, tanto para Jesus como para os salvos, a Ressurreição reveste esse tom de 
alegria e de libertação, em que a celebração festiva não tem muitas palavras e gestos para exprimir-
se. Kristos voskresnie! Entretanto, e isto não tira nada àquilo, ao contrário, tendo em vista em que é 
obra de salvação, a Ressurreição foi, ela também, como a Paixão e a Cruz, um combate, um 
combate contra o mal. Para Miguel Unamuno, “o ser humano parecia impensável sem a referência 
ao divino; mas o divino também, sem referência de outra ordem à existência agônica do ser 
humano”.71 O sábado santo é tão santo (e santificante) quanto a sexta.72 São João fala bem da glória 
da Cruz. Não podemos tomar a liberdade simétrica de falar da agonia da Ressurreição? Agonia só 
tem sentido se desemboca fora dela, em vitória. Mas vitória só tem sentido se é ganha com combate, 
com agonia. 

Não se compreende melhor agora o aspecto soteriológico da Ressurreição? Pois ora nos dizem 
que Jesus nos salvou com sua morte, e essa afirmação é bem conforme uma vez mais com a 
Escritura. Mas dado o caráter exclusivo que essa afirmação possa tomar, sabe-se a que riscos de 
deriva ela conduziu a teologia da Redenção. Ora nos dizem que a salvação nos é concedida na 
Ressurreição, e de novo a Escritura o diz expressamente. Mas não se grita muito facilmente vitória e 
não se esquece o combate? Ora nos dizem, e sempre lembrando a Escritura, que Cristo nos salvou 
por sua morte e por sua Ressurreição. É sem dúvida alguma a melhor afirmação formal. Mas é 
preciso admitir que dá a impressão de vontade encantatória de uma querer um pouco 
apressadamente juntar tudo, e que tem dificuldade em pensar a realidade em causa, em torná-la 
verdadeiramente inteligível. 

Uma reflexão que passa pelo tema da Descida ao Inferno,73 associando intimamente morte e 
Ressurreição no seio de uma mesma agonia vitoriosa, não permite leitura mais apropriada da 
                                                
70 Às vezes se ouve dizer, e não só da parte das crianças: “Já que Cristo ia mesmo ressuscitar, sua 

morte na Cruz foi realmente uma agonia?” 
71 Apresentação de R. Munier a UNAMUNO, M. Le Christ de Velazquez. Paris, 1990. p. 16. 
72 Ver TILLIETTE, X. La semaine sainte des philosophes. Paris, 1992. O autor demonstra muito bem 

que uma cristologia que se hipnotiza com a Cruz corre o risco da deriva, deriva que não pode ser 
impedida a não ser por uma filosofia do sábado santo. As “estações” do sábado santo são 
igualmente etapas necessárias entre a Cruz e a Ressurreição (conforme a resenha de É. GAZIAUX 
na Revue théologique de Louvain, 23, 1992, pp. 493-494). Que se pense também na admirável 
observação de Pascal citada anteriormente, p. 170. 

73 É um pouco como o terceiro de que falávamos em nosso ensaio sobre a identidade narrativa 
(mais acima, p. 81). E nos dois casos (a reflexão da identidade de Jesus ou a reflexão da nossa 
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salvação? O tema da Descida ao Inferno, o qual não reduz a morte à Cruz, mas a estende a todo o 
desdobramento de um drama no tempo e na eternidade — tudo isso não permite compreender 
melhor todo o significado de destino do ato de salvação de Cristo? É um drama de destino que está 
em jogo. 

Para bem compreender a questão, sem dúvida é bom lembrar a especificidade da antropologia 
cristã: exatamente a de uma antropologia de destinação. Várias antropologias ocupam o campo do 
pensamento humano, e aliás são válidas e, a princípio, não concorrentes (antropologia física, 
cultural, filosófica, moral, psicológica, fenomenológica etc.). Ao lado delas, há uma antropologia 
teologal. Que é o ser humano segundo a fé cristã? Ser destinado a partilhar plenamente da vida de 
Deus. O ser humano é teologal (como é também racional, social, afetivo etc.). Essa antropologia de 
destinação se dá “entre céu e terra”, entre dom de Deus e resposta (ou recusa) do ser humano. 

Essa destinação, o ser humano recebeu-a do Pai na Criação. Mas naquilo que enigmaticamente 
se chama drama original e que foi justamente um erro de destinação, o ser humano perdeu o acesso 
a ele.74 A Ressurreição é agora esse ato do Pai, em Jesus, no poder do Espírito, que precisamente 
remodela a criação. A obra da Redenção é, tanto quanto a criação primordial (mirabiliter 
condidisti), obra de criação (mirabilius reformasti; note-se que a palavra formare, plassein, pertence 
ao vocabulário de criação). A dificuldade está unicamente nisto: nossa natureza torna-se natureza 
ressurrecional (o que não era necessário a Adão, que podia escolher “diretamente” a Árvore da 
Vida). Mas, à parte isso, a Ressurreição de Jesus não é de natureza fundamentalmente diferente da 
Criação. O filho de Deus ressuscita a Criação. E ele faz do ser humano um ser ressurrecional, da 
mesma maneira que o Pai fez do ser humano um ser criacional. Na Ressurreição, “a carne adquire 
estatuto metafísico”75 e “a pedra [Pedro] toma consciência de suas virtudes uranianas”.76 

A Ressurreição pertence a partir de então à capacidade teologal do ser humano criado, Homo 
capax Resurrectionis. Levando ao extremo (levando ao extremo), poder-se-ia dizer que é o pecado, 
erro de destinação, que modificou a ordem da Criação, mais do que a Ressurreição que, de alguma 
maneira, apenas faz retomar o antigo voto criador para fazer novamente dele dom ao ser humano. A 
partir de então, é ao dizer sim à sua natureza ressurrecional que o ser humano encontrará a salvação, 
isto é, o caminho de sua destinação. 

“Eu não sou o Deus dos mortos, mas dos vivos” (Mt 22,32). O Filho desse Deus dos vivos é 
aquele que vem dar prosseguimento a essa afirmação: “Eu sou a Ressurreição e a Vida” (Jo 
11,25).77 Pelo recurso que faz ao vocabulário da Força da Direita do Pai e do Poder do Espírito no 
                                                                                                                                                            

salvação) há movimento, dinamismo na representação. Nos dois casos, estamos lidando com 
uma narrativa. 

74 Ver GESCHÉ, Deus para pensar; o mal, cap. 3. 
75 Com outro propósito, expressão de CIORAN, E.-M. Exercices d’admiration. Paris, 1986. p. 115. 
76 A propósito do Pentecostes. JÜNGER. E. Approche, drogues et ivresses. Paris, 1991. p. 69. 
77 O afresco da igreja de São-Salvador-de-Chora em Istambul traz a inscrição: he anastasis, Iesous 

Chrestos. Não se recorre ao genitivo, como se se falasse da Ressurreição de Jesus (nesse caso: 
tou Iesou), mas se proclama Jesus (Iesous, no nominativo) como a Ressurreição, conforme aliás 
Jo 11,25. 
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momento da Ressurreição, a Escritura remete a todo o vocabulário da Criação, apresentada, ela 
também, como ato da onipotência de Deus. Foi preciso força e esforço (foram necessários “seis 
dias”) para criar. Da mesma maneira (“Eu acabei a obra” do Pai [Jo 17,4]), foi preciso força e poder 
(foram necessários “três dias”) para tirar Jesus da morte e para que este tirasse os mortos da morte, 
restituindo assim o acesso à (Árvore da) Vida. É o que temos chamado, por isso, a agonia da 
Ressurreição, desde o jardim de Getsêmani até o terceiro dia, quando da saída do Inferno.78 

Mas como essa agonia está aureolada de glória! 

                                                
78 É preciso lembrar (ver p. 164) que tudo o que foi dito aqui sobre a Ressurreição como descida ao 

Inferno e subida do Inferno, apóia-se em todo o poder simbólico dessas representações. O 
recurso hermenêutico a essas categorias culturais, que não são mais as nossas, não quis tomar 
os números dos dias (três, quarenta, cinqüenta) literalmente, mas significar a espessura da 
morte, não reduzida apenas à instantaneidade biológica: não considera o Inferno como lugar, 
mas como estado, o da morte enquanto “vida separada de Deus”; não pretende falar de descida 
ou de subida “material”, mas de passagem (Pasqua, Páscoa) da morte à vida, ato de Deus para 
com Jesus e de Jesus para conosco; não considera a estada no Inferno (luta contra o Mal-
Demônio, pregação aos seres humanos falecidos etc.) como dado empírico, mas como a 
expressão da morte e da Ressurreição de Jesus na qualidade de atos de salvação. 
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Morte e inferno: um ponto de vista cristão

A realidade do sofrimento e da morte foi sempre um espinho para nós humanos. Prova 
inconteste de nossa pequenez, em confronto direto com nossa ambição de poder e perenidade. 
A origem e a sobrevivência das religiões até hoje têm muito a ver com o esforço homérico de 
resolver o enigma de nossa existência.

Para completar e complicar o quadro, as imagens de uma vida futura, vitoriosa sobre a 
morte terrena, nem sempre ajudaram a aliviar de maneira sadia as angústias do “lado de cá”. 
Tomemos como exemplo a visão escatológica popularizada pelo cristianismo ao longo de vários 
séculos. Como dormir tranquilo, sabendo que, a qualquer momento, Deus poderia nos pegar 
desprevenidos, e nos arrebatar deste mundo para um destino eterno de torturas e suplícios infer-
nais? Quantos sermões dominicais não incutiram uma miríade de escrúpulos nas pessoas, amea-
çando-as com a inexorabilidade do fogo do inferno? Que estrago não foi feito na espiritualidade 
cristã quando se insistiu na imagem de um Deus severo, vingativo, injusto até, pois, poderia, a 
seu bel-prazer, escolher a hora de nossa morte, e assim nos predestinar ao céu ou às profundezas 
do abismo?

Ao longo da história da igreja, o destino final da humanidade foi sempre entendido plasti-
camente através de duas configurações radicais e extremas: o inferno (frustração e condenação 
eternas) e o céu (o pleno desabrochar do ser humano). Hoje, os teólogos cristãos encontram-se 
tão cientes quanto embaraçados pelo dano causado por tais imagens na fé e na vivência das 
pessoas. Há uma clara tendência a não se falar muito nisso, mas o problema é que, no fundo, 
continuamos querendo respostas para tais questões.

O jeito, portanto, é encarar o assunto. Já de início deve ficar claro que não se pode confundir 
as explicações mais difusas entre as pessoas (mesmo entre padres e pastores) com aquilo que faz 
parte da genuína Tradição cristã. Em segundo lugar, convém ter presente que também a concep-
ção cristã sobre nosso destino após a morte passou por uma segura evolução.

Por isso, convém ter o maior cuidado hermenêutico na utilização de textos bíblicos e de clás-
sicas reflexões teológicas. Quando, por exemplo, os evangelhos colocam na boca de Jesus expres-
sões como “fogo que não se apaga” ou “geena”, “verme que não morre”, “trevas exteriores” e 
“ranger de dentes”, isso não pode ser confundido com as descrições medievais, dantescas, sobre 
o inferno. Em nenhum lugar Jesus se serve de tais expressões para responder à pergunta sobre o 
que é o inferno. Todas as vezes que elas aparecem em seus discursos Jesus está explicando o que 
é que Deus ama ou odeia na conduta humana.

Isto posto, vamos por partes. Nenhuma dessas imagens bíblicas constitui uma descrição 
geográfica. Trata-se de uma linguagem simbólica que, como se sabe, quer nos passar um sentido, 



não uma informação científica. Releia, por exemplo, a conhecida perícope do “Juízo Final” em 
Mateus 25, 31-46. O centro da mensagem ali é reconhecer qual o critério do juiz divino, a saber, 
o amor concreto que as pessoas tiverem tido pelo próximo necessitado. O saldo final para os que 
insistirem na omissão ou nas más ações será “afastar-se de Deus” e “ir para o fogo eterno, nas 
trevas, com muito choro e ranger de dentes”.

Detenhamo-nos um pouco nessa imagem. Ela comporta aspectos positivos e negativos. O 
positivo é valorizar o resultado das opções livres de cada ser humano. Quem não amou o ir-
mão nesta vida, na realidade se afastou de Deus. Portanto, após a ressurreição final, continuará 
afastado (do amor) de Deus. Seu defeito, porém, é que, ao pretender trocar em miúdos o que 
significa ficar longe de Deus, envereda por uma sequência de figuras (ser jogados no fogo, trevas, 
choro) que mais parecem um castigo enviado por um deus vingativo.

O Apóstolo Paulo consegue evitar essa armadilha escolhendo outras imagens para falar do 
“Juízo Final” (1Cor 3, 10-15). Ele admite que nossas ações na vida terrena são sempre uma mis-
tura de bem e de mal. Não dá para separar os bons e os maus de forma absoluta e definitiva (Rm 
7, 25b). Só naquele “Dia” derradeiro se manifestará “o que vale a obra de cada um”. Nossa obra 
nesta terra passará pelo fogo purificador, que destruirá o que tiver sido fruto do egoísmo e fará 
entrar na glória aquele cadinho de amor que vier de cada um de nós. Na perspectiva de Paulo, 
não está em jogo a vida eterna da pessoa, mas antes a perenidade de sua obra terrena.

O IIº Concílio Ecumênico do Vaticano acolhe essa visão paulina na Gaudium et Spes nº 
39 quando insiste na ideia de que o sentido da história humana é colaborar com Deus em vista 
da nova terra e do novo céu, onde entrará tudo aquilo que, por amor, tiver sido gerado neste 
mundo.

Sumiu o inferno, então? Na verdade, há pelo menos três fortes argumentos contrários à ideia 
popular de inferno, embora também haja quem admita sua existência com arrazoados igualmen-
te convincentes. É o que veremos no artigo do próximo número.

Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia

https://ciberteologia.com.br/autor/afonso-maria-ligorio-soares
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Movimentos eclesiais e novas comunidades

A Teologia Espiritual, que há menos de cem anos começou a ser ensinada nas faculdades 
romanas e só entrou no currículo oficial da Igreja há 75 anos, sob a designação de Teologia Ascé-
tica e Mística, comporta o estudo, à luz de Deus, da evolução histórica da espiritualidade cristã 
desde o Novo Testamento até os autores mais recentes.

Espiritualidade em mudança
O que impressiona, sobretudo depois do Vaticano II, são as importantes mudanças por que 

passa a vida espiritual dos cristãos, fruto, ao mesmo tempo, dos grandes movimentos de reno-
vação bíblica, litúrgica e teológica, mas também do contexto cultural em que vivemos, marcado 
pelas transformações da modernidade racionalista e positivista, e, ainda, por uma espécie de 
redescoberta da dimensão sagrada da vida humana, ou seja, em termos cristãos, da significação 
transcendente da vida concreta das pessoas e da sociedade.

Os embates que tiveram lugar na aula conciliar nos anos de 1962 a 1965, longe de resolve-
rem os problemas levantados por uma nova perspectiva espiritual, só fizeram trazer à baila a 
necessidade de mudanças profundas na vida da Igreja, que estão ainda, em grande parte, por 
concretizar-se.

Não nos cabe, no âmbito da Teologia Espiritual, agitar os grandes problemas estruturais que 
devem ser enfrentados, desde a descentralização do poder na Igreja, em obediência às orienta-
ções conciliares no que concerne à colegialidade, até as questões mais correntemente debatidas, 
como a do celibato presbiteral e a da ordenação de mulheres. Espiritualmente falando, o grande 
desafio pós-conciliar, ao deslocar o foco da Igreja da estrutura para a vida, situa-se no âmbito 
dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades, que trouxeram para a comunidade 
cristã novas formas de viver o Evangelho, que entram em choque com as formas até então con-
sideradas constitutivas da Igreja.

No panorama brasileiro, duas mudanças fizeram-se notar. Primeiramente, as comunidades 
eclesiais de base, “uma nova forma de ser Igreja”, como se dizia desde a origem. Com o de-
senvolvimento da Teologia da Libertação, elas se orientaram numa direção mais política, de 
transformação da sociedade, que teve grande influência na revisão da ação pastoral da Igreja no 
seu conjunto, mas que, ao mesmo tempo, as integrou na espiritualidade de dominante ética, em 
continuidade com nosso catolicismo tradicional, que veio a ser como que redescoberto.

A outra mudança a que assistimos, na espiritualidade católica brasileira, prende-se à reno-
vação carismática. Nascido nos Estados Unidos em 1968, o movimento chegou ao Brasil numa 
versão fortemente influenciada pelo pentecostalismo evangélico. Desde então, constituiu foco de 



tensões, não apenas com as CEBs, mas até mesmo com a pastoral de conjunto. Porém o proble-
ma persistia e, de certo modo, se agravava, porque, no âmbito da Igreja universal, os movimentos 
de matriz carismática passaram a gozar do apoio e de fortes incentivos do papa João Paulo II.

A CNBB e os carismáticos
Em 1993, a CNBB publicou algumas orientações a que se deviam ater os diversos movimen-

tos carismáticos. Sentia-se, porém, a falta de um posicionamento mais claro, melhor fundamen-
tado, e que servisse de referencial à consideração dos movimentos eclesiais em geral e das novas 
comunidades, sobretudo de matriz carismática.

Nesse sentido, congratulamo-nos com a Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da 
CNBB, que, retomando uma tradição interrompida há quinze anos, acaba de publicar um im-
portante subsídio sobre o tema. O estudo desse texto é profundamente ilustrativo.

Do ponto de vista teológico e pastoral, vale notar que aborda movimentos e comunidades 
como um “fenômeno” que faz parte da vida da Igreja e não pode ser desconhecido. Situa-os no 
“atual contexto sociocultural” como no contexto teológico da eclesiologia de comunhão do Va-
ticano II. Procura defini-los na sua especificidade em relação às comunidades paroquiais, ecle-
siais de base e religiosas. Discute as contribuições positivas que tais movimentos e comunidades 
oferecem às igrejas particulares, mas, igualmente, os problemas que colocam no dia-a-dia e no 
desenrolar das diversas pastorais.

Do ponto de vista canônico, o documento, partindo da figura jurídica das “associações de 
fiéis”, reconhece que a Igreja não dispõe, atualmente, de um perfil canônico acabado, que regule 
a vida desses movimentos e novas comunidades. Recorre-se, então, aos textos do Concílio, do 
magistério e do próprio direito para identificar os elementos de base que permitem caminhar 
com segurança e com um mínimo de flexibilidade para se chegar a soluções jurídicas e pastorais 
mais definitivas.

 O Espírito Santo e a Igreja
Mas a questão de fundo, como reconhece o Subsídio em seu capítulo III, a nosso ver, releva 

a Teologia do Espírito na sua vertente propriamente espiritual, em que o Espírito Santo é consi-
derado como atuante na Igreja.

No 1º Congresso de Pneumatologia em Roma, há 25 anos, padre Yves Congar, cujo livro de 
pneumatologia foi recentemente publicado no Brasil, assinalou que, nos dias de hoje, a Teologia 
do Espírito é construída, cada vez mais, a partir e em torno do “impacto” do Espírito Santo na 
Igreja. Reagindo à tradição latina, que se habituou a elaborar a teologia do Espírito dedutiva-
mente, a partir da Terceira Pessoa da Trindade, está-se voltando à perspectiva mais tradicional, 
que parte da realidade da vida divina alimentada pelo Espírito, na Igreja e nos fiéis, para concluir 
que o Espírito de Deus, enviado por Jesus depois da ressurreição, é igual ao Pai e ao Filho, ou 
seja, na expressão do Concílio de Constantinopla I (381), que com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado.



Essa forma de construir a teologia do Espírito, até hoje mantida na tradição grega, coloca no 
centro da nossa compreensão da Igreja a participação na vida de Jesus, que nos é comunicada 
pelo Pai no Espírito, ou seja, no vocabulário da teologia latina, a graça. Como, porém, entendê-
-lo?

É preciso ter presente, em primeiro lugar, que a ação divina só pode ser entendida 
analogicamente, sobretudo quando se trata da ação na criação e na história, apropriada uma das 
Pessoas divinas.

O Pai é princípio de todo ser e de toda vida, a quem se apropria a ação criadora e a iniciativa 
da ação salvadora e santificadora, pois está na origem de todo ser e presente na fonte de toda 
vida, em particular da vida espiritual, que brota no segredo de nosso coração.

O Filho foi enviado pelo Pai como homem. Sua ação engloba toda a ação humana integrada 
na ação divina, em especial na ação salvadora do Pai na história, de que participa sua ação pro-
priamente humana, como indispensável à realização do desígnio do Pai.

O Espírito atua, juntamente com o Pai e o Filho. Apropriamos-lhe a ação divina que sus-
tenta, anima, fortalece, consolida, dá continuidade e coroa a obra do Pai e do Filho. Assim, na 
nossa linguagem, o Espírito não é propriamente agente, mas como que a causa formal extrínse-
ca, alma incriada da vida da Igreja, de cada fiel e, mesmo, de todo aquele que diz sim ao que lhe 
parece ser justo e reto no íntimo do coração.

Animada pelo Espírito, a Igreja, a comunhão daqueles que participam da vida divina pela 
graça, é, nesse sentido, pneumática, como comunhão de todos os fiéis, historicamente sacramen-
to da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano.

 Uma Igreja pneumática e uma Igreja comunhão
O documento da Comissão de Doutrina, no seu capítulo III, caracteriza a Igreja como “uma 

Igreja pneumática” (IPMENC, 31-35) e “uma Igreja comunhão” (IPMENC, 36-41). Lembra 
que o Espírito “aparece no Novo Testamento, intimamente relacionado com a comunhão” (IP-
MENC, 36).

Para justificar, porém, que a Igreja é pneumática, o documento recorre ao fato de que “en-
tramos para a comunidade eclesial quando aderimos, pela fé, à Palavra de Deus que nos é pro-
clamada” (PMENC, 32). Note-se a ausência de referência ao batismo como porta de entrada na 
Igreja! “Nenhuma razão humana”, continua o texto, “é suficiente para justificar nossa adesão, 
a não ser uma experiência mais profunda provocada e dinamizada pelo Espírito Santo.” Note-
-se, ainda, que não leva em conta as razões que podem encaminhar para a fé, a credibilidade 
– como se diz em Teologia Fundamental –, mas apela, ao lado da graça, para “uma experiência 
mais profunda provocada e dinamizada pelo Espírito” (ibidem). Em consequência, com base 
na citação de 1Cor 12,3, “ninguém pode dizer ‘Jesus é o Senhor’ a não ser pelo Espírito Santo” 
(ibidem) e, referindo-se ao carisma da fé (cf. 1Cor 12,9), o documento conclui que, “enquanto 
comunidade dos que crêem, a Igreja é, fundamentalmente, carismática” (ibidem).

Sem discutir a exegese paulina, perguntamo-nos em que sentido se pode dizer que a Igreja é 
“fundamentalmente carismática”?



Do ponto de vista da tradição cristã, tendo presente a doutrina da missão conjunta das pes-
soas divinas, convenientemente lembrada nos números subsequentes (IPMENC, 33-35), sería-
mos levados a dizer, com maior exatidão, que a Igreja é fundamentalmente cristã e formalmente 
pneumática, enquanto, baseada no Filho de Deus encarnado e na característica salvadora de 
sua ação humana, ela se constitui como Igreja pelo dom santificador do Espírito, que a dota de 
dons especiais de ministério e de manifestação do mistério, a que, com base nos textos paulinos, 
viemos a denominar carismas. Não nos parece, portanto, feliz dizer que a Igreja é fundamental-
mente carismática.

Fica aberta a questão de saber em que sentido a Igreja pode ser dita fundamentalmente ca-
rismática? Levando em consideração a história e a teologia, a expressão pode ter, globalmente, 
quatro sentidos:

a) Num primeiro, mais retórico do que analítico, significaria que a Igreja, na sua totalidade, 
está em consonância com as grandes aspirações dos movimentos de matriz carismática (IP-
MENC, 26) de que trata o documento.

b) Num segundo sentido, mais eclesiástico do que eclesial, dizer que a Igreja é fundamen-
talmente carismática significaria dizer que a Igreja está fundada num carisma análogo ao do 
ministério e se constitui como Igreja, portanto, através de sua estrutura. Embora pareça ser esse 
o sentido no contexto imediato do n. 32, ele entra em choque com a eclesiologia da comunhão, 
professada pelo mesmo documento nos parágrafos seguintes (IPMENC, 36-41), pois uma ecle-
siologia do carisma seria uma eclesiologia baseada no carisma do ministério e, por conseguinte, 
na estrutura hierárquica.

c) Num terceiro sentido, que vigorou entre muitos movimentos carismáticos da história, 
desde o montanismo, por exemplo, no segundo século, dizer que a Igreja é fundamentalmente 
carismática significa dizer que a Igreja é fruto do Espírito, que sopra onde quer, sem levar em 
conta a referência à norma evangélica da tradição, fundada na Escritura. Tal concepção, porém, 
não parece ser compatível com os ensinamentos explícitos de Paulo, que reclama o discernimen-
to dos espíritos com base na tradição e na vida efetiva de fé e de esperança, que culmina no amor.

d) Num quarto sentido, finalmente, dizer que a Igreja é fundamentalmente carismática po-
deria, forçando os termos, ser aceitável desde que, em continuidade com a generalidade do 
termo carisma no Novo Testamento, significasse, apenas, que a Igreja, comunidade cristã de 
graça e santidade, é fruto do dom de Deus. Sob esse ângulo, “Igreja carismática” significaria, 
impropriamente, porém, que a Igreja é dom de Deus, de acordo com o Vaticano II e com a 
eclesiologia da comunhão.

O subsídio concentrou sua atenção sobre as novas comunidades de “matriz carismática”, 
ao lado da comunidade paroquial, das CEBs e das comunidades religiosas (IPMENC, 25). Há, 
porém, diversas outras novas comunidades que têm surgido na Igreja: comunidades de matriz 
monástica, testemunhal, ministerial etc. Valeria, portanto, a pena alargar a consideração aler-
tando os responsáveis para a grande diversidade de novas comunidades chamadas a comporem 
no seio da Igreja particular, em comunhão com a comunidade paroquial. Nesse contexto rea-
lista, a diocese seria una e diversa. Una na comunhão da diversidade dos muitos movimentos e 



comunidades, guardando, cada um, a sua especificidade e relacionando-se com o bispo dentro 
de padrões canônicos a serem melhor definidos, sem que se tenha a tentação de reduzir tudo à 
comunidade paroquial.

Assim, o subsídio doutrinal n. 3, da Comissão Pastoral Episcopal para a Doutrina da Fé da 
CNBB, apesar de uma ou outra imprecisão ou complementação, tem o mérito de oferecer-nos 
os indispensáveis elementos para aprofundar a doutrina do Espírito atuante na Igreja, que nos 
leva a uma compreensão mais ampla do papel específico das associações de fiéis na vida da Igre-
ja, permitindo, pelo viés da comunidade, corroborar a vida cristã dos que vivemos no mundo 
secular.

Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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O futuro da ressurreição: levantamento* 

André Myre 

Se a palavra “ressurreição” é a última da vida, não poderia deixar de ser a primeira da fé. 
Expressão do impacto de Cristo sobre semitas há dois mil anos, adquire todo o seu sentido da 
experiência que eles viveram e da cultura que havia modelado seus espíritos. Tem um passado que 
engloba toda a riqueza do cristianismo, mas tem um futuro? Para abordar a questão, talvez seja 
conveniente perguntarmo-nos se tem um presente. 

Uma constatação 

Em nossos dias, a ressurreição não é mais compreendida segundo o sentido e a coerência que ela 
tem no Novo Testamento. Essa divergência não se deve aos reencarnacionistas cristãos, ou aos 
defensores da Nova Era, ou, ainda, às multidões de fiéis mais ou menos tentadas ao agnosticismo. 
Referimo-nos à mais alta autoridade da Igreja de Roma, que apresenta, como devendo “servir de 
texto de referência segura e autêntica para o ensinamento da doutrina católica”,1 uma obra na qual 
se encontra a seguinte resposta à pergunta “Que é ressuscitar?”: “Na morte, que é separação da alma 
e do corpo, o corpo do ser humano cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de 
Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, 
restituirá, definitivamente, a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela 
virtude da Ressurreição de Jesus”.2 Não é ir longe demais afirmar a adequação entre essa citação e a 
crença geral do povo cristão, incluídas todas as confissões, sobre o assunto. Ora, este texto merece 
reflexão, pois é o fruto de uma longa história, o produto de três inculturações3 sucessivas. 

Primeiramente,4 houve a fé no despertar (égersis) ou levantamento (anastasis) de Jesus. 
Fundamenta-se numa concepção unificada do ser humano, carne viva quando animada pelo sopro 
que provém de Deus, mas que se dissipa na morte quando este último dela se retira. Não se dá muita 
atenção, mas o próprio termo “ressurreição” é o fruto de uma primeira inculturação –– primordial, é 
certo, linguagem-teste, linguagem destinada a verificar a autenticidade de todas as outras, mas ainda 

                                                
* MAINVILLE, O. & MARGUERAT, D. (Org.). Ressurreição: o pós-morte no mundo antigo e no Novo Testamento. No 

prelo por Paulinas Editora.. 
1 JOÃO PAULO II. Constituição apostólica Fidei depositum, para a publicação do Catecismo da Igreja Católica 

redigido após o Concílio ecumênico Vaticano II. In: Catéchisme de l’Église Catholique. Ottawa, Service des 
Éditions, Conférence des Évêques Catholiques du Canada, 1993 (Cittá del Vaticano, 1992)., p. 9. [Ed. bras.: 
Catecismo da Igreja Católica. 9. ed. São Paulo, Loyola-Vozes-Paulinas-Ave Maria-Paulus, 1998. p. 9.] 

2 Catecismo da Igreja Católica, n. 997. 
3 Falar de “três inculturações” é, evidentemente, querer esquematizar demais; leitores e leitoras saberão discernir a 

parte de verdade que o procedimento permite perceber. Sobre a inculturação, cf. a tese de J. Bacon, Inculturario, 
concept sociothéologique. Historique, sémantique et paramètres normatifs suivis de repères bibliques et actuels. 
Montréal, Faculté de Théologie, Université de Montréal, 1997. 

4 Não interessa ao nosso propósito discutir se a fé na ressurreição precedeu ou não a fé na exaltação. 



Edição n. 4 – Março / Abril 2006 2 

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

inculturação, isto é, a colocação em palavras de uma convicção íntima da qual se toma consciência 
por ocasião de sua expressão.5 O termo visa à realidade que procura dizer, mas saiu de uma cultura, 
tem seus limites e não chega a enfraquecer as potencialidades da experiência que provocou seu 
nascimento. O que se procura dizer era, é e permanecerá sempre escondido aos seres humanos, que 
não cessarão de penetrar seus segredos. Nesse sentido, a primeira inculturação, “ressurreição”, de 
origem semítica ou própria do Oriente Médio, já está marcada pelos limites de qualquer linguagem 
humana. 

Paulo percebeu bem isso, e seu discurso da ressurreição atraiu sobre si tanto as zombarias dos 
pagãos de Atenas (At 17,32) quanto a oposição dos cristãos de Corinto (1Cor 15,12). Ele que, 
levado pelos imperativos de sua missão junto aos pagãos, procurou reexprimir a nova fé levando em 
conta até o dualismo corpo/alma tão caro aos gregos (2Cor 5,1-10). E então se realiza uma segunda 
inculturação, que terá uma influência determinante sobre a terceira, inculturação implícita, a 
respeito da qual há pouco testemunho, e que Paulo talvez a tenha feito para defender seu corpo. 
Sinal de que aquilo que ele havia procurado dizer aos coríntios antes, nos termos ressurrecionais 
recebidos da antropologia semítica, podia inculturar-se nas categorias próprias da antropologia 
grega. 

E deu-se uma terceira inculturação, a mais ampla, a mais difundida, a mais influente até nossos 
dias, da qual dá testemunho o texto do Catecismo citado acima, que reconhece nela a doutrina 
católica. Fruto de uma união das duas primeiras, ela é, porém, como tal, estranha ao Novo 
Testamento. 

Segundo ela, a morte não é mais a destruição total do ser humano, como a apresenta, geralmente, 
o Novo Testamento, mas a separação da alma e do corpo. O corpo não é mais o todo do ser 
humano, como o quer a antropologia semítica, mas essa parte do composto que cai na corrupção. 
Deus não reside mais nos céus, como crê o Novo Testamento, mas saiu do cosmo e foi relegado 
num além onde a alma vai ao seu encontro. A ressurreição não é mais a nova criação total dos seres 
humanos na vida, mas, parece, um retorno à vida em seus corpos, através da união deles com suas 
almas.6 

Certamente, há de se convir que aí houve mudanças, não pequenas, na visão neotestamentária da 
ressurreição.7 Sempre se soube disso, mas o conceito está integrado num todo que lhe é estranho e 

                                                
5 LÉON-DUFOUR, X. Résurrection de Jésus et message pascal (Parole de Dieu). Paris, Seuil, 1971. p. 275. Escreve: “A 

experiência espiritual dos discípulos, não meramente subjetiva, repetida, partilhada entre eles, foi comunicada pela 
mediação da linguagem ambiente e da tradição religiosa, em particular com a ajuda da fé deles na ressurreição 
coletiva no final dos tempos” (todo o texto está em itálico no original). 

6 Como entender este enunciado do Catecismo: “Deus, em sua onipotência, restituirá, definitivamente, a vida 
incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas”? A formulação parece até conceder estatuto ontológico ao 
corpo e à alma, mas um é imortal e o outro, destruído... 

7 O contraste é bem descrito por M. É. Boismard, Faut-il encore parler de “résurrection”? Les données scripturaires 
(Théologies). Paris, Cerf, 1995. pp. 22-25. GRESHAKE, G. Das Verhältnis “Unsterblichkeit des Seele” und 
“Auferstehung des Leibes” in problemgeschichtlicher Sicht. In: GRESHAKE, G. & LOHFINK, G. Naherwartung, 
Auferstehung, Unsterblichkeit. Untersuchungen zur christlichen Eschatologie (Quastiones Disputatae 71). Freiburg, 
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relegado a um lugar, tudo somado, bem apagado. De fato, no esquema apresentado pelo Catecismo, 
é a alma, imortal, que ocupa o lugar predominante. Entre o momento da separação e aquele no qual 
ela será reunida a seu corpo glorificado, goza da visão beatífica e é perfeitamente feliz. No fundo, 
os defensores dessa concepção procuraram expressar sua fé respeitando os dados da própria cultura 
e, não podendo ou não ousando se desfazer da primeira e fundamental inculturação, conservaram o 
termo ressurreição, mas marginalizando-o e fazendo com que exercesse um papel quase 
insignificante. Essa cultura, que forneceu à teologia ocidental seus conceitos básicos, não foi capaz 
de receber o enxerto do conceito semítico de ressurreição.8 

Portanto, é importante refletir sobre esta constatação: a ressurreição não é compreendida em 
nossos dias segundo os sentidos e a coerência que encontra no Novo Testamento.9 

Diante da constatação 

Na parte anterior, fizemos uma constatação, e tal constatação requer reflexão. Num primeiro 
momento, levanta-se a questão de sua validade. Ninguém vai contestar que há nas igrejas uma 
tendência muito grande de negar a realidade das inculturações, das quais dá testemunho a história 
do cristianismo. A linha de interpretação é clara: o Filho de Deus veio para salvar o ser humano de 
seus pecados; ele tinha em mente a Igreja, instrumento da salvação, estabeleceu os seus 
fundamentos durante sua vida histórica e montou o edifício após a sua morte concedendo-lhe o 
Espírito; no Novo Testamento, vamos encontrar os primeiros balbucios daquilo que será expresso 
depois, a semente daquilo que se tornará uma planta de alcance universal; a Igreja não faz outra 
                                                                                                                                                            

Herder, 1975. pp. 82-113. Vamos encontrarm belas páginas sobre as duas antropologias correntes, com seu 
significado escatológico e sobre a reflexão posterior. 

8 Este enunciado vale tanto para a ressurreição quanto para a exaltação de Jesus. Se considerarmos a função de uma 
linguagem, aquela sobre a divindade de Jesus exerce o mesmo papel que aquela sobre a ressurreição: autentica a vida 
do Nazareno. O escândalo dessa vida e dessa morte fica desvanecido, pois Jesus ressuscitou (ou porque era Deus). 
Entretanto, está claro que, exceto nos primeiros séculos, na consciência cristã, a linguagem sobre a divindade 
deslocou a da ressurreição. Segundo tal inculturação, a salvação foi, fundamentalmente, realizada na obra de 
divinização do humano realizada em Jesus, mais do que está para ser cumprida na obra de ressurreição efetuada por 
Cristo em prol de suas irmãs e seus irmãos humanos, como o espera o Novo Testamento. Um deslocamento parecido, 
até maior ainda, se deu em relação ao senhorio ou à exaltação de Jesus. O que pode acrescentar, a alguém que é 
Deus, o Sopro destinado a fazê-lo senhor? O embaraço dos teólogos sobre esse assunto é patente [um exemplo 
recente: DENEKEN, M. La foi pascale. Rendre compte de la résurrection de Jésus aujourd’hui (Théologies). Paris, 
Cerf, 1997. pp. 437-458; uma frase diz tudo: “O esquema ‘exaltação’ supõe uma teologia da preexistência” (p. 439). 
Não saberia melhor ilustrar como a exaltação, conceito fundamental do Novo Testamento (com o da ressurreição), é 
compreendida a partir da inculturação posterior sobre a divindade de Jesus]. Enquanto, para Paulo, a fé cristã se 
resume nisto: “Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, tu serás libertado” (Rm 10,9), a teologia clássica diz o seguinte: Jesus é Deus e Deus é trino. 
Ressurreição e senhorio são jogados à margem da fé.  

9 Para compreender o estado atual da pesquisa no Novo Testamento, é importante ler H. Grass, Ostergeschehen und 
Osterberichte, Göttingen, Vandehoeck & Ruprecht, 1970 (1956), e completá-lo com G. Lüdemann, Die 
Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrung, Theologie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994 (em inglês: The 
resurrection of Jesus: histor, experience, theology. Minneapolis, Fortress Press, 1994). Para um ponto de vista crítico 
sobre a corrente de pensamento no qual se situa Lüdemann, cf. P. de Mey, “Historical criticism and the resurrection 
of Jesus: a new tendancy in recente scholarship”, LS 23 (1998) 246-273. Sobre a hermenêutica da ressurreição, cf. 
LÉON-DUFOUR, X. Résurrection, cit., pp. 251-309; GRESHAKE, G. Verhältnis. In: GRESHAKE, G. & LOHFINK, G. 
Naherwartung, cit., pp. 82-120; WEDDERBURN, A. J. M. Bodily resurrrection. A theological and a philosophical 
necessity? In: Beyond resurrection. Peabody-London, Hendrikson-SCM, 1999. pp. 122-152. 
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coisa senão desenvolver de forma coerente as instituições das origens; a fé assim compreendida não 
tem nada para se inculturar, ela existia, definitiva, desde os inícios, desenvolveu-se harmonicamente 
na história, encontrou as palavras que correspondem exatamente ao que ela é e, permanecendo 
rigorosamente ela mesma quanto ao fundamental, aceita, em nossos dias, adquirir coloração local; 
mas, conceitual, institucional, jurídica e eticamente, ela é una e imutável, e o que se encontra no 
Catecismo, ou em seus equivalentes, corresponde exatamente aos dizeres do Novo Testamento. 
Para os defensores dessa linha de interpretação, a constatação da primeira parte é falsa e uma sã 
hermenêutica da ressurreição consiste em fazer conhecer às multidões cristãs o conteúdo das 
representações clássicas da fé. 

Por outro lado, se se admite a constatação, surge uma primeira tentação, a de condenar ou 
desvalorizar a imensa tarefa teológica clássica, para voltar à expressão original, como se não 
houvesse autenticidade de verdadeira fé a não ser nos inícios. Ora, nem melhor, nem pior que as 
outras, é apenas diferente; exceto, porém, que, sendo a primeira, ela é a linguagem de referência 
obrigatória para todas as outras. Pode-se dizê-la de forma diferente, mas não contradizê-la quanto 
ao seu fundamento. Além disso, não há vantagem alguma em retornar aos inícios simplesmente 
porque se trata dos inícios, essa tentativa é ilusória, pois os mundos culturais da época do Novo 
Testamento já desapareceram para sempre e é impossível fazê-los reviver tais quais eram. Podemos 
tentar recriar o passado em si, mas não podemos nos tornar homens ou mulheres do passado.10 

Uma vez admitida a constatação, outra tentação se apresenta, a de deter o movimento da história. 
A inculturação clássica da fé teve suas provações, dura há dezenove séculos, estendeu-se ao mundo 
todo e os frutos que ela deu são inumeráveis. Quem seríamos nós para transformar em miudezas 
uma tão rica herança de alcance universal e fragmentá-la numa multidão de pequenas inculturações 
mais ou menos efêmeras que tornariam impossível a partilha da fé comum? Reconheçamos os 
limites de toda linguagem, mesmo aquela que as gerações anteriores nos transmitiram, e 
contentemo-nos em revigorar as expressões da fé que se tornaram tradicionais. 

Contudo, é também ilusório pensar em controlar o processo de inculturação, pois este salienta 
apenas aparentes iniciativas individuais. De fato, se há, na verdade, o Sopro de Cristo agindo nos 
fiéis, é evidentemente soberano, mesmo, que exija discernimento para dar-se a conhecer. E é ele o 
encarregado de ensinar a cada geração humana o pensamento ou a vontade de Cristo (Jo 16,14). 
Portanto, ele é o dinamismo primeiro na origem de toda inculturação. E ele age de maneira 
transformadora. E como não ver sua obra num movimento que, de maneira não combinada, atinge o 
conjunto do mundo cristão, em escala planetária, e se manifesta no resplendor generalizado da 
teologia clássica? Inculturar o dinamismo da fé torna-se, em todos os lugares, para mais e mais 
fiéis, a condição essencial que permite continuar crendo. Todos os conceitos são tocados, inclusive, 

                                                
10 Cf. MOINGT, J. Immortalité de l’âme et/ou résurrection. La Vie 21/107 (1972) 65-78: “[...] quanto a nós, não 

pensamos que a Revelação nos impõe conservar os antigos conceitos semíticos nos quais ela outrora se expressou, e 
não vemos por que os conceitos helenísticos, e outros em seguida, não seriam também bons para expressar o que a 
Igreja compreende, legitimamente, a respeito dessa Revelação” (p. 74). 
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é claro, o da ressurreição. Então, que acontece com ele? Como é que ele se sai dessa aventura? 
Sobrevive à empreitada? Qual é a forma que manifesta mais resistência, a do Oriente Médio dos 
inícios ou aquela que veio depois? 

Que dizer? 

Certamente, é muito cedo para fazer a triagem, em nossas culturas, das novas maneiras de 
expressar aquilo que o conceito de ressurreição subentende, aquilo que não é enfraquecido por 
alguma linguagem e é suscetível de ser redito sob múltiplas formas numa infinidade de culturas, 
através do vasto movimento da história. As tradições passadas permitem-nos, certamente, intuir 
aquilo que se procura, mas, evidentemente, não tão bem quanto o faria uma inculturação que 
chegou ao seu termo. Trata-se de uma tarefa de fôlego, coletiva, fruto de múltiplas partilhas, e 
revelando sua autenticidade em vidas conformes às dos santos e santas da história. Portanto, não se 
pode esperar dizer, hoje, aquilo que será a fé amanhã. É, porém, permitido, e poderia ser útil, 
efetuar um levantamento da questão, na esperança de ver as coisas um pouco mais claras. Num 
primeiro momento, um ensaio será tentado em vista de determinar aquilo que, nas linguagens 
passadas sobre a ressurreição, dever-se-ia, ainda, encontrar na fé de amanhã (“como um mestre que 
tira de seu tesouro coisas antigas...”). Depois, serão esboçados alguns dados tirados da cultura de 
hoje que merecem ser levados em conta (“...e coisas novas” – Mt 13,52). Não há duvida que a tarefa 
é perigosa, e é aqui oferecida sem nenhuma pretensão, apenas como contribuição para a reflexão 
sobre o assunto. Nesse campo, uma proposição tornar-se-á opinião comum entre os cristãos de uma 
certa cultura somente se encontrar ampla ressonância interior num grande número de fiéis. 

[...] coisas antigas... 

Na Bíblia, com exceção dos textos da tradição sapiencial que adotam a concepção da 
imortalidade da alma, a morte é total: nada e nenhuma parte do ser humano dela escapa. Os textos 
que falam dessas sombras que povoam o Xeol (Sl 88) não lhes atribuem densidade metafísica real; 
servem-se de uma imagem para dizer o nada numa cultura que não conhece o termo. Essa maneira 
de conceber a radicalidade da morte, fundamentada na unidade do ser humano, junta-se à 
sensibilidade contemporânea à unidade fundamental deste último, à origem material dos processos 
cerebrais,11 às possibilidades de a matéria complexificar-se até a consciência. Hoje, talvez tenhamos 
mais afinidades com o pensamento hebraico sobre o ser humano do que com o pensamento grego. 

Como toda esperança, “ressurreição” era, antes de tudo, a expressão de um movimento, de uma 
atitude fundamental de confiança. O termo não podia descrever o indizível, mas foi escolhido 
porque simbolicamente apropriado para indicar o sentido da vida humana e seu prolongamento 
                                                
11 Cf. SEARLE, J. R. La redécouverte de l’esprit (nfr essais). Paris, Gallimard, 1995. p. 19. Citado por JACQUES, R. Le 

corps dans la modernité. De la méfiance et dusurpassemente. Théol 5 (1997) 42-43; no mesmo número cujo tema é: 
O corpo. Do dualismo à alteridade, cf. R. Jacques, “Le corps encore” (com bibliografia comentada de forma 
resumida), pp. 3-8. 
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possível no além. Do sono da morte sai-se desperto, em pé. Somos chamados a viver e morrer 
animados por uma tal confiança. Qualquer outro vocábulo destinado a substituir o da ressurreição 
deveria assentar-se nessa confiança fundamental. 

A ressurreição neotestamentária fala de recriação sob uma outra maneira de existência. A carne e 
o sangue não podem herdar o Reino de Deus (1Cor 15,50). Ressurreição exclui retorno à vida 
anterior (reencarnação), ou a uma vida semelhante à maneira anterior de existir. O conceito implica 
a identidade fundamental do “corpo” antes da morte e depois da ressurreição. Esses dados são 
essenciais para qualquer inculturação futura, sob condição que seja excluída uma necessária 
utilização dos elementos materiais do “corpo” morto para recriar o “corpo” ressuscitado. Do 
contrário, a ressurreição torna-se quase impossível de ser encarada pela grande multidão de seres 
humanos, cujos elementos corporais são decompostos, dispersos ao vento ou reutilizados não se 
sabe bem para quê.12 Entretanto, e isso não sem causar alguns problemas, se eles supõem que o 
ressuscitado é fundamentalmente idêntico àquele que estava na fase histórica de sua existência, os 
textos do Novo Testamento não explicam como pode aparecer na vida uma realidade que foi 
totalmente destruída na morte.13 

O “corpo” do qual fala a Bíblia é essencialmente um sistema de comunicação. Ele está vivo 
porque dinamizado pelo sopro de Deus, dom sem o qual qualquer vida é impossível.14 Tal corpo 
não pode subsistir a não ser ligado de maneira vital com o seu ambiente: tem necessidade de ar, de 
água, de alimento, de um envoltório humano, de uma cultura etc. O corpo preserva-se vivo à custa 
de trocas contínuas com seu meio de vida. Separado de Deus, dos outros seres humanos ou da 
natureza, ele morre. Essa definição de corpo, centrada na comunicação mais do que na 
materialidade (a “carne”), preserva o seu interesse ainda hoje em dia.15 

Essa definição do corpo tem um corolário obrigatório, isto é, que a ressurreição neotestamentária 
é uma realidade coletiva; ele atinge um conjunto, cuja definição pode variar conforme os autores, e 
não indivíduos isolados. É por isso que Paulo não pode conceber uma ressurreição somente de 

                                                
12 Se a ressurreição de Cristo é considerada normativa para todas as outras, podemos, então, excluir que ela seja 

efetuada a partir do cadáver de Jesus, ou que seja aquela que explique que o túmulo foi encontrado vazio, ou que 
tenha marcado o sudário de Turim pela sua irradiação etc. É prudente a formulação de J. Moingt, L’homme qui venait 
de Dieu (Cogitatio Fidei 176), Paris, Cerf, 1993, pp. 162-163: “Ele [o relato do túmulo vazio] não se interessa em 
dizer que o que se tornou o corpo que estava no túmulo, mas em afirmar que o morto foi arrancado da morte e que 
saiu do Xeol totalmente vivo, de uma vida agora incorruptível, isto é, livre das condições da vida terrestre” (os 
termos em itálico são do próprio texto). 

13 Para isso, cf. item 4. 
14 A respeito do corpo no Antigo Testamento, cf. D. Lys, “L’arrière-plan et les connotations vétérotestamentaires de 

sarx e de sôma”, in (em colaboração) Le corps et le corps du Christ dans la primière épître aux Corinthiens. Congrès 
de l’ACFEB, Tarbes, 1981 (Lectio Divina 114), Paris, Cerf, 1983, pp. 47-70. 

15 Todavia, a materialidade do corpo ressuscitado tem seus defensores de prestígio: “Ele [o símbolo apocalíptico da 
‘ressurreição dos mortos’] não pode ser espiritualizado sem ser destruído: a ressurreição é ressurreição corporal ou 
não é ressurreição [...]. As “aparições” de Cristo eram aparições corporais, senão não se poderia identificar os sinais 
dos cravos, e ele não poderia repartir o pão com seus apóstolos” (MOLTMANN, J. Jésus, le messie de Dieu [Cogitatio 
Fidei 171]. Paris, Cerf, 1993. p. 353). Mais adiante, o autor escreve o seguinte: “Se não existe ‘ressurreição da carne’ 
natural, não existe, também, ‘ressurreição dos mortos’ pessoal” (p. 357). 
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Jesus, independente daquela da coletividade (1Cor 15,12-13).16 A ressurreição do corpo ou sistema 
de comunicação (o de Jesus) sem ninguém mais com quem comunicar-se seria um absurdo. Essa 
dimensão coletiva da ressurreição diz algo de essencial sobre a solidariedade humana, que, através 
dos dados anteriormente enunciados, merece ser retomada. 

[...]e coisas novas...17 

Redizer a fé implica que se leve em conta grandes tomadas de consciência que atravessam a 
própria cultura. Se há uma “revelação” que se impõe em todos os lugares desde séculos com mais 
clareza do que antes, é esta: a humanidade é una. Trata-se de uma autêntica revelação, que, aliás, 
tem vários modos de expressão: sentido da fraternidade universal, respeito a uma comum dignidade, 
repulsa diante de todo atentado aos direitos humanos justificado em nome de Deus etc. Para essa 
tomada de consciência, pode-se, certamente, encontrar todo tipo de explicações empíricas: 
progressos técnicos que facilitaram as viagens, desolocamentos e, portanto, contatos entre os seres 
humanos; fotografia impressionante tirada pela tripulação da Apolo XI do nosso belo planeta azul, 
tendo como pano de fundo o escuro do espaço, que ilustra nossa sorte comum, nossa fragilidade 
partilhada; dados genéticos que demonstram que todos os seres humanos têm a mesma origem e 
fazem parte da mesma família. A intuição religiosa, porém, também permite ver, nessa tomada de 
consciência comum, o efeito de um impulso do dinamismo de Deus em ação em toda a humanidade, 
uma autêntica revelação. Um corolário à antiga revelação: YHWH Elohenu, YHWH ehad (Dt 6,4). A 
humanidade, originária de um mesmo Deus e criada à sua imagem, é uma com ele. Os seres 
humanos devem, portanto, aceitar que é na espécie humana tomada como um todo que o Deus único 
se reconhece. E que os caminhos para ele são muitos. E que ninguém pode pretender dizer tudo 
dele, ou dizer melhor do que os outros. Que, portanto, a melhor religião em si não existe. Mas que 
cada ser humano é chamado a descobrir qual é a melhor para ele, para ela, no respeito absoluto do 
caminho que o(a) outro(a) descobriu para si mesmo(a). Redizer a “ressurreição” nessa perspectiva 
requer a inclusão do resto da humanidade em sua extensão.18 O discurso deve ser bem amplo, aberto 
e acolhedor e, ao mesmo tempo, não excluir ninguém, permitindo à multidão reconhecer-se na 
formulação cristã e evitando para os cristãos a armadilha de pensar que somente eles têm o melhor e 
mais completo discurso sobre o além. 

A tomada de consciência da unidade da humanidade não implica somente que a “ressurreição” 
seja uma possibilidade para todo ser humano, mas exige que isso se torne realidade para todos. De 

                                                
16 “É a comunidade humana que ressuscitará e que será transfigurada na luz de Deus, e não a alma singular, isolada e 

particular” (MOLTMANN, J. Jésus, cit., p. 368). Entretanto, devemos lembrar-nos de que é legítimo, hoje, estender a 
ressurreição à humanidade, que Paulo a espera de maneira privilegiada para a comunidade dos discípulos de Jesus. 
Cf. GUÉNEL, V. Tableau des emplois de sôma dans la 1ère lettre aux Corinthiens. In: Le corps, cit., pp. 71-85.  

17 Algumas formulação que se seguem foram retomadas de A. Myre, “Mourir et après”, in Office de Catéchèse de 
Québec. Vieillir en douce. Ottawa, Novalis, 1997. pp. 113-125. 

18 Ao contrário de Paulo, João estende, explicitamente, a ressurreição ao conjunto da humanidade, mas distingue uma 
ressurreição de vida para aqueles que tiverem feito o bem e uma ressurreição de condenação para aqueles que 
tiverem feito o mal (Jo 5,29). 
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fato, cada ser humano é um ser coletivo.19 Podemos ter a impressão de que cada um de nós é o 
único responsável pelo que nos tornamos, mas é uma ilusão. Nossos genes sintetizam a história da 
humanidade desde seus inícios. A linguagem, que coloca nossa consciência no mundo, remonta a 
algumas centenas de gerações. Sem a linguagem, produzida pelos nossos predecessores, não 
poderíamos nem mesmo pensar ou amar. Nós somos o produto, consciente e inconsciente, de 
milhares de encontros e conhecimentos realizados durante a nossa vida. Nós somos o que somos 
porque nossos pais nos deram a vida, porque a nossa família nos marcou, porque nossos mestres nos 
abriram para a vida e para o mundo, porque fomos influenciados por nossas amizades, nosso 
ambiente de trabalho, os livros, os jornais, o rádio, a televisão, a música, as viagens. Nós somos 
aquelas ou aqueles que os outros contribuíram para fazer. Eles são, em grande parte, responsáveis 
por nós. Nós somos obra deles. E, através deles, é a humanidade que está ligada a nós, e nós a ela. 
Cada ser humano não se criou sozinho, não existe sozinho, não toma consciência de si sozinho, não 
ama sozinho e não tem sentido algum sozinho. É por isso que a ressurreição de um indivíduo 
isolado, ou efetuada isoladamente, é impensável. A humanidade ressuscita coletivamente ou não 
ressuscita de modo algum. 

O corolário desse aspecto coletivo da ressurreição é que a salvação, não somente em sua oferta, 
mas em sua realidade, é também universal. Em outras palavras, ninguém se salva sozinho, salva-se 
em conjunto. E se um só é salvo, todos o são. E se um só se perde, todos se perdem igualmente. A 
humanidade é por demais solidária para que o tecido possa se desfazer. É difícil imaginar um ser 
humano que nunca amou ninguém, ou que nunca foi amado por ninguém. O mínimo que um ser 
humano seja necessário à felicidade do outro, sua salvação está garantida. Há qualquer coisa ao 
mesmo tempo de assegurador e de ameaçador nessa solidariedade. É assegurador saber-se ligado 
aos outros, escapando, assim, da espantosa solidão diante do juiz do fim. Mas é também evidente 
que os gestos de todos os outros humanos podem ameaçar minha felicidade eterna. Não posso dizer 
a mim mesmo: cuido das minhas coisas, tranqüilo; que os outros se organizem, que se danem. As 
guerras, as violências, as injustiças da humanidade são minhas; sou responsável tanto quanto todos 
os outros seres humanos. Contudo, a esperança cristã é que o mal não conseguirá triunfar sobre a 
humanidade e que a ressurreição de Jesus já garante aquela de todos os seres humanos.20 

Uma segunda tomada de consciência, própria do nosso tempo, diz respeito à nossa ligação com o 
cosmo. O Novo Testamento fala pouco da salvação do cosmo, porque para ele é um dado evidente. 
O próprio Deus habita aí (Pai nosso, que estais no céu...) e é em alguma parte deste universo, 
provavelmente no céu, que, segundo o Novo Testamento, serão alojados os futuros ressuscitados. 
Entretanto, o cristianismo posterior tirou completamente Deus e o além do cosmo. Assim fazendo, e 
centrando-se na alma imortal, calou-se sobre o futuro do cosmo.A matéria, o mundo, o corpo, a 
carne, os animais, as coisas desta vida foram silenciadas, quando não desvalorizadas. Contam 
                                                
19 Num artigo cheio de matizes sobre o corpo, “Le sujet à l’image d’un corps ni instrument ni idole”, Dio 172 (out.-

dez./1995) 59-75, O. Abel tem esta frase: “[...] o corpo humano já é sempre um corpo ‘artificial’, um corpo cultural” 
(p. 75). 

20 Sobre a possibilidade do inferno, ver nota 32. 
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somente o intelecto, com suas funções, e o mundo do além, cujas realidades daqui de baixo são 
apenas um pálido anúncio. 

De sua parte, nossa época se interessa, apaixonadamente, pelo cosmo, sua origem, seu futuro. 
Tem a tendência, até, de tirar o ser humano do centro da cena, que ocupa desde o Gênesis, para vê-
lo como uma das manifestações da vida apenas; assim como tirou a terra do centro em relação ao 
sistema solar, do mesmo modo tirou este último do centro em relação ao cosmo. O importante não é 
mais unicamente o ser humano, mas a vida, e o conjunto do real do qual os humanos talvez não 
sejam senão um dos elementos conscientes. Segundo a sensibilidade de nossa cultura, na qual 
convém, aqui, ver também a emergência de uma “revelação”, é impossível encarar uma salvação da 
humanidade, esta poeira de estrelas (H. Reeves), sem que esta atinja o conjunto do cosmo. Portanto, 
é impossível preservar o termo “ressurreição” (= “despertar” ou “reerguimento”), que se refere 
propriamente ao ser humano, para designar a salvação da realidade global que é o universo.21 
Requer-se um termo mais amplo para falar sobre a libertação ou o futuro do conjunto da realidade 
material (Rm 8,18-22). 

Como dizer? 

Talvez, como ensaio de inculturação daquilo que o termo ressurreição quer dizer, fosse 
necessário falar de recriação.22 Recriação de Jesus e da humanidade, recriação do cosmo. 

Usar o termo “recriação” pressupõe que a morte inevitável dos seres humanos ou a destruição 
eventual do cosmo seja total. Ou, ainda, que nada daquilo que existe no mundo material tem acesso 
à realidade do além. Nada passa para o outro lado, nada atravessa a morte, nada sobrevive à 
destruição, nada serve para a recriação.23 A consciência estende-se no nada, na atitude aberta da 
confiança.24 Há essa realidade fora de um Deus? É realmente possível recriar na existência e na 
vida, fora do espaço-tempo e de outro modo que não seja na matéria, essas densidades pessoais, 
conscientes e amorosas que são os seres humanos, ou nesse universo em processo constante de 
complexificação, do qual eles fazem parte? De fato, essa recriação se deu em Jesus, cujas bases na 
história duram apenas dois mil anos, duração que se poderia dizer imperceptível na cronologia 

                                                
21 “A natureza não se refere à história humana, como a época moderna acreditava complacentemente, que pensavam em 

termos antropocêntricos; ao contrário, a história humana se completa na ressurreição da natureza, porque é somente 
nela e com ela que uma ‘salvação’ da vida humana se torna pensável” (MOLTMANN, J. Jésus, cit., p. 350). 

22 BROWN, R. The virginal conception and bodily resurrection of Jesus. New York, Paulist Press, 1973. p. 129 (já 
apresentava a alternativa seguinte: “Se o corpo de Jesus se corrompeu no túmulo de modo que a sua vitória sobre a 
morte não contou com ressurreição corporal, então se impõe o modelo de uma destruição seguida de uma nova 
criação. Se Jesus não foi erguido corporalmente dos mortos, então o modelo cristão deveria ser de transformação”). 

23 LYS, D. “L’arrière-plan”, cit. Escreve que “não há continuidade nem transição entre este mundo e o da ressurreição; a 
ligação é estabelecida não pela natureza, mas pela graça de Deus numa espécie de re-criação”. Contudo, ele continua 
dizendo que “a mudança deste mundo para o outro [...] consiste [...] na transformação desta matéria, que de 
‘psíquica’ [...] se torna ‘espiritual’” (p. 69).  

24 “Nós temos certeza dela [da ressurreição dos corpos] não somente por causa da ressurreição de Cristo, mas por causa 
da ação de Deus, que garante a continuidade entre a semente e a planta, que garante a diversidade dos corpos 
segundo a sua origem. É preciso ter confiança nele” (GUÉNEL, V. “Tableau”, cit., p. 85). 
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cósmica, e pode ela ter sentido para o conjunto do universo? Confiança, somente a confiança pode 
dizê-lo, ela, porém, que jamais saberá se tem razão antes de morrer totalmente.25 

A recriação levará em conta, confiança!, essa realidade anterior. É isso que indica o re em 
“recriação”. Não se trata de uma criação ex nihilo, mas de uma criação renovada, totalmente sob 
outras condições, daquele que já terá sido. Cristo é Jesus recriado. Não um corpo reunido a uma 
alma subsistente. Não uma nova criação total. Mas recriação daquele que antes fora o homem de 
Nazaré, sem que nada tenha existido entre Jesus e Cristo, talvez nada além da lembrança de Deus.26 
Entretanto, essa lembrança é tudo o que conta, pois diz a importância dessa existência humana, e, 
através dela, do conjunto da humanidade e do cosmo do qual ela é inseparável.27 Se um ser humano 
já está salvo, a humanidade toda estará. Confiança! A recriação atingirá todos os seres humanos, e 
juntos. Porque, se, por definição, o além situa-se numa dimensão imaterial, ele foge das categorias 
de espaço e de tempo. Portanto, é dizer que a recriação é vivida, ao mesmo tempo (se assim se pode 
dizer...), por todos os seres humanos. Um ser humano que morre, que é atingido pelo vazio do nada, 

                                                
25 WEDDWEBURN, A. J. M. Resurréction, cit., p. 134 (conjuga confiança e agnosticismo: “Em todo caso, o resultado do 

percurso rápido dos problemas filosóficos levantados pela idéia da sobrevida após a morte, sob forma corporal ou 
não, é, como as conclusões tiradas após a pesquisa sobre os problemas históricos que envolvem a ressurreição de 
Jesus [cf. pp. 66-99], um tanto negativo: é difícil não se mostrar agnóstico quanto à sobrevida da pessoa humana após 
a morte e quanto à natureza de uma sobrevida qualquer. É muito difícil, senão impossível, conceituar a natureza ou 
as modalidades dessa sobrevida. Talvez fosse mais indicado falar simplesmente de ‘vida’” (p. 151). RAHNER, K. 
Foundations of Christian faith. An introduction to the idea of Christianity. New York, Seabury, 1978. pp. 266-267 
(original alemão é de 1976). Rahner já ousara fazer esta afirmação: “[...] a morte [...] é precisamente renúncia 
essencial e abandono radical de todo modelo imaginário do ‘como’ dessa finalidade [a ressurreição], que tal modelo 
seja aparentado ao ‘corpo’ ou à ‘alma espiritual’ desta única existência humana”. 

26 Para MOINGT, J. “Immortalité”, cit., p. 76, “é o olhar de Deus sobre nossa pessoa que lhe permite, como um pólo fixo 
de referência, construir e conservar sua identidade consigo mesmo, para que se fixe sobre uma base de ser estável, 
apta a suportar a eternidade desse olhar”. Mas o que é essa base de ser estável que sobrevive à morte? Isso parece ser 
“a alma [que] reconstitui um corpo espiritual, que é a rede orgânica das conexões e das articulações dos seres e das 
coisas pelas quais se constituiu a nossa personalidade terrestre” (p. 78). Outra solução, proposta por J.Moltmann, 
Jésus, cit.: “Existe algo nesta ‘carne’ vulnerárvel e mortal que seja imortal e que possa ser uma força de regeneração 
da carne? [...] Ele [um princípio desse tipo] reside na identidade somática que permanece durante a morte, e sem a 
qual uma ‘ressurreição dos mortos’ seria impensável. Os mortos devem ser identificados por Deus, embora eles 
conhecam a corrupção. Deus lembra-se deles” (pp. 359-360) –– as palavras em itálico são do próprio texto). LÉON-
DUFOUR, X. Résurrection, cit., n. 42, p. 302, tem uma formulação interessante: “[...] ela [a ação divina] ressuscita um 
ser humano cuja estrutura, recebida em sua concepção e modificada pela liberdade durante sua vida até a morte, pode 
ser novamente vivificada”. Gostaríamos , porém, que fosse esclarecido o estatuto ontológico dessa estrutura na 
morte. GISEL, P. Corps et esprit. Les mystères chrétiens de l’incarnation et de la résurrection (Entrée libre 23). 
Genève, Labor et Fides, 1992. p. 90. Remete-se a Deus: “A fé cristã fala de ressurreição na medida em que eu sou 
chamado, no coração do mundo, a responder sobre mim e sobre o que me acontece remetendo a um outro Deus a 
quem eu remeto minha verdade e minha identidade últimas”. 

27 Em sua apresentação do pensamento de um representante importante da teologia do processo, S. Sia, God in process 
thought. A study in Charles Hartshorne’s concept of God (Studies in philosphy and religion), Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, 1985, pp. 104-105, escreveu o seguinte: “Ultimamente, nós contribuímos com o divino tesouro dos valores, 
que está em contínua expansão. Nós servimos a Deus; nossa meta fina e global é contribuir com a vida divina [...]. 
Portanto, segundo Hartshorne, nossa imortalidade é a memória que Deus tem de nós”. Aspirar à imortalidade pessoal 
equivale a colocar Deus a seu serviço, o que é blasfêmia (p. 105). Confesso achar tais pensamentos muito nobres, 
mas também bem conformes à mentalidade capitalista estadounidense, segundo a qual os operários existem para 
enriquecer o patrão. É de fato blasfêmia pensar que a esperança humana de uma sobrevida pessoal e coletiva, sob 
qualquer forma que seja, provenha do desejo do próprio Deus de continuar no além o diálogo iniciado na história? 
Para outras reflexões saídas dessa corrente de pensamento, cf. D. R. Griffin, “Postmodern animism and life after 
death”, in God and religion in the postmodern world. Essays in postmodern theology (Suny series in constructive 
postmodern thought), Albany, State University of New York, 1989, pp. 83-108. 
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experimenta a recriação com todos os outros seres humanos, tanto os que o precederam ou o 
acompanharam na morte quanto aqueles que, na história, experimentarão a morte depois dele. 
Morrer é tanto deixar os seus atrás de si quanto encontrar toda a humanidade, de repente, na frente. 
Se o além existe, confiança!, aqueles que nos precederam na morte estão em diálogo conosco. 

O que nós seremos e o que será conservado na lembrança de Deus é o que será recriado, por isso 
a importância da vida, por isso a importância de Jesus. Ter confiança nele significa que aquilo que 
de nós será recriado será conforme à sua maneira de viver, e o resto não merece escapar da 
corrupção (At 2,31). E se ele é Cristo e tem o poder de interpelar-nos a partir de dentro,28 ele nos 
convida –– se nos é permitido retomar aqui, de outro modo, o termo tradicional –– a fazer nossa 
alma. Por causa da nossa condição de seres corporais conscientes, somos chamados a nutrir nossa 
interioridade. Vamos adquirindo densidade interior à medida da qualidade de nossas comunicações: 
escuta daquilo que vem de dentro de nós, partilha com nossos circunstantes, respeito pela natureza 
etc. A vida é-nos dada para fazer nossa alma. E é dessa alma, rica de todos os intercâmbios de uma 
vida, que Deus se lembrará quando a morte nos atingir, é nela que ele reconhecerá a imagem de seu 
filho e terá prazer em recriar na vida.29 

Se um único ser humano que viveu no cosmo já está salvo, este último será inteiramente salvo. 
Confiança! Sem que nada passe daqui para lá, é o que chegará aqui que será recriado lá. Há nisso 
algo do cosmo e da humanidde, a vontade livre ao menos. O universo tem em si um princípio de 
complexificação crescente – ousar-se-ia falar de alma? -, que tem seu quadro de sucessos e 
malogros. É nele que viveremos, do qual teremos sofrido a influência, e que nós, de nossa parte, 
teremos modificado através do nosso comportamento diante da natureza. É dele que Deus se 
lembrará, ele que terá modelado a alma do músico pelos sons; a do pintor, pelas cores e as formas; a 
do matemático, pelas equações; e a de todos, pelos animais, pela beleza e pela imensidão, é ele que 
será recriado conosco. 

Quando eu for recriado, “ao mesmo tempo” que todos os seres humanos,30 estarei rodeado de minha 
comitiva de acolhida, essa rede de parentes e de amigos, de irmãos e irmãos na fé, com quem eu 
terei vivido a minha vida. Através deles, compreenderei o calor da acolhida de Deus, e que já faço 
                                                
28 Eu uso esse vocabulário num texto escrito por um cristão para os cristãos (ver a função do Sopro de Deus ou de 

Cristo em Rm 8). Num contexto de diálogo inter-religioso ou simplesmente humano, seria necessário ver como os 
valores vividos pelo Jesus da história são partilhados pelos participantes, como dirigem suas vidas e orientam sua 
esperança. 

29 Algumas frases inspiradoras de J. Moingt, L’homme, cit., pp. 384-385: “Sua [do ser humano] identidade não é 
definida –– circunscrita –– por uma natureza estática, que ele mantém de sua origem carnal, mas por aquilo que faz 
de si mesmo, pela existência histórica que se dá na ordem de sua destinação a Deus, para alcançar a verdade da qual 
ele foi feito à imagem de. A ressurreição pode, assim, ser compreendida, seguindo a linha de são Paulo, como o ato 
de Deus, ato de dar uma vida incorruptível à realidade espiritual que o ser humano tira de sua vida corporal” (As 
palavras em itálico são próprias do texto). 

30 Segundo G. Greshake, que se apóia em um bom número de teólogos católicos, a ressurreição do corpo realiza-se na 
hora da morte; portanto ela está próxima de cada um de nossos mortos (pp. 118-120). A idéia de Greshake tem vários 
méritos: torna evidente a não-utilização das moléculas do corpo de que somos feitos na confecção do corpo 
ressuscitado; permite evitar o discurso sobre o estado da alma imortal na espera do seu corpo; convida a pensar que, 
já a partir da travessia da morte, se dá o encontro eterno de todos os seres humanos: não se deixa nada atrás de si, 
pois, quando se morre, vai-se ao encontro de todos os seus etc. 
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parte da comunhão dos santos. E eu me verei tal qual jamais me vi. Compreenderei o que eu fui, 
verei o sentido do que eu fiz, ou não fiz. E poderei, misericordiosamente, julgar-me. Tanta gente 
que ajudei sem o saber, tanto mal que fiz sem dar-me conta. E, num cenário de ação de graças ou de 
remorsos profundos, partirei para receber o perdão de minhas irmãs e de meus irmãos humanos.31 E 
terei vivido o meu purgatório.32 Então, entrarei num processo infinito de conhecimento e de amor, 
processo do qual, na terra, terei vislumbrado o poder, em minhas experiências de queda em amor 
estupendas ou de insights de tirar o fôlego. E terei a intuição de que nunca conhecerei a Deus, mas 
nunca ficarei enfastiado de passar minha eternidade a procurá-lo. 

                                                
31 Nesse “eu” pode-se ver tanto a grande santa quanto um homem como Hitler. Quanto ao destino que espera os seres 

humanos no além, não se deve deixar de reler o texto de Platão: “Quando os mortos chegarem ao lugar onde seu 
gênio tutelar conduziu cada um deles, aí, antes de qualquer coisa, todos são julgados [...] [1] Aqueles que tiveram 
uma vida comum são encaminhados para o Aqueronte [...]. Lá, então, passam a morar e a submeter-se à purificação 
tanto para remissão das penas imputadas à suas ações delituosas, quer obtendo recompensas pelas boas ações que 
praticaram, segundo os méritos de cada um. [2a] Aqueles, porém que são julgados incuráveis pela magnitude dos 
pecados cometidos [...] esses, recebem a paga merecida e são precipitados no Tártaro, para nunca mais saírem. [2b] 
Aqueles cujas faltas, apesar de grandes, têm ainda remédio [...] Esses devem, necessariamente, ser lançados no 
Tártaro; mas depois de um ano em que foram precipitados, uma onda os lança para fora [...] Quando, levados pela 
corrente, chegam às margens do lago Aquerusias, chamam em altos brados [...] [suas] vítimas[...] [3a] Mas, 
certamente, aqueles que tiveram uma vida reconhecidamente de grande piedade, esses [...] se estabelecerão na 
superfície da Terra. [3b] Entre esses, aqueles que se purgaram suficientemente pela filosofia passam a viver, 
absolutamente, sem seus corpos, durante o resto do tempo, [..] Mas acreditar que algo semelhante venha acontecer 
com as almas e seu destino, ou mais ou menos assim, [...] eis [...] o que convém defender, eis o risco que deve correr 
aquele que crê que é assim. Porque é um risco que vale a pena correr” (Fédon (GF 489). Paris, GF Flamarion, 1991. 
113d-114d, pp. 302-303 NdT. Para a tradução portuguesa, também foi usado Platão, Diálogos. São Paulo, Nova 
Cultural. pp. 185-186. Coleção Os Pensadores. 

32 Por outro lado, poderia acontecer que alguém, vendo-se assim recriado na vida, a recusasse absolutamente e se 
opusesse, inteiramente, a qualquer comunicação, a qualquer amor, a qualquer inserção na humanidade, proferindo a 
solidão total? Essa possibilidade não deve ser excluída. Entrementes, dentro dos limites do universo conhecido, um 
ser, não estando isolado, mas na verdade dependendo dos outros e se situando em ligação com eles, dizer não a 
qualquer relação significaria dizer não à própria existência. Tal recusa de ser seria, portanto, apelo ao aniquilamento. 
Desaparecer no nada, talvez seja assim que devamos compreender a tradicional expressão “cair no inferno”. 
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Quem semeia vento, colhe tempestade!

Nestes tempos de guerra e de confrontos políticos, econômicos e culturais nos deparamos 
com a grande crise do capital e o “colapso da modernização”. Crise… Colapso… Os atos opres-
sores de Israel e do seu comandante de plantão (Sharom) só vêm a confirmar a grande crise 
do ethos mundial, dos sistemas econômicos e das tentativas de paz (ações que não conseguem 
suprimir a exploração, a opressão e as desigualdades sociais). O que a leitura da Bíblia pode nos 
ajudar na análise das dificuldades de entendimento entre israelenses e palestinos? Por que Israel 
ataca e oprime os palestinos? Quais os interesses internacionais na manutenção e fomento do 
conflito? Vamos nos deixar inquietar por estas e outras questões, caminhando nas trilhas deixa-
das pela profecia de Oséias.

Tempos de crise na Bíblia tem a ver com a política econômica implantada pelos reis e pelos 
impérios. Política econômica que faz o povo sangrar. Muita exploração e repressão. Naqueles 
tempos os camponeses, os pobres e os trabalhadores eram duplamente oprimidos e explorados. 
Eram tributados pelos reis, que por sua vez, exploravam ainda mais, pois eram obrigados a pagar 
tributos e taxas aos impérios. Pensemos no VIII século que na sua primeira metade é marcado 
pelo auge econômico e pela política de prosperidade e progresso de Jeroboão II. Este rei que 
governou 41 anos utilizou todos os instrumentos para tornar Israel um país no mesmo patamar 
das grandes potências. Imagine Israel na concorrência econômica com o Egito e com a Assíria! 
Jeroboão implantou uma grande política de importação e exportação e intentou controlar as 
rotas comerciais. Para isso precisou ampliar as forças militares, aumentar a tributação e criar 
um grande aparato administrativo. O que significou estas “medidas”, ou melhor dizendo, esta 
política econômica para o povo camponês? Acelerou o empobrecimento e muitos se foram de 
suas terras. Esta política econômica de Jeroboão abriu as portas de Israel para os interesses in-
ternacionais.

Na segunda metade do VIII século se instaura a crise econômica, as lutas pelo poder. Golpes 
e mais golpes. Até encontramos reis que não conseguem se manter no trono por muito tempo, 
por exemplo o rei Selum que reinou por um mês (veja 2 Rs 15,13). Nestes tempos de crise é que 
aparece a profecia de Oséias. Profecia que desde o cotidiano das camponesas e dos campone-
ses denuncia os desmandos do poder, as medidas loucas e ingênuas dos reis. Com muita ironia 
e sabedoria popular é que o livro de Oséias apresenta a análise. Eis dois provérbios: “Quem 
semeia vento, colhe tempestade. Talo sem espiga não pode dar farinha e, mesmo que desse, os 
estrangeiros é que iriam comer” (8,7). “O ladrão invade a casa, enquanto do lado de fora, uma 
quadrilha assalta” (7,1).

A crise está na ordem do dia. A profecia de Oséias busca desmascará-la, pois a vida naque-
les dias estava cheia de crises mascaradas e de desnudamentos ousados. Os ditos proverbiais 



na profecia de Oséias confirmam esta situação. Uma situação de perdas e de empobrecimento, 
pois Israel segue a política econômica do império assírio. Devemos perguntar para a profecia 
da comunidade de Oséias quais eram os instrumentos e mecanismos que estavam por trás desta 
situação. Por isso que a profecia denuncia a roubalheira (exploração econômica), as manobras, 
planos e medidas promovidas pelos reis e chefes. Em Oséias 4,1-3 nos deparamos com a abertu-
ra de um processo contra os governantes do país (interessante que no capítulo 2 a profecia abre 
um processo contra a prostituição), pois “não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento 
de Deus no país. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência; e san-
gue derramado se ajunta a sangue derramado…“. A política econômica de Israel seguindo as 
regras impostas pela economia imperial (pagamento de altos tributos) aumentou e acelerou o 
empobrecimento através do roubo do fruto do trabalho e da violência. Violência e exploração 
andam de mãos dadas. Para a implementação de tais manobras, os reis e chefes de Israel têm 
dois instrumentos eficazes: o exército e a religião. O exército, enquanto aparelho opressor e 
repressor, toma a produção na forma da violência física, promovendo assassínio e derramando 
sangue. Já a religião toma os frutos da produção pela ideologia. Em nome de Deus, das festas de 
colheita e do templo falsificam, prostituem e adulteram a aliança e o projeto clânico de partilha 
e igualdade. Nesta perspectiva devemos ler a frase central da profecia de Oséias que denuncia a 
morte do povo por falta de conhecimento e pela perda da solidariedade: “Pois eu quero solida-
riedade e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos” (Os 6,6). A política 
econômica de Israel imposta e levada às últimas consequências pelos monarcas e autoridades 
está fazendo a terra gemer e a vida desaparecer. É a destruição da criação. Eis a grande prosti-
tuição denunciada pela profecia de Oséias.

A marca da profecia de Oséias é análise para o que está diante dos olhos. Profecia que busca 
um projeto de esperança frente às consequências políticas e sócio-econômicas dos reis e da corte 
de Israel. Aliás os capítulos 5 a 7 de Oséias se referem à invasão assíria de 733-732 a.C., que 
resultou em deportação, anexação do território de Israel e, sobretudo, numa profunda crise que 
se abateu sobre o povo das vilas e aldeias. São estes fatos que levam a comunidade profética em 
torno de Oséias a memorizar suas palavras e registrar a procura por justiça e solidariedade. Po-
demos dizer que as comunidades leram as palavras de Oséias com um olhar renovado, nascido 
da procura por justiça, na busca de Deus e na vivência da solidariedade.

Mas para brotar a solidariedade capaz de espalhar sementes e germinar o novo diante da 
crise e da perda de esperança faz-se necessário três caminhos de análise: análise da atuação po-
lítica dos governantes que “roubam terras” (5,10), fazem alianças com os impérios (5,14 e 7,11) 
e promovem golpes que derrubam todos os seus reis (7,3-7); análise das práticas religiosas que 
negam o projeto de Javé, pois estão voltadas para os sacrifícios que sustentam os ídolos e fazem 
bem aos sacerdotes; e a análise da prostituição enquanto um conjunto de falsidades (política, 
econômica, religiosa) que leva a Efraim a seguir o nada (5,11). Nesta perspectiva a profecia vai, 
por um lado, condenar as práticas na sociedade que não respeita o povo, as crianças e as mulhe-
res e, por outro lado, projetar expectativas para que aconteça o amanhã das mudanças e de dias 
melhores. Projetos de esperança. É o amanhã da “solidariedade” e do “conhecimento de Deus” 



que a cada dia ajuda a comunidade a ler o passado e a história. Habilita a comunidade no cami-
nho da solidariedade a buscar o que Deus pede e realizar o que o povo precisa.

“Quem semeia vento colhe tempestade!” e “talo sem espiga não pode dar farinha, mesmo 
que desse, os estrangeiros é que iriam comer!” É o que a profecia de Oséias tem a dizer para 
o Israel de Sharon e para os Estados Unidos de Bush. Estes governantes de plantão que estão 
semeando a guerra contra o terrorismo, já aplicam, desde longa data, o terrorismo de Estado. 
É a arma do grande terror para combater aqueles que são classificados como terroristas. Terror 
contra o terror. Lá nos tempos de Oséias a grande dominação dos assírios promove rivalidades, 
produz mais empobrecimento e gera mais poder (tanto o nacional controlado quanto o interna-
cional prepotente).

Que as palavras proféticas e a tentativa de promover a solidariedade da comunidade oceâni-
ca sejam para nós: provocação e força para resistir aos desmandos dos poderosos; coragem para 
organizar a crítica e a denúncia; e, sobretudo, certeza de continuar caminhando para a constru-
ção de um mundo mais justo e solidário.

Rafael Rodrigues da Silva
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Refletindo sobre o Ecumenismo 

Julio Fontana∗ 

A 9ª Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas aconteceu em 
Porto Alegre, Brasil, de 14 a 23 de fevereiro de 2006, tendo como 

tema "Deus em tua graça, transforma o mundo". 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI) possui alguma relação com o movimento ecumênico? 
Pelo próprio nome que carrega já podemos notar que todas as ações praticadas pelo CMI 
desembocam no ecumenismo. O que é um conselho? Segundo Houaiss, conselho é "opinião, 
parecer; bom senso, sabedoria; corpo consultivo e/ou deliberativo de uma instituição pública ou 
privada".1 Parafraseando Houaiss, conselho é um corpo consultivo que emite opiniões com bom 
senso e sabedoria. O bom senso entre as opiniões e expressões da maior parte das denominações 
cristãs mundiais pode por nós ser chamado de diálogo ecumênico. Destarte, o CMI é uma entidade 
que pratica o diálogo ecumênico. 

1- A origem do Conselho Mundial de Igrejas 

Da Conferência Missionária Mundial realizada em Edimburgo em 1910, originaram-se três 
movimentos: 

a) Fé e Ordem é um movimento dedicado a trabalhar pela reconciliação das denominações divididas. As 
conferências foram realizadas em 1927, Lausanne e em 1937, Edimburgo. 

b) Vida e Trabalho é movimento preocupado com a relação da fé cristã com as questões sociais, 
políticas e econômicas. As conferências foram realizadas em 1925, Estocolmo e em 1937, Oxford. 

c) Concílio Missionário Internacional foi formado em 1921 e em 1961 se integrou formalmente ao 
Conselho Mundial de Igrejas. 

Ambas as conferências de Vida e Trabalho e Fé e Ordem de 1937 aprovaram a formação de um 
Conselho Mundial de Igrejas e uma conferência em Utrecht em 1938 esboçou sua constituição. Mas 
a guerra retardou o seu lançamento formal por mais dez anos. O Conselho Mundial de Igrejas foi 
formalmente constituído em 1948 em Amsterdã por delegados de 147 igrejas de 44 países. Hoje ele 
congrega mais de 340 igrejas, denominações e associações de igrejas em mais de 100 países e 
territórios no mundo, representando cerca de 400 milhões de cristãos e incluindo a maioria das 

                                                
∗ O autor está graduando em teologia e reside no Rio de Janeiro. Escreveu diversos artigos e resenhas para as revistas 

Inclusividade do Centro de Estudos Anglicanos e Teologia e Cultura da Editora Paulinas. Qualquer dúvida ou 
sugestão entre em contato pelo e-mail: juliofontana@click21.com.br. 

1 HOUAISS, Antônio, Minidicionário de Lingua Portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, p. 182. 
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igrejas Ortodoxas no mundo, representações das denominações das igrejas tradicionais da Reforma 
Protestante como a Anglicana, Batista, Luterana, Metodista e Reformada, bem como muitas igrejas 
unidas e independentes. Exceto a Igreja Católica2 e algumas (mas não todas) igrejas evangélicas 
pertencem ao Concílio Mundial de Igrejas. Os romanos atuam conjuntamente com CMI em várias 
questões comuns relacionadas ao ecumenismo. 

Além do trabalho na sede em Genebra, o Conselho Mundial de Igrejas tem realizado 
conferências mundiais de Fé e Ordem, Missão Mundial, Evangelismo e outros temas semelhantes. 
Mas, seus principais eventos são as assembléias3 gerais, das quais oito têm acontecido até hoje. 

1o) Amsterdã (Holanda – 1948): Entre 22 de agosto e 4 de setembro, mais de 350 delegados, 
representando 147 igrejas de 44 países, reuniram-se em Amsterdã. O tema foi As desordens humanas 
e os desígnos de Deus. Esta reunião completou a tarefa de criação de um conselho ecumênico 
internacional. 

2o) Evanston, Illinois (EUA – 1954): com o tema Cristo – esperança do mundo reuniu 161 igrejas-
membro. Os alvos do evangelismo foram: levar pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo 
como Salvador e Senhor, sua incorporação a plena vida da igreja e a tranformação da sociedade para 
conformá-la à intenção de Deus. 

3o) Nova Deli (India – 1961), com o tema Jesus Cristo – luz do mundo reuniu 197 igrejas-membro. Foi 
a primeira assembléia a se reunir fora do ocidente. As igrejas ortodoxas orientais se uniram ao 
concílio mundial de igrejas em Nova Deli e a base de membrezia foi expandida. 

4o) Uppsala (Suécia – 1968), com o tema Olhem! Eu faço novas todas as coisas reuniu 235 igrejas-
membro. Seis grupos de estudos se reuniram para discutir e corrigir documentos relacionados aos 
diferentes tópicos. O mais controvertido foi o documento Renovação em Missões4. 

5o) Nairobi (Quênia – 1975), como tema Jesus Cristo Liberta e Une reuniu 285 igrejas-membro. Em 
Nairobi a ênfase de Uppsalla e Bangkok sobre o social e a dimensão horizontal é conservada, mas é 
melhor integrada com o espiritual e dimensão vertical. A frase "a igreja toda levando o evangelho 
todo as pessoas no mundo todo" apreende o tom da assembléia. O evangelho todo inclui tanto 

                                                
2 Desde 1961 a Igreja Católica Romana tem enviado observadores oficiais às assembléias gerais. 
3 A Assembléia é o "corpo legislativo supremo" do CMI e reúne-se a cada sete anos. O objetivo maior da Assembléia é 

revisar programas e detrminar as políticas gerais do CMI, bem como eleger presidentes e indicar um Comitê Central 
que atue como o principal corpo deliberativo do CMI até a Assembléia seguinte. 

4 O documento Renovação das Missões coloca toda ênfase na dimensão "horizontal" de reconciliação na humanidade. 
Uppsala lançou um debate vigoroso que continuou na Conferência de Bangkok da Comissão sobre Missões Mundiais 
e Evangelismo, sobre o tema Salvação Hoje (1973). Aqui foram levadas mais longe as tendências de Uppsala. A 
salvação foi definida em termos predominantemente "horizontais", em um documento composto por Moltmann: "A 
salvação introduz a batalha por justiça econômica contra a exploração do povo pelo povo. A salvação introduz a 
batalha pela dignidade humana contra a opressão política dos seres humanos por seus semelhantes. A salvação 
introduz a batalha por solidariedade contra a alienação da pessoa. A salvação introduz a batalha de esperança contra 
desepero na vida pessoal". Um observador católico romano na conferência comentou: "Eu não tenho ouvido ninguém 
falar em justificação pela fé. Eu não tenho ouvido falar sobre vida eterna. E quanto à justa ira de Deus contra o 
pecado?" 
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reconciliação com Deus como a "responsabilidade de participar de uma batalha por justiça e 
dignidade humana". A missão é a confissão de Jesus Cristo tanto por palavras como por atos. 

6o) Vancouver (Canadá – 1983) com o tema Jesus Cristo – a Vida do Mundo reuniu 301 igreas-
membro. Este foi precedido em 1982 por um documento da Comissão sobre a Missão e Evangelismo 
intitulado Missão e Evangelismo – Uma Afirmação Ecumênica, que estreita mais a divergência entre 
o Conselho Mundial de Igrejas e a posição evangélica como descrita em linhas gerais no Congresso 
de Lausanne. 

7o) Canberra (Austrália – 1991) com o tema Venha, Espírito Santo – Renove Toda a Criação reuniu 
317 igrejas-membro. Aqui houve um enfoque sobre o Espírito Santo, mas de uma maneira que às 
vezes pareceu estar desvinculado da pessoa de Cristo. Uma cerimônia particular envolveu idéias 
xamanísticas coreanas e a invocação dos espíritos da "criatura da terra, ar, água e do mar". Os 
delegados ortodoxos orientais ficaram preocupados neste e em outros acontecimentos que 
publicaram uma declaração expressando preocupação no afastamento da base do CMI e das 
"interpretações cristãs biblicamente baseadas" de várias doutrinas. Eles se perguntaram se o tempo 
havia chegado para os ortodoxos e outras igrejas reverem suas relações com o CMI. 

8o) Harare (Zimbabe – 1998) com o tema Volte-se para Deus, Regozije-se na Esperança reuniu 336 
igrejas-membro. 

As ações do CMI têm propiciado um sentimento ecumênico dentre as diversas denominações 
cristãs. Cada vez mais há um espírito de cooperação e amizade. As igrejas, na maioria, reconhecem 
que elas não possuem a verdade toda e estão abertas a aprenderem umas com as outras. Observa 
Tony Lane que "até a Igreja Católica Romana tem modificado significativamente suas 
reivindicações anteriores de possuir a verdade toda. Os evangélicos estão divididos em sua atitude 
com o movimento de unidade ecumênica, mas a maioria está pronta para reconhecer os outros como 
cristãos iguais de quem eles podem aprender". 

Como a 9ª Assembléia do CMI irá acontecer aqui no Brasil, o tema ecumenismo volta à pauta 
dos estudiosos, teólogos e líderes religiosos do Brasil. 

2- O quadro atual 

O quadro atual não é dos mais positivos. O ecumenismo, segundo Gottfried Brakemeier, 
depois de uma época de avanços sofre agora estagnação.5 O rev. Carlos Calvani é da mesma 
opinião e chama a atenção em seu artigo "Pezinho pra frente, pezinho pra trás" – reflexões de um 
anglicano sobre o ecumenismo6 para a inflexibilidade da Igreja Católica Romana quando se fala de 
ecumenismo. Não obstante devemos apontar também que existe no meio protestante uma grande 
resistência à proposta ecumênica. Começemos examinando a resistência romana. 
                                                
5 Artigo Ecumenismo, Sociedade e Missão: reflexões sobre o caminho da unidade de Gottfried Brakemeier. 
6 Esse artigo está disponível no site do Centro de Estudos Anglicanos  

(CEA – www.centrodeestudosanglicanos.com.br). 
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2.1. A resistência romana 

Inicialmente, o movimento ecumênico começou entre diversas denominações protestantes. O 
processo de fissão em novas denominações, que marcou o Protestantismo desde a Reforma, 
começou, por volta de 1800, a dar lugar à efusão de denominações em novos grupos. Integração, ou 
ecumenismo, começando no século XIX, substituiu a expansão missionária nas mentes de muitos. 

Com o tempo as igrejas ortodoxas passaram a participar do movimento. Depois da Segunda 
Grande Guerra, e, em especial, durante o Concílio Vaticano II, os católicos romanos empenharam-
se ativamente no movimento. 

Por que a Igreja Católica passou a participar do movimento ecumênico? Primeiro devemos 
chamar a atenção para o fato dos católicos não pertenceram ao CMI, ou a qualquer órgão que 
promova o ecumenismo. Por que? Se eles o fizessem estariam colocando a Santa Igreja ou lado de 
tantas outras igrejas cristãs7, e isso é exatamente aquilo que eles não creêm, que existiam outras 
igrejas ao lado da romana. 

Esse sentimento está expresso no Decreto sobre o ecumenismo (Unitatis Redintegratio). Pode-se 
contemplar no documento o forte sentimento tendencioso da Igreja Católica julgar-se "a" Igreja. Os 
romanos demonstram aquele velho exclusivismo expressado já por Cipriano: 

"Se um galho é quebrado de uma árvore, ele não pode brotar; se uma corrente é cortada de sua fonte, 
ela seca... Tampouco aquele que abandona a Igreja de Cristo pode alcançar a recompensa de Cristo. Ele 
é um estranho, é um inimigo. Sem a igreja como sua mãe, você não pode ter Deus como seu Pai. Se fosse 
possível escapar fora da arca de Noé, então pode ser possível escapar fora da Igreja... Há apenas um 
batismo, mas eles [os cismáticos] acham que podem batizar. Embora abandonem a fonte da vida, 
prometem a graça de água viva e salvadora. Os homens não podem ser lavados lá, eles são sujados; os 
pecados não são expurgados, são acumulados. Este nascimento faz filhos não para Deus, mas para o 
diabo... Eles imaginam que têm Cristo com eles, quando se reunem fora de sua Igreja? Espera-se que 
estes homens sejam mortos por confessarem o nome de Cristo. A mancha [do cisma] nem mesmo é tirada 
pelo sangue [do martírio]; o penoso pecado impredoável da discórdia não é nem mesmo expurgado pelo 
sofrimento. Você não pode ser mártir fora da Igreja" (A Unidade da Igreja 5, 6,11,13,14 – Cipriano). 

O Unitatis Redintegratio expressa o mesmo pensamento: 

"Entretanto, os irmãos de nós separados, tanto os indivíduos como suas comunidades e igrejas, não 
gozam daquela unidade que Jesus Cristo quis prodigalizar a todos que regenerou e convivificou num só 
corpo e em novidade de vida e que as Sagradas Escrituras e a venerável Tradição da Igreja professam. 
Somente através da Igreja católica de Cristo, auxílio geral de salvação, pode ser atingida toda a 
plenitude dos meios de salvação. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens do Novo 
Testamento a um único Colégio apostólico, à cuja testa está Pedro, a fim de constituir na terra um só 
corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, 
pertencem ao povo de Deus" (UR 3e). 

                                                
7 Coloco o "i" maísculo quando em referência aos romanos propositalmente a fim de lembrar o Decreto sobre o 

Ecumenismo. 
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Para os romanos, as igrejas separadas da comunhão católica são eclesialmente carentes. Para eles 
a unidade dos cristãos deverá ser feita em torno da Igreja Católica Romana, sendo que, essa unidade 
implica no reconhecimento e submissão à autoridade do Papa, sucessor de Pedro. 

O que se está percebendo nos católicos romanos é o anseio pela recuperação daquela unidade 
perdida na reforma, ou seja, o retorno dos irmãos separados ao seio da Igreja mãe. 

Esse não é um sentimento exclusivo da Católica Romana. Como ressalta Brakemeier, o modelo 
da "união orgânica", há tempos atrás em discussão no CMI, pensou em moldes semelhantes. 
Conforme essa proposta, as denominações deveriam sumir para dar espaço a um novo corpo, ou 
seja, uma nova corporação. O objetivo do ecumenismo consistiria na criação de uma mega-
insituição global, incorporando toda a cristandade.8 

O diálogo ecumênico também foi preocupação constante de João Paulo II que no final de sua 
encíclica Ut unum sint, se pergunta qual poderia ser a "contribuição da Igreja católica na busca da 
unidade dos cristãos". Contudo, pensou nos mesmos moldes de Cipriano e do Decreto sobre o 
ecumenismo: a Santa Igreja Romana é a única a qual deve permanecer a existir. 

Esse pensamento pode ser constatado nessa mesma encíclica. Em dois parágrafos, ele relembra 
antes de tudo que nela, a Igreja Católica Romana, e somente nela, se encontra a "plenitude dos 
meios de salvação" (n. 86; Ev 14/2852), e afirma depois que os intercâmbios entre cristãos ainda 
separados expressam "a lei evangélica da partilha" (n. 87; EV 14/2853). Depois disso, o essencial 
da sua resposta, nos dez parágrafos seguintes, é dedicado ao ministério de Pedro (ns. 88-97; EV 
14/2854ss.).9 

O documento Dominius Iesus10 elaborado pelo Cardeal Joseph Card Ratzinger (hoje Papa 
Bento XVI), reafirmou a superioridade e exclusividade da Igreja de Roma, ou seja, retornamos para 
o tempo do "extra ecclesia nulla sallus" (como vimos acima em Cipriano). Ratzinger diz: 

"ninguém pode dizer que a Igreja Católica é irmã de uma igreja particular ou de um grupo de igrejas. 
Essa não é meramente uma questão de terminologia, mas acima de tudo, diz respeito a uma verdade da 
fé católica... A expressão 'igrejas irmãs' deve ser usada apenas em referência àquelas comunidades 
eclesiais que preservaram o episcopado válido e a Eucaristia". 

Sendo assim, ecumenismo para os católicos é o retorno dos "irmãos separados" ao seio da grande 
Igreja Católica. Pelos documentos que mostramos acima extrai-se o seguinte sentimento dos 
romanos: eles são a única Igreja instituída por Cristo e só entraram nessa "onda" de ecumenismo 
para abarcar os irmãos separados.11 

                                                
8 BRAKEMEIER, op. cit. 
9 Hervé Legrand, O Ministério do Papa: primado e colegialidade no Vaticano II, disponível no site da Ciberteologia. 
10 Concordo com o Reverendo Carlos Calvani quanto ao documento fazer parte de um jogo político de bastidores em 

torno da sucessão de João Paulo II.  
11 Seria um processo semelhante a fagocitose celular. 
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2.2. A resistência protestante 

Ao se falar de resistência ao ecumenismo, é inevitável a lembrança dos fundamentalistas. A 
pretensão de possuir a plenitude da fé ou de ser os "verdadeiros cristãos", não se restringe aos 
católicos. Essa pretensão sempre esteve presente também nas igrejas protestantes, especialmente 
nos grupos mais evangélicos, influenciados pelo pietismo ou pelo fundamentalismo. 

Com a exceção dos anglicanos e dos luteranos, os protestantes, são os que se apresentam mais 
inflexíveis à proposta ecumênica. 

A certeza que o protestantismo possui de ser o único dono do conhecimento absoluto os leva a 
ter uma atitude nada nobre: o orgulho intelectual. Eles declaram: "Nós possuímos a verdade, os 
outros estão nas trevas". "Nós detemos o monopólio do conhecimento, portanto, falamos, sem 
vacilações nem concessões". Isso é o que foi mostrado no documento Chamam-se Cristãos, 
resultado do encontro patrocianado pelo Comitê de Lausanne em 1980, na cidade de Pattaya 
(Tailândia). Nas definições ali apresentadas, não há possibilidade para que alguém que não tenha 
passado pela experiência emocional da conversão possa afirmar-se cristão. Decorre dessa definição, 
que, os católicos não podem ser denominados cristãos, pois não passaram pela experiênciada 
conversão. 

Brakemeier mostra com muita propriedade as dificuldades inerentes ao processo ecumênico. Os 
critérios de unidade são diferentes: 

a) Para a Igreja Católico-Romana o critério de unidade é o ministério episcopal encabeçado pelo bispo de 
Roma. Sem papa não existe Igreja. 

b) Para as igrejas protestantes o princípio da unidade é a pura doutrina. 

c) Para as igrejas ortodoxas prevalece o critério da "tradição" de que elas mesmas se sabem quardiães. 

d) Para os pentecostais não interessa nem a estrutura, nem mesmo a doutrina ou a tradição. O importante 
é o batismo com o Espírito Santo, isto é uma experiência mística. 

Diante desse quadro, Calvani, conclui: 

"No final das contas, evangélicos e católicos são bastante iguais na presunção como interpretam a si 
mesmos e como interpretam uns aos outros. A plenitude da graça, a verdade bíblica ou a salvação está 
sempre segura em suas mãos. Os católicos depositam sua segurança na objetividade da Igreja enquanto 
instituição. A fonte de sua verdade-de-fé é a eclesiologia. Já os evangélicos depositam sua segurança na 
subjetividade da conversão. A fonte de sua verdade-de-fé é a soteriologia interpretada em moldes 
pietistas e wesleyanos".12 

Isto explica as investidas radicalmente antiecumênicas que têm caracterizado o protestantismo. 

                                                
12 CALVANI, op.cit. 
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O ecumenismo é uma atitude que pressupõe uma grande dose de humildade intelectual. Quem o 
busca deve declarar: "Não possuo a verdade toda". "Há outras formas de se entender o mesmo 
horizonte histórico". "É necessário escutar". Brakemeier chama atenção: 

"Quem resiste a ouvir os argumentos do parceiro e à possibilidade de eventualmente ser por eles 
enriquecido ou questionado, está de antemão desqualificado. Transformou o diálogo em monólogo e 
enveredou pela via 'fundamentalista'. A disposição para aprendizagem ecumênica, o intercâmbio de 
dons, o conhecimento mútuo são premissas indispensáveis para o sucesso na busca da unidade". 

E isso não é demonstrado pelo protestantismo, principalmente pelos fundamentalistas. Sendo 
assim, os protestantes se fazem num grande empecilho ao ecumenismo. 

3- A participação positiva da Igreja Católica Romana no movimento 
ecumênico 

O decreto sobre o ecumenismo reconheceu que "o amor e a veneração e o quase culto das 
Sagradas Escrituras levam nossos irmãos a um constante e cuidadoso estudo da Página Sagrada... 
Invocando o Espírito Santo, nas próprias Sagradas Escrituras, procuram a Deus, que lhes fala em 
Cristo...". Embora os Padres Conciliadores reconhecessem que os protestantes "pensam 
diferentemente de nós... sobre a relação entre as Escrituras e a Igreja... no entanto, no próprio 
diálogo as Sagradas Letras são exímios instrumentos na poderosa mão de Deus para a consecução 
da unidade que o Salvador apresenta a todos os homens".13 

Portanto, comenta Joseph A. Fitzmyer que, "a Igreja católica reconheceu oficialmente o papel 
importante que a Escritura desempenha no movimento ecumênico precisamente porque é 
instrumento exímio na mão de Deus na luta pela unidade cristã".14 

Joseph Card Ratzinger acredita que a unidade da Igreja depende diretamente da Escritura. 
Pensa ele que "se todos os homens se dispusessem a viver da Bíblia ter-se-ia dado um passo 
importante na direção da unidade. Se isso vale para a grande família humana, vale com maior força 
para a própria Igreja. A cristandade acha-se dividida em muitas comunidades de confissões 
diferentes. Lamenta ela profundamente esta cisão e anseia ardentemente pela unidade da única 
Igreja de Cristo. Não constitui a Escritura uma esperança e um estímulo? Não é ela, especialmente o 
Novo Testamento, reconhecida por todos como fundamento e norma da sua fé? Certamente muitas 
vezes na sua história a cristandade suportou a amarga experiência de hereges que apelavam para a 
Escritura; ela se presta, com efeito, a falsas interpretações, contra as quais não tem proteção. O 
Concílio Vaticano II manifestou, no entanto, a firme esperança de que seja possível, baseando-se na 
Bíblia, estabelecer com os irmãos separados uma colaboração que prepare a unidade. A Igreja 
convida a fazer traduções da Bíblia em comum, tendo por base o mesmo texto original, e espera que 
deste trabalho provenha uma leitura e uma compreensão comuns, fundadas na mensagem à qual 
                                                
13 Ibid., § 21, p. 329. 
14 FITZMYER, Joseph A., Escritura, a alma da teologia, São Paulo: Loyola, 1997, p. 92. 
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todos se sentem vinculados. Pode-se afirmar que neste campo tentou-se um novo avanço, abriu-se 
uma porta e que as iniciativas práticas podem ser o sinal de desenvolvimentos teológicos de grande 
alcance. Está, pois, em consonância com a Bíblia a grande esperança que ela, sendo um bem 
comum de todos, prepare o caminho para a unidade. Se a cristandade se reunificar em torno da 
palavra de Deus, a Escritura poderá exercer uma função unificadora também na humanidade. Para 
atingir esta meta é necessário ouvir ainda muitas vezes a palavra de Deus com paciência, respeito e 
desapego de si mesmo".15 

Pelo que vimos do pensamento de Ratzinger, a Escritura está em relação direta com a unidade da 
Igreja e com o sucesso do ecumenismo. Ele tem razão em afirmar isso. O diálogo ecumênico não 
ocorre devido a supervalorização pelas denominações cristãs dos detalhes doutrinários. Wayne 
Grudem tem uma posição muito sensata sobre essas divergências doutrinárias, ele diz: 

"Os assuntos doutrinários que têm dividido as denominações protestantes evangélicas são quase 
sempre assuntos nos quais a Bíblia coloca relativamente pouca ênfase e outros sobre os quais são tiradas 
conclusões muito mais em razão de inferências habilidosas que de afirmações bíblias diretas. (...) É 
irônico e trágico que líderes denominacionais com frequência gastem muito tempo de sua vida 
defendendo precisamente os pontos doutrinários de menor importância que fazem com que suas 
denominações difiram das outras.16 

Não quero dizer que para o início do diálogo ecumênico deve-se procurar uma uniformização 
doutrinária, no entanto, devem existir pesquisas e estudos conjuntos da Palavra de Deus. Contudo, 
um dos fatores negativos para um empreedimento teológico conjunto são os diversos métodos 
hermenêuticos. 

O relativismo propõe que não existe apenas uma verdade e sim inúmeras verdades. A verdade se 
torna meramente subjetiva, ou seja, é apenas uma opinião. Isso afeta diretamente a Igreja, pois ela 
se diz portadora de uma mensagem universal, inegociável, de validade absoluta. Hirsch discute as 
dificuldades do relativismo: 

"Quando os críticos baniram o primitivo autor, eles próprios, usurparam-lhe o lugar [como quem 
determina o significado], e isto levou infalivelmente a algumas das confusões teoréticas da época 
presente. Onde antes havia tão-só um autor [um determinante do significado], surgiu agora uma 
multiplicidade deles, cada qual trazendo consigo tanta autoridade quanto o seguinte. Banir o primitivo 
autor como o determinador do significado era rejeitar o único princípio normativo obrigatório que 
poderia emprestar validade a uma interpretação... Porque se o significado de um texto não é o do autor, 
então não há interpretação que possa corresponder ao significado determinado ou determinável".17 

Brakemeier comenta que "o recuo ecumênico se deve em boa medida à oposição ao relativismo 
desinteressado em formular normatividade. Mas o teólogo observa também que o relativismo 

                                                
15 Joseph Schreiner. Forma e Exigências do Novo Testamento. São Paulo: Editora Teológica, 2004, p. 450s. 
16 Wayne Grudem. Manual de Teologia Sistemática: uma introdução aos ensinos fundamentais da fé cristã. São Paulo: 

Editora Vida, 2001, p. 83s. 
17 HIRSCH, E. D., Validity in Interpretation [New Haven: Yale University, 1967], pp. 5-6. 
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provoca a reação fundamentalista e que o ecumenismo se oferece como alternativa tanto ao 
fundamentalismo quanto ao relativismo. Nem violência fundamentalista nem indiferença relativista 
promotem conduzir àquela unidade que Jesus almeja para os seus discípulos. Segundo Brakemeier o 
ecumenismo procura o 'consenso', a diversidade reconciliada, a cooperação conjugada dos membros 
no mesmo corpo. Que ecumenismo exigisse a renúcia à verdade como preço da fraternidade é um 
trágico mal-entendido. Não se constrói unidade resistente dessa maneira, assim como não se alcança 
o objetivo mediante imposição autoritária do mundo doutrinal particular de determinado grupo. 
Ecumenismo precisa de uma atmosfera de liberdade, de parceria enganjada na busca comum de 
autenticidade evangélica".18 

Diante do que vimos acima, concluímos que as Escrituras possuem um papel fundamental para o 
ecumenismo. Fitzmyer diz que a Escritura tem, verdadeiramente, desempenhado um papel 
importante como ponte em uma área do ecumenismo contemporâneo.19 

4- O diálogo ecumênico 

Muitos pontos foram e estão discutidos ecumenicamente. Todavia, como ressalta Brakemeier 
"consensos doutrinais entre protestantes e católicos permanecem ineficientes, enquanto não 
reconhecido o privilégio do sucessor de Pedro". Sendo assim, o mais polêmico tópico do debate 
envolve a validade do ministério papal. 

O próprio Ratzinger afirma que a Escritura é "a fonte da juventude da qual a teologia tira uma 
força perene"20 e alerta do perigo do método anterior utilizado pela teologia católica antes do II 
Vaticano. Ele diz que o método anterior: 

"levava a considerar a Escritura fundamentalmente sob o único aspecto de prova de afirmações 
preexistentes, sendo raro que se desenvolvesse um argumento na perspectiva própria da Escritura ou que 
se fosse buscar na Bíblia questões novas, não previstas nas afirmações doutrinárias da Igreja". 

Mesmo criticando o método hermenêutico antigo de Roma, Ratzinger recorre a ele para justificar 
a superioridade da Igreja Católica Romana.21 Essa superioridade é apoiada em grande parte na 
instituição do papado. Como afirma o Reverendo Calvani o método histórico-crítico acaba com as 
pretensões da Igreja Católica Romana em apoiar o papado na Bíblia. 

Pedro é o discípulo mais freqüentemente mencionado, o mais ativamente empenhado e, por 
conseguinte, o mais proeminente dos Doze. Todos os quatro Evangelhos (Atos também) apresentam 
Pedro como o porta-voz e líder dos discípulos em geral ou dos Doze em particular. Pedro 
aparentemente se tornou um ponto de referência para outros discípulos e um chefe da igreja de 
                                                
18 Artigo Ecumenismo, sociedade e missão: reflexões sobre o caminho da unidade, Gottfired Brakemeier. 
19 FITZMYER, op. cit., p. 109. 
20 Schreiner, op. cit., p. 445. 
21 Ver artigo Dominius Iesus de Ratzinger não é com certeza o Senhor Jesus, o Filho de Deus presente na Igreja – 

considerações sobre o documento "Dominius Iesus" de Lauri José Wollmann. Artigo disponível no site do Centro de 
Estudos Anglicanos.  
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Jerusalém em seus primeiros dias (Gl 1.18; 2.7-9; At 1.12). Após ser preso algumas vezes, deixou 
Jerusalém e dedicou-se ao trabalho missionário fora da Palestina, certamente em Antioquia (Gl 
2.11-14) e possivelmente em Corinto (1 Co 1.12; 3.22). 

O Novo Testamento insinua sua morte como mártir (Jo 21.18-19), e é possível que 1 Pd 5.13 (cf. 
2 Pd 1.13-15; 3.1), além de além de antigos testemunhos patrísticos como 1 Clemente (5.4) e Inácio 
em sua carta aos romanos (4.3), aponte Roma como o local da execução. A tradição posterior da 
igreja situou o martírio de Pedro na colina do Vaticano. Resultados de escavações arqueológicas 
realizadas nas décadas de 1940 e 1950 sob a Basílica de São Pedro em Roma consideram o local 
compatível, embora nem todos os estudiosos os aceitem como prova de que Pedro foi enterrado na 
necrópole do Vaticano descoberta sob a Basílica. Particularmente acho difícil acreditar em tal 
descoberta arqueológica.22 

A fim de chegarmos na questão do papado iremos ver se Pedro realmente, em algum momento 
do ministério público, fez alguma notável profissão de fé em Jesus. Acho muito provável que sim, 
pois mesmo em contextos diferentes e com palavras diferentes, Marcos (8.27-29) e João (6.67-69) 
descrevem Pedro declarando sua fé quando Jesus questiona os discípulos sobre sua fé nele ou seu 
compromisso com ele. Mateus e Lucas basicamente acompanham Marcos, mas o relato de cada 
evangelista para a confissão de Pedro difere nas palavras, assim como no contexto.23 Fica claro que 
cada evangelista moldou a cena da confissão de Pedro de acordo com seus próprios interesses 
teológicos. Entre todas as diferenças, especialmente as enormes entre os Sinóticos e João, a 
concordância básica em um ponto é tanto mais surpreendente: em um momento crucial de seu 
ministério, Jesus fez aos discípulos uma pergunta para sondar sua fé ou seu compromisso. Pedro 
respondendo pelo grupo, proclamou sua fé em Jesus usando algum título ou designação 
santificados, tirados do Antigo Testamento ou da tradição judaica.24 

O nosso problema não está na profissão de Pedro e sim na resposta dada por Jesus a Pedro. 

ão, filho de Jonas! 

Porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. 

Pois eu te digo que tu és Pedro e sobre esta Pedra construirei minha igreja, e o império da morte não a 
vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus: o que atares na terra ficará atado no céu; o que 
desatares na terra ficará desatado no céu (Bíblia do Peregrino). 

Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu 
Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na 
terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus (Bíblia NVI). 

                                                
22 Cullmann também permanece cético em releção a essa questão. Mondin, op. cit., p. 236.  
23 Para ver as diferenças de cada relato, John Paul Meier, Um Judeu Marginal: repensando o Jesus histórico, vol III, 

Livro 1, Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 240s. 
24 Meier, op. cit., p. 241. 
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Alguns problemas na utilização do termo ekklésia nos fazem repensar essa passagem: 

1o) Ekklésia [=igreja] apenas é usada por Mateus três vezes no seu evangelho e nenhuma nos demais. 
Portanto, o uso do termo por Mateus pode ser uma retroprojeção do evangelista Mateus.25 

2o) O Jesus histórico não pretendia "salvar almas" em um sentido individualista, mas reunir todo Israel em 
preparação para o advento final do reino de Deus. Sua missão era profética, focalizada sobre todo o 
povo de Deus, não sobre indivíduos e não, como na seita de Qumrã, sobre fiéis remanescentes isolados 
da massa pecadora de israelitas.26 

3o) Não devemos ver eclesiologia cristã no sentido original de ekklésia. Na boca de Jesus, a palavra não 
significa a posterior igreja cristã, local ou universal, mas sim o povo de Israel reunido para ouvir e 
adorar Deus, como havia feito no deserto após o êxodo. Meier observa que no século I d.C. , 
dificilmente os cristãos teriam um monopólio da palavra grega ekklésia. Esse termo ocorre cerca de 96 
vezes na Septuaginta,27 que é usada em referência à congregação de Israel. Nos círculos gregos dos 
tempos de Jesus, denotava a assembléia de cidadãos livres e votantes de uma cidade (cf At 
19.32,39,41). 

Mas não é só isso. A autoridade de Pedro calcada na imagem das chaves deveria ser exercida 
sobretudo para ensinar ao Israel do fim dos tempos a verdadeira vontade de Deus, ou seja, o que era 
permitido, ou não, fazer de acordo com a Lei de Deus. Esse poder está resumido nas metáforas 
associadas de ligar (declarar uma ação lícita ou válida) e desligar (declarar uma ação ilícita ou 
inválida). O ensinamento autorizado de Pedro, dirigido a Israel aqui na terra, seria ratificado por 
Deus no céu e, portanto, seria uma defesa segura contra poderes hostis do pecado e da morte em sua 
tentativa de destruir a reunião escatológica.28 

Erra quem acha que esse poder de ligar e desligar (excomunhão e readmissão) apenas foi 
concedido a Pedro. Vejamos a passagem a seguir: 

Se teu irmão de ofende, vai admoesta-o tu e ele a sós. Se não te dá atenção, faze-te acompanhar de um 
ou dois, para que o assunto se resolva por duas ou três testemunhas. Se não lhes dá atenção, informa-o à 
comunidade. E se não dá atenção à comunidade, considera-o um pagão ou um coletor. Eu vos asseguro 
que o que ligardes na terra ficará ligado no céu, o que desligardes na terra ficará desligado no céu (Mt 
18.15-18 – Bíblia do Peregrino). 

Luís Alonso Schökel afirma que os responsáveis pela comunidade têm o direito de excluir ou 
excomungar (ver também 1 Co 5.5s.). John Paul Meier diz que a autoridade que Pedro recebe 
diretamente de Jesus se estende de modo claro a toda a igreja sem restrição. 

Cullmann defende a historicidade da passagem de Mt 16.17ss. Vendo sua posição, constatamos 
que mesmo sendo admitida a historicidade do texto e o vendo isoladamente, mesmo assim o papado 
                                                
25 John Paul Meier não acredita que o Jesus histórico tenha proferido o termo igreja (ou minha igreja).  
26 Meier, op. cit. , p. 242. 
27 Meier, op. cit., p. 243. 
28 Meier, op. cit., p. 244. 
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não é justificado por ela. O teólogo diz que o texto significa que Jesus prometeu a Pedro que ele 
seria o fundamento do povo de Deus nesta terra e, através dele, do Reino de Deus. Pedro deveria 
assumir a direção da atividade apostólica e da organização do povo de Deus. Mas, segundo 
Cullmann, essa posição particular cessa com a morte de Pedro. Trata-se de primado no interior da 
Igreja primitiva, uma promessa única e que não pode ser repetida, para não ser transmitida a 
nenhum bispo. Cullmann, portanto, conclui que as pretensões de primado da Igreja católica romana 
não encontram nenhuma justificação no Novo Testamento, mas se baseiam exclusivamente numa 
tradição particular. 

O papado somente pode ser entendido e justificado como parte do processo evolutivo da Igreja. 
Descrevendo brevemente a história do cristianismo, temos que, após a morte e ressurreição de 
Jesus, não havia ainda uma ekklésia a qual se reunia a fim de celebrar culto a Jesus (o relato da 
última ceia pode ser interpolação posteior), portanto, não tinhamos ali algo organizado, a 
comunidade primitiva era uma seita do judaísmo, uma comunidade escatológica. Somente após 
ingressar em terreno pagão que houve a necessidade da fé nascente reforçar seus laços e rituais. 
Houve uma grande mudança na fé cristã. A partir daí a comunidade se transforma em Igreja e há 
cada vez mais a necessidade de uma estrutura fixa, organizada e centralizada. Apenas no século II o 
cristianismo atinge um grau de organização próprio de uma religião, as funções deixam de ser 
vinculadas aos dons carismáticos e as decisões são centralizadas no bispo, o qual passa a controlar 
uma determinada religião. Com a oficilização do cristianismo e a sua ascensão a religião oficial, 
houve a necessidade de um único representante junto ao Imperador, assim surgiu o papa. A 
instituição do papa é fundamental para um cristianismo universal, para uma fé coesa e uniforme. 
Ela deve existir. Necessário também se faz um centro detentor de poder (como a cabeça) e as várias 
partes do corpo (os membros). Esses membros são os bispos os quais devem representar o papa em 
todos os lugares onde se encontra a fé cristã. Analogicamente podemos comparar esse sistema com 
o parlamentarismo, onde o papa seria o primeiro ministro. 

Portanto, a maior parte daqueles que anematizam a instituição do papa, obrigatoriamente, devem 
aceitar a instituição como parte do processo evolutivo da Igreja. 

Outro problema que muitos ressaltam é a questão da infalibilidade do papa. A maior parte dos 
críticos do dogma não possuem conhecimento de causa. O papa é infalível, afirmou o Cocílio do 
Vaticano I (1869-1870). Vejamos a declaração do Concílio: 

"Fielmente aderindo à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso 
salvador, a exaltação da religião católica e a salvação do povo cristão, com a aprovação do sagrado 
concílio, nós [isto é, Pio IX] ensinamos e definimos que este é um dogma divinamente revelado que: o 
pontífice romano, quando ele fala ex-cátedra (isto é, quando em cumprimento do ofício de pastor e 
doutor de todos os cristãos e pela virtude de sua suprema autoridade apostólica, ele define uma doutrina 
concernente a fé ou moral a ser crida pela igreja universal) pela assistência divina prometida a ele no 
bendito Pedro, é possuído daquela infalibilidade com a qual o divino redentor quis que sua igreja fosse 
dotada por definir a doutrina concernente à fé e moral. Portanto tais definições do pontífice romano são 
irreformáveis em si mesmas, e não do concílio da Igreja. 
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Mas se alguém (que Deus o previna) presumir contraditar esta nossa definição, seja anátema" (A 
Igreja de Cristo, Capítulo 6). 

Antes de podermos avaliar esse dogma, devemos saber no que ele consiste. Há vários pontos a 
serem notados. Em primeiro lugar, são apenas os pronunciamentos solenes "ex-cátedra" que são 
infalíveis. Em segundo lugar, a infalibilidade se estende apenas à área de teologia e ética. Em 
terceiro lugar, a infalibilidade do papa é imediata, de Deus. O decreto não requer que ele consulte 
ou ouça a igreja e sua infalibilidade não é dependente da aprovação dos bispos ou da igreja. Em 
quarto lugar, há uma reivindicação de estar seguindo a tradição do princípio. 

Não vejo nada que não seja aceitável para o homem moderno e para nós cristãos aceitarmos, 
afinal, se o papa é a figura central que representa a unidade da Igreja suas atitudes devem ser 
levadas em consideração, Claro que deve haver um equilíbrio, uma divisão de poderes e funções, 
pois como observou Rousseu ... Destarte, o problema está no homem, como já percebemos na 
atitude de Pio em resposta a um dos bispos no concílio: "Tradição? Eu sou a tradição".29 

O Concílio do Vaticano II (1962-1965) procurou corrigir o desequilíbrio do Primeiro Concílio do 
Vaticano, que coloca toda a sua ênfase sobre a absoluta soberania do papa. Se o Vaticano I 
enfatizou o papel do papa como sucessor de Pedro, o Vaticano II retratou a ordem dos bispos como 
"o sucessor para o colégio dos apóstolos em autoridade de ensinar e governo pastoral". O colégio ds 
bispos tem supremo e pleno poder sobre a Igreja universal, mas apenas "junto com seu cabeça", o 
pontífice romano, e nunca sem ele". É o papa que tem poder pleno, supremo e universal sobre a 
Igreja e que pode exercê-lo livremente. 

5- Conclusão 

De tudo que expomos nesse estudo, podemos concluir que o ecumenismo está cada vez mais 
longe de acontecer e isso ocorre não somente por falta de vontade dos diversos líderes 
denominacionais, mas por um conglomerado de razões que fogem da alçada religiosa. Tudo que 
cria um abismo entre povos, culturas e etnias, automaticamente contribui para o isolamento 
denominacional e até regional das igrejas. As condições socio-econômicas, a história e a geografia 
regionais, o nível cultural da população, o índice de desemprego, a renda média de um povo, tudo 
isso contribui para o insucesso ecumênico. Não obstante, o orgulho, a prepotência e o sentimento 
exclusivista favorecem ao rompimento do diálogo, ou melhor, do sussurro ecumênico que ainda 
existe hoje. 

O reverendo Calvani expressa dessa forma não um quadro pessimista do futuro do ecumenismo, 
mas realista. Se não houver uma mudança drástica na forma de pensar dos cristãos de todo o mundo 
esse será mais um projeto brilhante, bem intencionado e sério que jamais irá acontecer. 

                                                
29 Tony Lane, Pensamento Cristão, São Paulo: Abba press, p. 171.  
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Devemos lembrar que todas as confissões cristãs estão reunidas em uma só profissão: Jesus é o 
Cristo. O resto são detalhes. Deixemos os detalhes com Deus. 
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Ressurreição: o pós-morte no mundo antigo e no Novo Testamento1 

Odette Mainville e Daniel Marguerat 

Esta obra, nascida de uma colaboração entre exegetas canadenses, suíços e franceses, vem 
preencher uma lacuna: os biblistas universitários de língua francesa raramente se arriscam sobre o 
tema da ressurreição. De onde viria tal dificuldade? Medo de abordar questões históricas e 
teológicas difíceis? Entretanto, a ressurreição continua sendo uma questão atual. A fé na 
ressurreição (de Cristo e dos fiéis) raramente foi assunto tão ignorado, tão cercado de mal-
entendidos, de suspeitas e até de abandono quanto hoje. No debate aberto no Ocidente sobre as 
representações do pós-morte, a idéia de uma ressurreição dos corpos pena para preservar seu 
crédito. A obra aqui resenhada tem por objetivo participar dessa discussão. 

Além de paliar o fraco nível de informação sobre o assunto, o objetivo do livro é circunscrever 
melhor a concepção cristã da ressurreição. Atenção especial foi dada à exploração da linguagem 
usada pelos primeiros cristãos para dizer o indizível da ressurreição, à sua simbolização, a seus 
efeitos de sentido. Ao final, o leitor e a leitora perceberão nos diversos autores uma vontade de 
mitigar uma compreensão da ressurreição calcada na materialidade dos fatos, com vistas em suas 
dimensões cristológicas e antropológicas. O que nos interessa, antes de tudo, é a função 
estruturadora da esperança ressurreicional no evento Jesus Cristo e na destinação humana. 

A obra aborda a emergência da fé na ressurreição sob seus aspectos ao mesmo tempo literários, 
históricos, teológicos e hermenêuticos. Interpela as civilizações antigas do Oriente Próximo antigo e 
do mundo greco-romano, mas sonda, sobretudo, a questão junto aos principais corpos do Novo 
Testamento. Nessa última perspectiva, visa mostrar a gênese da fé ressurreicional, esclarecer as 
necessidades a que a argumentação dos primeiros cristãos teve de responder e ressaltar como ela se 
articulou em torno de uma visão do mundo e da história. 

Lourik Karkajian traça as diferentes concepções da pós-morte nas civilizações do Oriente 
Próximo antigo, mais precisamente no Egito e na Mesopotâmia. Quanto ao Egito, onde a mitologia 
funerária impôs-se por completo, Karkajian analisa, inicialmente, o aspecto antropológico, 
considerando os componentes corporais (o corpo) e não-corporais (o ba e o ka) do ser humano. 
Explica que, na morte, os elementos não corporais não sobreviverão a não ser que o corpo seja 
conservado também; por isso as precauções extraordinárias do embalsamamento em vista da 
mumificação. Em seguida, mostra a necessidade, para os egípcios, de que seus mortos sejam 
acompanhados de escritos que lhes assegurem a felicidade no além (Textos das Pirâmides, dos 
Sarcófagos, Guias do Além, Livro dos Mortos, Abertura da Boca etc.). Agrupa essa literatura em 

                                                
1 MAINVILLE, O. & MARGUERAT, D. (Org.). Ressurreição: o pós-morte no mundo antigo e no Novo 

Testamento. No prelo por Paulinas Editora. 
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três gêneros principais: os encantamentos ou as fórmulas protetoras, os textos rituais e as fórmulas 
pessoais. Enfim, evoca os dois principais sistemas de percepção da pós-morte: segundo a teologia 
heliopolitana e segundo o pensamento osiriano. 

Na Mesopotâmia, a questão coloca-se diferentemente. Karkajian descobre uma visão do além-
túmulo mais pessimista, calcada na percepção que o ser humano tem de sua própria existência, de 
seu tempo e de sua história, com suas lutas e desventuras. A sorte das divindades é pouco invejável. 
Os diferentes relatos míticos –– por exemplo o destino de Ishtar ––, possibilitam uma idéia disso. 
Fazem-nos descobrir que há pouca esperança de salvação no pós-morte, exceto em “uma existência 
infeliz e tenebrosa”. Resta, contudo, que o modo de vida daqui de baixo pode ter impacto sobre a 
destinação no além. Karkajian conclui: “Enquanto no Egito a esperança de imortalidade, 
primeiramente personificada pelo faraó, em seguida se democratizou, na Mesopotâmia permanece 
uma nostalgia mítica que se choca constantemente com a realidade”. 

Christian Grappe enfoca a gênese da fé ressurreicional no judaísmo. Consciente da pluralidade 
de linguagem para exprimir seu crescimento, constata, porém, que ela pode traduzir-se através de 
duas grandes vertentes conceituais: 1) “uma concepção temporal do além, com uma ressurreição no 
fim dos tempos”; 2) “uma representação espacial do além, segundo o modelo de uma vida para 
Deus, para a qual a morte constitui o acesso”. 

Depois de lembrar as raízes veterotestamentárias da primeira categoria e a grande influência da 
crise macabaica sobre ela, Grappe expõe, comentando-os, os testemunhos que a atestam: Henoc 
etíope, Livro dos Jubileus, Salmos de Salomão etc. Considera que, nessa perspectiva escatológica 
linear, a crença na ressurreição repousa sobre a fé no poder criador e recriador de Deus. Quanto à 
segunda categoria, que apresenta em termos de escatologia vertical e espacial, está também 
enraizada nos relatos veterotestamentários, que ocorrem nos heróis isentos da morte e conduzidos 
diretamente a Deus (Henoc e Elias). Tendo explorado os testemunhos antigos, Grappe constata que, 
nessa categoria, o que predomina é a figura do Deus da aliança, isto é, a relação entre Deus e os 
seus. 

Por outro lado, Grappe mostra ao longo de seu percurso que as duas trajetórias, longe de separar-se, 
interpenetram-se regularmente. Conclui sugerindo que as duas pistas encontram seu prolongamento 
no Novo Testamento, como sugerem diversos textos paulinos e alguns textos joaninos. 

Marie-Françoise Baslez remonta às origens do helenismo em sua busca de indícios de uma 
crença na sobrevida na cultura greco-romana. Partindo dos poemas homéricos, mostra que nessa 
época ainda não se crê em nenhuma sobrevida humana, mas somente na sobrevida dos corpos dos 
deuses. Será necessário esperar a época grega clássica para que apareça a noção de imortalidade da 
alma, primeira expressão de fé na sobrevida. É também nessa época, observa, que se desenvolve, 
através de diversas escolas filosóficas, a teoria das transmigrações. Baslez explica, em seguida, o 
importante papel das religiões dos mistérios como portadoras de esperança de sobrevida beatífica 
no além. De fato, através de seus ritos é que os fiéis procuraram identificar-se com a divindade, a 
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fim de ter acesso à sua condição e de partilhar sua imortalidade. A esperança da imortalidade para o 
ser humano foi, portanto, difundindo-se cada vez mais. Entretanto, remanescerá sempre que toda 
esperança de sobrevida no mundo greco-romano diferencia-se radicalmente da fé judaica na 
ressurreição. 

Em seguida, Baslez evoca a tipologia, que remonta ao século V a.C., “daqueles que voltaram a 
viver depois de terem sido considerados mortos”. Contudo, muitos contemporâneos permanecem 
céticos diante dessa eventualidade, como testemunham as diversas hipóteses explicativas que 
propõem: reanimação, milagre, experiência mística. Baslez sugere que esses supostos retornos à 
vida conseguiram, porém, abrir caminho para a crença no retorno de mortos ilustres, dos quais se 
esperavam intervenções benéficas e libertadoras. Entre os casos mais célebres, cita o de Nero. O 
mais importante, porém, como ela mesma conclui, é que essa crença era um vibrante testemunho 
público da fé na imortalidade. 

Jean-Paul Michaud agrupa em duas categorias as linguagens às quais os primeiros cristãos 
recorreram para traduzir o ineditismo de sua experiência da ressurreição de Cristo: a mais antiga 
compreende fórmulas curtas — credos, fórmulas querigmáticas e hinos — e a mais tardia 
compreende relatos consignados nos evangelhos — visitas ao túmulo e cristofanias. 

As fórmulas querigmáticas, bastante numerosas nos Atos, assim como as confissões de fé e os 
hinos, mais freqüentes na literatura paulina, mostram como “a vida da comunidade primitiva era 
toda ela voltada para o mistério pascal”, observa Michaud. Contudo, à linguagem da ressurreição se 
junta a linguagem da exaltação; Deus não só despertou Jesus de entre os mortos como o exaltou, 
fazendo-o sentar-se à sua direita, isto é, dando-lhe o poder de reinar. O autor mostra, também, que 
ressurreição e exaltação são retomadas no estilo narrativo dos relatos evangélicos. 

Os dois formatos literários, explica Michaud, privilegiam as mesmas linguagens, do despertar e 
do reerguimento (egeiren e anistanai), da vida (zaô) e da exaltação. Todavia, é a linguagem da 
exaltação, diz, que pretende ser mais englobante, pois é com a exaltação que a ressurreição de Jesus 
assume todo o seu sentido. Não somente é mais englobante, mas é também mais suscetível de 
corrigir a falsa percepção de uma vida nova que seria modelada sobre a vida terrestre. “A exaltação 
cumpre asssim, a respeito da ressurreição e da vida, ‘uma função de ordem hermenêutica’”. 

Jacques Schlosser, com olhar de historiador, interessa-se pelos dados neotestamentários relativos 
às manifestações do Ressuscitado, procurando compreender sob qual rubrica convém classificar a 
experiência testemunhada pelos primeiros cristãos. Por exemplo: é redutor falar da experiência das 
primeiras testemunhas em termo de visão? Sua pesquisa leva-o a perguntar-se, antes de tudo, sobre 
o sentido da visão. Compilando todos os indícios de ordem psicológica, histórica e literária, ele se 
pergunta se tais indícios são suficientes ao historiador para dar conta da experiência dos primeiros 
cristãos. Em outras palavras, essa experiência seria de ordem subjetiva? Nesse caso, a fé pascal 
seria explicada a partir de critérios comuns, não necessitando da intervenção por parte de Deus? Ou, 
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ainda, repousaria ela, por assim dizer, nos modelos contextuais cujo eco encontramos na história 
das religiões? 

A fim de ver se a experiência pascal traz uma marca distintiva, Schlosser aborda-a sob diferentes 
aspectos complementares: sonda a situação histórica de crise e, depois, de reviravolta desencadeada 
entre os discípulos pela morte de Jesus. Algo aconteceu para que ficassem convencidos de que Jesus 
estava vivo? Ele estuda as grandes linhas do testemunho essencial de 1Cor 15,3-8, dando atenção 
especial à forma verbal ophtè. Depois, respiga indícios suplementares que permitiriam sublinhar a 
especificidade da experiência. 

No final de sua pesquisa, Schlosser permanece cético quanto à possibilidade de que a percepção 
visual dos discípulos tenha sido gerada apenas por fatores psicológicos ou por suas expectativas 
pré-pascais. Crê que se trataria de uma “experiência singular... algo advindo de fora, de maneira 
inesperada e gratuita”. 

Michel Gourgues procura valorizar a maneira como os credos e os hinos veicularam a fé na 
ressurreição. Disseminados pelo Novo Testamento, seus contornos são, às vezes, bem delimitados 
(1Cor 15,3-5; Fl 2,6-11), mas outras vezes, diz ele, é mais difícil separar tradição e redação (Rm 
1,3-4; Cl 1,15-20). 

Em sua busca de informação sobre a ressurreição de Jesus e sobre “a condição, a vida, a presença 
da ação do Ressuscitado”, Gourgues alinha algumas constatações: as fórmulas falam da ressurreição 
como de um fato passado, mas nunca como de um fato que as testemunhas presenciaram. As 
expressões passivas dão sempre a entender que a ressurreição é uma intervenção de Deus, mas uma 
intervenção que não tem equivalente na história. 

Gourgues procura, também, estabelecer o que a ressurreição pôde significar primeiramente para 
Jesus, mas também para os fiéis. Para Jesus, as fórmulas testemunham ora sua exaltação, ora sua 
justificação, ora sua glorificação. A questão do Ressuscitado também se coloca em termos de vida 
ou de presença pneumática, assinalando, neste último caso, diz Gourgues, a 
continuidade/descontinuidade de seu modo de ser. Em seguida, salienta que é através dos títulos 
dados a Cristo Ressuscitado que se expressa de forma definitiva o valor salvífico da ressurreição. 
Entra-se, assim, por exemplo, na designação do Ressuscitado como “começo” e como “primogênito 
dentre os mortos”. “De fato, é a certeza de que sua ressurreição tem valor de promessa, de 
antecipação e de garantia em relação à dos fiéis”. 

Odette Mainville estuda a função teológica das aparições do Ressuscitado, interessando-se, ao 
mesmo tempo, pela questão da historicidade. Após ter coletado o conjunto de dados 
neotestamentários sobre o assunto, classifica as aparições em duas grandes categorias: as de caráter 
missionário e as de caráter catequético. 

Mainville é de parecer que as aparições de caráter missionário, como aquelas que aparecem na 
lista paulina de 1Cor 15, seriam as únicas que podemos considerar históricas. Por um lado, o fato de 
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que Paulo as tenha utilizado para um objetivo de legitimação e de validação implica, efetivamente, 
a historicidade; por outro lado, a necessidade dessas aparições para a mobilização de pessoas aptas a 
propagar a notícia da ressurreição fala, igualmente, em favor de sua historicidade. Aliás, Mainville 
crê que de início as aparições não tiveram outra motivação além do desencadeamento da missão. 

Entretanto, durante a formação catequética, quando as aparições não são apenas proclamadas, 
mas narradas, sua função sofre um deslocamento: servem, agora, para enriquecer várias catequeses. 
Mais tardios, esses relatos de vocação nova têm poucas chances de ser históricos. Assim, a aparição 
a Maria Madalena, em João, e às mulheres, em Mateus, não seriam verossimilmente históricas. De 
fato, esta última aparição às mulheres, considera Mainville, não pode ser classificada nem na 
categoria missionária, nem catequética. Teria como única função atribuir ao Ressuscitado a 
responsabilidade pelos primórdios eclesiais na Galiléia. 

Corina Combet-Galland estuda a função do capítulo 16 no conjunto do evangelho de Marcos. 
Mostra que as duas partes de Mc 16, a que se reporta ao túmulo vazio e a que versa sobre as 
aparições, não pertencem ao mesmo tronco redacional e que, definitivamente, o final curto é o mais 
original. Além disso, mostra claramente como o final longo (vv. 9-20) foi, de algum modo, imposto 
como “ponto narrativo que supera o abismo do silêncio” deixado pelo mutismo das mulheres em 
fuga, para permitir a passagem do silêncio à proclamação. Combet-Galland mostra, ainda, que esse 
final serve de eco para todo o Evangelho; mas também está bem consciente do aspecto 
“contrastante” entre tal final e o corpo do Evangelho, que não deixa de esclarecer. 

Subseqüentemente, Combet-Galland concentra-se na história do túmulo, que considera como 
ponto central de Marcos. Apresenta essa história em três movimentos, aos quais correspondem três 
tempos e três formas de palavra: ir ao túmulo, que se acompanha do questionamento das mulheres 
sobre a pedra e da resposta de Deus na pedra rolada; a entrada e a saída do túmulo, entre as quais o 
vazio criou o espaço para o anúncio do anjo; a fuga, que rompe a comunicação iniciada pela palavra 
do anjo. Todavia, como a autora resume, “a ressurreição, como final do texto, com o túmulo vazio 
mas aberto, é então, essencialmente, lugar de retorno”. Retorno à leitura do evangelho de Marcos, 
uma segunda leitura, que é efetivamente guiada pela compreensão da ressurreição, o que Combet-
Galland salienta muito bem. 

Daniel Marguerat ressalta a importância fundamental da ressurreição em Lucas-Atos, tema que, 
segundo ele, “sobrepuja... claramente a cruz, a ponto de perguntar-se se Lucas não trocou o 
querigma da cruz por uma teologia da glória”. Como indica o título de seu artigo, “Lucas-Atos: a 
ressurreição em ação na história”, Marguerat não deixa de advertir o impacto da ressurreição na 
história da comunidade primitiva. Aliás, seu objetivo é mostrar que o livro dos Atos não é, 
primeiramente, um relato sobre a ressurreição, mas sim um testemunho da ressurreição. 

Marguerat conduz sua exposição em quatro momentos: primeiramente, faz notar o interesse 
apologético de Lucas em inscrever a ressurreição de Jesus na trama da história. A insistência na 
identificação do Ressuscitado previne uma leitura espiritualista do evento. Essa identificação marca 



Edição n. 4 – Março / Abril 2006 6 

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

a continuidade e sublinha o aval de Deus à obra de Jesus. Em segundo lugar, sublinha o valor 
hermenêutico, na história lucana, do evento ressurreicional como ocasião para fornecer uma visão 
cristã da história da salvação. A exposição cronológica dos eventos permite-o: as aparições, como 
lugar de identificação; a Ascensão, marcando o fim de um tempo; e Pentecostes, como efeito da 
Páscoa, autorizando o testemunho. Em terceiro lugar, Marguerat analisa o efeito soteriológico da 
ressurreição na perspectiva de Lucas, isto é, como triunfo de Deus que “reverte um cenário de morte 
em percurso de vida”. Em quarto lugar, sublinhando as indicações significativas, analisa a relação 
ruptura/continuidade entre Israel e a Igreja, marcada pela Ressurreição. Em suma, tem-se uma 
demonstração convincente, segundo a qual o relato lucano é de fato testemunha da ressurreição. 

Jean Zumstein aborda o termo da escatalogia joanina, destacando sua dimensão presencial, que a 
distingue da concepção apocalíptica dos outros grandes testemunhos neotestamentários, mais 
particularmente os de Paulo. De fato, a argumentação de Zumstein é que, em João, o dom da vida 
eterna não é uma promessa a ser realizada no futuro, mas constitui, ao contrário, uma realidade já 
presente. Mediante o episódio da ressurreição de Lázaro (Jo 11), propõe-se estudar a concepção 
joanina da ressurreição. 

Jean Zumstein começa estabelecendo o lugar de Jo 11 no conjunto do quarto evangelho, como 
ponto culminante e como arremate da revelação de Cristo no mundo. Em seguida, mostra que a 
estratégia narrativa joanina do crer é particularmente marcada nesse capítulo, por causa do desejo 
“do narrador de fazer seus leitores passarem de uma concepção elementar da fé a uma perfeita 
compreensão”. Depois, o autor debruça-se sobre o prólogo da perícope, ressaltando sua função de 
apresentar a glória e a cruz como “as duas faces indissociáveis da realidade divina revelando-se no 
mundo”. Em seguida, mostra como o encontro de Jesus com Marta criou um espaço para o 
aprofundamento da fé na ressurreição em vista de uma formulação adequada. Aparece, então, a 
expressão “Eu sou”, que constitui o ápice teológico do episódio. Enfim, Zumstein aborda o milagre 
propriamente dito, a ressurreição de Lázaro, e faz ver sua última conseqüência junto às autoridades 
religiosas: a passagem da morte à vida, no caso de Lázaro, leva à passagem da vida à morte, no caso 
de Jesus. 

Élian Cuvillier analisa o tema da ressurreição no Apocalipse de João. Concentra-se em algumas 
passagens em que a ressurreição de Cristo é mencionada, com a intenção de “compreender o 
significado e a função que o autor lhe confere”. Considerando a cristologia como chave privilegiada 
para entender o Apocalipse, demonstra que é o Cristo ressuscitado, vencedor da morte e das 
potestades, que constitui o coração da cristologia. Contudo, a união a Cristo da comunidade fiel em 
oração exerce papel importante, porque é nela e por ela que irrompe a vitória de Cristo sobre a 
morte, vitória que ela recebe em herança por sua fidelidade. 

Em um segundo momento, Cuvillier estuda o caso da Besta que “retomou vida”, alusão ao mito 
do Nero redivivus. Embora tenha adquirido matizes diversos nas diferentes culturas, a lenda 
veiculava sempre a crença de que Nero deveria reaparecer, liderar um exército e entrar novamente 
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vitorioso em Roma. João retoma esse mito, diz Cuvillier, e relaciona-o ao culto imperial, lugar de 
reconhecimento para o povo de um poder divino atribuído ao imperador. A astúcia de João seria, 
então, proclamar a ressurreição de Cristo como vitória sobre a Besta e sobre sua pretensão ao poder 
divino. O culto cristão se colocaria, assim, como contestação da realidade política e ideológica 
imperial. “Para João, Cristo vive e reina no culto comunitário e na proclamação litúrgica.” Assim, a 
linguagem litúrgica põe em xeque o poder que emana do discurso da ideologia imperial. 

Pierre Létourneau analisa os relatos de aparição na literatura apócrifa cristã. Constata que tais 
relatos se tornam, na época patrística, instrumentos de legitimação de diversas doutrinas, enquanto 
estavam, na época apostólica, a serviço da apologia missionária. Létourneau é de parecer, contudo, 
que as iniciativas dos autores apócrifos não tencionam somente opor-se à ortodoxia, mas 
pretendem, também, ser resposta às questões deixadas pelo vazio do “quase silêncio do Novo 
Testamento sobre a ressurreição e as aparições de Jesus”. Como aceitar, por exemplo, que nenhum 
discípulo tenha sido testemunha direta da resssurreição de Jesus? 

Segundo Létourneau, foram os cristãos de tendência gnóstica que mais exploraram o filão das 
aparições do Ressuscitado. De algum modo, inventaram um novo gênero literário, que se apresenta 
como “diálogo de revelação”. Os documentos gnósticos teriam, efetivamente, contribuído para 
valorizar “a revelação superior, ou gnose, transmitida pelo Salvador por ocasião das aparições”. 
Assim, os relatos de aparição teriam servido para explicar “a posse de um conhecimento salvífico” 
para além da pregação pública de Jesus. Tais documentos gnósticos, porém, mostraram-se muito 
contestadores em relação à autoridade eclesial; a tal ponto que, explica Létourneau, a luta entre a 
ortodoxia e a gnose, antes travada no próprio interior da grande Igreja, acabou, finalmente, 
provocando a expulsão dos gnósticos. 

Alain Gignac procura compreender a ressurreição na perspectiva paulina a partir das imagens 
deixadas pelas primeiras cartas (1Ts 4,13-18; 1Cor 15 e 2Cor 5,1-10). Seu objetivo é “valorizar a 
pluralidade das imagens ressurreicionais em Paulo para descobrir a vivacidade metafórica”. Com 
efeito, mostra que tais imagens, freqüentemente contraditórias, não se confundem, nem se somam, 
mas se justapõem e remetem o leitor a horizontes ampliados. Levado por uma real preocupação 
hermenêutica, Gignac estabelece como pressuposto que as “imagens não pretendem tanto revelar o 
‘quando’ ou o ‘como’ da ressurreição, e sim o ‘porquê’, ou melhor, o ‘para quem’”. 

Gignac nota as diferentes atitudes diante das imagens, duas das quais extremas: o 
fundamentalismo e a demitologização. Em face da esterilidade dessas duas atitudes, considera que 
uma outra via é possível: deixar-se levar pelas imagens, em vez de tentar decifrá-las. “As imagens 
paulinas não se decodificam, mas mobilizam nossa imaginação”, explica ele. Antes de abordar os 
textos propriamente paulinos, apresenta as perspectivas de 2Br 49-51, considerado que alguns 
traços também são encontrados em Paulo, sem por isso pretender que Paulo seja dependente das 
mesmas tradições literárias: perspectiva de justiça, continuidade/descontinuidade, aspecto corporal, 
realidade futura da ressurreição impactando o presente. 
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Andreas Dettwiler aborda o tema da ressurreição na Carta aos Colossenses. Parte da abordagem 
tradicional, segundo a qual, em Colossenses, a ressurreição já não é considerada em um futuro mais 
ou menos próximo, mas sim como uma realidade já presente. Pergunta-se então: “Como 
compreender o futuro se tudo... já se cumpriu no presente?” Observa, decerto, que tal abordagem se 
distingue da visão tradicional de Paulo. 

Dettwiler divide seu estudo em três partes. Primeiramente, pergunta-se sobre o caráter dêutero-
paulino da carta, concluindo que o escrito é, provavelmente, pós-paulino. Em segundo lugar, 
apresenta um esboço da escatologia paulina. Considera que o tempo presente está marcado pela 
tensão escatológica do “já” e do “ainda não”, mas que o fim trará algo de radicalmente novo. Em 
terceiro lugar, discute a compreensão do tempo e da escatologia de Colossenses. O fato de 
considerar a salvação como já realizada desloca o motivo da linguagem da esperança: tem como 
função reforçar a certeza de salvação na comunidade cristã e, como efeito, consolidar o fundamento 
de um comportamento ético autêntico que deve refletir a nova identidade ressurreicional dos fiéis. 

André Myre tem a palavra final. Pergunta-se sobre o “futuro” da idéia de ressurreição. 
Consciente da distância entre a compreensão moderna do tema e de “seus sentidos” no Novo 
Testamento, tanto quanto de suas diferentes percepções ao longo dos séculos, Myre julga útil 
remontar as inculturações experimentadas. Analisa três inculturações sucessivas. A primeira 
inculturação, segundo Myre, situa-se já no nível da primeiríssima expressão da ressurreição, isto é, 
na linguagem dos primeiros fiéis em relação a sua cultura semítica. A segunda, atribui-a ao apóstolo 
Paulo, que já teve de adaptar o discurso ressurreicional à antropologia grega. A terceira, descobre-a 
na transformação impositiva a que a tradição cristã o submeteu no decorrer dos dezenove séculos 
subseqüentes, “canonizando” a idéia de uma separação do corpo e da alma por ocasião da morte, 
para sua reunificação no fim dos tempos, com um corpo glorificado. 

André Myre propõe-se, então, falar sobre a ressurreição em uma linguagem válida para a fé de 
hoje, mas que também o será para a fé de amanhã, levando sempre em conta as linguagens 
passadas. Nessa perspectiva, escolheu falar de recriação: “Recriação de Jesus e da humanidade, 
recriação do cosmo”. Criação renovada, levando em conta a realidade anterior, em uma 
solidariedade humana e cósmica total. De fato, Myre empenha-se em um novo esforço de 
inculturação. 

Certamente, o mundo científico tirará proveito desta obra. Mas também a propomos a um 
público mais amplo, que já tenha tido contato com a tradição bíblica e sinta prazer em levar adiante 
o questionamento acerca desse tema fundamental que é a fé na ressurreição. 
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Soares, Afonso Maria Ligorio. Dialogando com Juan Luis Segundo. São 
Paulo (Brasil): Ed. Paulinas, 2005. 255p. ISBN: 85-356-1637-3 

As últimas décadas foram de suma importância para a renovação do pensamento cristão. Basta 
olharmos o que sucedeu no interior da milenar Igreja católica. Ela chega ao século XXI ainda sob o 
influxo de um período de transição, intensificado a partir dos anos 60, com o II° Concílio 
Ecumênico do Vaticano. Desde então, uma eclesiologia renovadora tem deixado marcas na própria 
vida eclesial, ad intra e ad extra. 

Entretanto, ainda há muito a ser construído. O período que antecedeu o Concílio foi de grande 
crise. Havia medo de assumir descontinuidades, rupturas, inovações, conflitos, emergência de novas 
teologias e superação de velhas tradições. Na aurora deste século, multiplicaram-se os desafios, mas 
também os temores. Não há como negar que a reflexão teológica que acompanhou todo o século 
XX e saiu vitoriosa ao encerramento do Concílio tenha tido e continue tendo um papel 
predominante nessa renovação eclesial. 

Todavia, e infelizmente, o majestoso acervo de reflexões produzidas no período vai, aos poucos, 
sendo recolhido às estantes das bibliotecas especializadas e/ou na memória dos pioneiros que ainda 
lecionam ou escrevem aqui e ali. Seria dramático privar as novas gerações da efervescência 
teológica que tanto animou as igrejas cristãs ao longo desses decênios. 

Nesse contexto, Paulinas Editora acolheu uma feliz iniciativa de um dos teólogos brasileiros da 
nova geração, Afonso M. L. Soares: produzir uma coleção, cuja meta é justamente atenuar esse 
“déficit teológico”. Dialogando com tem por escopo abrir mais um espaço a estudantes e 
interessados na tradição teológica cristã, a fim de que tenham contato com nomes expressivos da 
teologia que nutriu o IIº Concílio Ecumênico do Vaticano ou dele bebeu para o fazer teológico. De 
modo especial, quer destacar a contribuição da teologia latino-americana em pensar uma Igreja mais 
profética e mais atenta aos sinais e desafios de nosso tempo. 

Uma vez aberta a coleção com uma homenagem oportuna ao insigne teólogo jesuíta uruguaio 
Juan Luis Segundo - que, se vivo fosse, teria completado 80 anos dia 31 de outubro do ano passado 
-, outros nomes estão prometidos, tais como Jacques Dupuis, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, 
Rubem Alves, Leonardo Boff. 

O interesse assumido é homenagear tais pensadores e, ao mesmo tempo, introduzir as novas 
gerações a suas obras. Atentos a essa dimensão didática da iniciativa, além de evitar uma 
monografia de um só ponto de vista, o projeto prevê que os textos sejam sempre escritos a várias 
mãos, a fim de ampliar o alcance panorâmico e a consideração crítica das obras visitadas. 
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Os livros pretendem ser desfrutados como uma verdadeira aula de introdução à teologia. A unir 
os artigos estará sempre a tentativa de ajudar leitores e leitoras a ir penetrando, aos poucos, no 
universo das preocupações do autor estudado, com o auxílio de algumas chaves-de-leitura. 

O volume inaugural que ora apresentamos destaca o padre Juan Luis Segundo, falecido a 17 de 
janeiro de 1996, aos 70 anos de idade e 54 de Companhia de Jesus (SJ). Foi um dos fundadores da 
corrente teológica conhecida como Teologia da Libertação e a obra, escrita a várias mãos, quer ser 
uma pequena homenagem de teólogos amigos e admiradores deste grande mestre da teologia latino-
americana contemporânea. 

Para desfrutá-lo como uma verdadeira aula de introdução à teologia secundiana, as colaborações 
foram organizadas em cinco seções: Gênese, Sistema, Missão, Éschaton e Depoimentos. O que une 
os artigos é a tentativa de ajudar leitores e leitoras a ir perscrutando, paulatinamente, as categorias e 
a perspectiva do teólogo uruguaio. Desse modo, funcionam como chaves-de-leitura da extensa obra 
do Autor, já que, embora fosse um pensador profundamente inserido na caminhada de grupos de 
base, aliando sua admirável competência científica a uma espiritualidade original e profundamente 
libertadora, a obra de Segundo não é de fácil acesso a um público mais amplo. 

Como explicar essa distância entre seu pensamento e as academias teológicas do continente 
americano, particularmente do Brasil? Conforme destacam todos os convidados a redigir este livro-
homenagem, a obra de Segundo é inestimável e cada vez tem se tornado mais claro a relevância de 
sua contribuição no atual panorama teológico. Porém, também é notória a liberdade com que ele se 
desvencilhava dos lugares comuns de seu tempo e a coragem com que os combatia. Alie-se a isso a 
complexidade que envolvia seus escritos (compreensível, uma vez que as sínteses fáceis nem 
sempre são as mais enriquecedoras) e o círculo está fechado. 

As seções, portanto, assim estão dispostas: em Gênese, o teólogo presbiteriano Odair Pedroso 
Mateus (que trabalha atualmente em Genebra junto ao Conselho Mundial de Igrejas) comenta uma 
etapa quase desconhecida da reflexão de Segundo: os escritos universitários, verdadeiros programas 
de sua produção ulterior. 

A seguir, a seção Sistema traz o trabalho do irmão marista Afonso Murad. Reconhecendo em 
Segundo um visionário, cuja obra antecipa questões e pespectivas que continuam atuais e 
provocativas, mesmo dez anos após sua morte, Murad propõe-se a analisar seus escritos de forma 
global e crítica, com a tríplice chave do enfoque, do método e do paradigma. Faz, no entanto, uma 
leitura em corte sincrônico, que não pressupõe diferenças na evolução do pensamento secundiano. 

Missão é a seção seguinte e contém o estudo do teólogo leigo Degislando Nóbrega de Lima 
(parte de sua tese defendida há pouco na Alemanha), que nos sugere haver uma criteriologia 
missiológica subjacente à eclesiologia de Segundo. A partir daí, o autor concentra-se em esclarecer 
os parâmetros que possibilitam explicitar critérios para a missão da Igreja à luz das criativas 
intuições do teólogo uruguaio.  



Edição n. 4 – Março / Abril 2006 3 

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

Fechando o ciclo de diálogos com o pensamento secundiano, Afonso M. L. Soares (que há anos 
vem se dedicando ao estudo e à divulgação da obra de Segundo) oferece na seção Éschaton uma 
chave para a teodicéia e a escatologia de nosso Autor. Retoma a última díade por ele concebida, e 
que veio à luz, em sua obra póstuma sobre o dogma do inferno: a tensão entre o absoluto-menos e o 
absoluto-mais ao longo e no término de nossa existência terrena. 

No final, alguns Depoimentos sobre a relevância do Autor, além de trechos do próprio Segundo, 
encerram a obra. Isto posto, e antes de lançar o leitor e a leitora em mais uma descoberta de raro 
prazer intelectual, é útil destacar que Paulinas Editora já vem, há anos, colaborando para o 
conhecimento a divulgação da obra do célebre jesuíta. Além das obras do próprio Autor, dois livros 
de introdução a seu pensamento foram anteriormente publicados: Juan Luis Segundo, uma teologia 
com sabor de vida (coletânea de artigos e depoimentos feitos logo após seu falecimento), também 
organizado por Afonso M. L. Soares, e a entrevista concedida pelo jesuíta uruguaio a Jesús Castillo 
Coronado, Livres e responsáveis. Com a presente publicação fecha-se a tríade de introdução a seu 
pensamento. Ela complementa e enriquece, mas não substitui as obras e os enfoques anteriores. 
Porém, mantém a mesma ambição com que Afonso Soares encerrava o prefácio da primeira 
publicação da tríade: que descubramos “na obra de Juan Luis Segundo sugestões e pistas para as 
respostas que realmente importam. Este foi o escopo de seu esforço teológico - bem como da 
melhor reflexão latino-americana: produzir uma teologia que somente deixaria marcas se tivesse 
sabor de vida”. 
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