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A pluralidade nas teologias contemporâneas

Ainda no espírito do tempo pascal, trazemos a nossos leitores e nossas leitoras mais um nú-
mero da revista eletrônica Ciberteologia. Chegamos à nossa 5ª edição com uma nova seleção de 
textos teológicos tão candentes quanto atuais — de Juan Luis Segundo, Afonso Maria Ligorio 
Soares, Orlando Espín, Diego Irarrázaval, entre outros —, que talvez pudessem ser reunidos sob 
o termo do diálogo.

Os dois artigos de Juan Luis Segundo repropõem — o primeiro — o diálogo sempre atual 
entre pensamento filosófico e reflexão teológica, além de — no segundo texto — discutir a ur-
gente necessidade de aproximação entre o magistério hierárquico e a liberdade crítica do pensa-
dor. O desafio é ainda maior para ambos os interlocutores porque, como bem salienta o texto de 
Diego Irarrázaval, a pluralidade de fato nas teologias contemporâneas exige que recoloquemos, 
sempre, o tema do pluralismo de direito ad intra e ad extra.

Os trabalhos de Orlando Espín e Afonso Maria Ligorio Soares são exercícios práticos de 
diálogo com as tradições religiosas africanas. O primeiro ensaia uma releitura crítica de um mito 
tradicional à luz da teologia cristã; o segundo oferece-nos uma resenha crítica do acidentado per-
curso de encontros e desencontros, no Brasil, entre a tradição católica e o legado que recebemos 
de nossos ancestrais africanos.

Enfim, e como sempre, nosso desejo é prosseguir estimulando a leitura e a reflexão acadê-
micas, colocando 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 originais afins a nosso projeto podem enviar-nos os seus trabalhos (artigos, notas, 
resenhas), que serão muito bem-vindos.

Boa ciberleitura!
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 [O texto a seguir foi retirado do livro Teologia da libertação – Uma advertência à Igreja, Juan Luis 
Segundo, São Paulo, Paulinas, 1987, pp. 93-107] 

Excurso 

História de uma pequena idéia: o começo da fé 

Juan Luis Segundo 

O fato de eu me encontrar ligado, desde o começo — pela amizade e no trabalho —, ao grupo de 
teólogos latino-americanos que começaram a pensar e atuar na linha do que hoje se chama teologia 
da libertação me permite esclarecer alguns pontos histórico-teológicos que talvez possam ir um 
pouco além do puramente factual. Espero que aquilo que vou abordar aqui, à maneira de apêndice 
ao capítulo II, ajude o leitor a formar uma concepção mais global de algumas linhas de pensamento 
que influenciaram as origens dessa teologia e que hoje influenciam igualmente a desqualificação 
que dela se faz no documento que aqui estudamos. 

Meu testemunho é, nesta casa, pessoal. Tal como eu vivi, sem pressentimentos, o nascimento de 
uma nova teologia latino-americana, esta foi algo assim como a geração espontânea de um pensa-
mento comum que surgia independentemente em diversos pontos do continente. Somente quando 
vários teólogos latino-americanos (latino-americanos por nascimento ou por adoção) começamos a 
nos encontrar e a colocar em comum as contribuições de cada um, começamos também a perceber 
semelhanças, convergências e complementaridades. 

Quisera, portanto, mostrar neste excurso como uma determinada e pequena idéia teológica teve 
sua contribuição específica nessa formação da teologia da libertação, como essa mesma idéia che-
gou a se tornar universal através do Vaticano II e em especial através da constituição Gaudium et 
spes, e como ainda essa idéia é, agora, talvez, a mais intensa e centralmente atacada pela teologia 
que aparece na leitura feita, aqui, do documento romano. 

Insisto em que se trata de um testemunho pessoal a partir das origens da teologia da libertação. E 
isso para dissipar dois equívocos. Estou falando de 1960, quando o Vaticano II ainda não tinha sido 
convocado e quando nenhum de nós podia prever a Gaudium et spes. Portanto, não é verdade que a 
origem dessa teologia tenha de ser situada no Vaticano II. E não se trata de reivindicar com isso 
nenhuma especial originalidade. Trata-se, apenas, de aquilatar tanto os elementos comuns como as 
diferenças que existem entre a Gaudium et spes e Medellín, por exemplo; assim como entre a teolo-
gia do Concílio e a teologia da libertação. Delas se falará mais tarde neste mesmo excurso. 

Em segundo lugar, o que cada um de nós trazia ao trabalho comum eram as linhas teológicas de-
pendentes de nossos respectivos estudos. Todos, praticamente, os tínhamos realizado em faculdades 
européias. Isso fará surgir mais adiante colocações e críticas (que não pretendo tratar aqui por ficar 
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fora do propósito destas páginas). Entendo que não há por que se envergonhar nem renegar essa 
origem européia (ainda que não figure nela, por razões cronológicas, a teologia política, como al-
guns imaginam). A teologia da libertação não surgiu da selva, nem do nada. Nem de movimentos 
ou comunidades populares. Poder-se-á discutir se isso constitui seu pecado original, mas não se isso 
foi ou não assim. Penso, além do mais, que a teologia européia daquele tempo — como depois a do 
Concílio — tinha elementos próprios do contexto em que era exercida, mas também transmitia im-
portantes elementos comuns à fé cristã, que, unidos à nossa experiência latino-americana, nos fari-
am tomar rumos novos e, às vezes, inesperados. 

Cada um de nós foi influenciado de modo diferente e, pelo menos no que toca a mim, isolada-
mente, pela teologia estudada na Europa. Dos que haveriam de ser companheiros de trabalho teoló-
gico, somente travei amizade, sendo estudante na Europa, com Gustavo Gutierrez, enquanto ele 
estudava teologia em Lyon. Uma amizade, isso sim, para toda a vida. 

Em 1953, comecei meu segundo ano de teologia (depois de realizado o primeiro na Argentina) 
em Eegenhoven, Lovaina (Bélgica). Ali me coube assistir, nesse mesmo ano, ao curso sobre teolo-
gia da graça lecionado por um teólogo de primeira categoria, Leopoldo Malevez. Sua timidez o 
manteve sempre num segundo plano, sem dúvida abaixo de seu valor. A ele tenho de agradecer, em 
primeiro lugar, uma amizade certamente imerecida para um simples estudante, além do mais es-
trangeiro. No plano intelectual e teológico, com ele começou para mim o que sempre entendi como 
a minha própria “teologia da libertação” e o que aportei depois a essa convergência teológica de que 
falei, uma vez de volta à América Latina. 

Por aqueles anos se ensinava comumente, em teologia católica, que a graça de Deus elevava o 
homem a um plano sobrenatural a partir da aceitação da fé (e do conseqüente batismo). Antes, o 
homem se movia num plano em que, supunha-se, o destino e a eficácia de seu rigor só alcançavam 
fins naturais e temporais. A relação íntima com Deus e o destino celestial do homem começavam 
com a fé, dom de Deus que inaugurava essa doação habitual que era o sobrenatural.1 

Malevez lembrava, não obstante, que, diante desta concepção, um concílio teologicamente im-
portante, o segundo de Orange (no ano de 529) tinha intervindo na disputa entre os discípulos de 
Agostinho e os de Pelágio (os semipelagianos) para declarar que o “começo da fé”, ou seja, a prepa-
ração para ela, já era sobrenatural. 

Com efeito, ninguém pode se preparar deveras para algo que o supera em absoluto, para algo 
que, por definição, está além de suas possibilidades e de seu destino. É claro, esta declaração do 
Concílio de Orange sobre o initium fidei era conhecida pela teologia (pelo menos desde os fins da 

                                                
1 É claro que sempre se admitiam exceções, como a do batismo de desejo (e outras semelhantes), 

mas seus próprios condicionamentos as convertiam em excepcionais, misteriosas e débeis. O 
grosso da humanidade vivia e agia aparentemente fora dessa realidade divina e salvadora, no 
plano da “natureza pura”, não elevada, e incapaz, por conseguinte, de fazer algo válido para o 
transcendente e divino. 
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Idade Média) e não significava nada de extraordinário falar do caráter sobrenatural do começo da 
fé. 

A novidade da posição de Malevez consistia em que, baseado em razões históricas, ele não redu-
zia essa “preparação da fé” (como o fez o próprio Rahner durante um tempo) à situação em que um 
homem, diante da mensagem cristã, começa a se sentir atraído por ela e a agir em conseqüência 
dela, informando-se sobre a fé cristã, meditando-a etc. Malevez lembrava o contexto histórico da 
controvérsia. O que na realidade preocupava, sob o título de “começo da fé”, os participantes da-
quela disputa eram as virtudes humanas que o mundo pagão da Antigüidade mostrava em seus ex-
poentes mais elevados e que pareciam aproximar tanto os que as possuíam da plena fé cristã. Já os 
Padres (Eusébio de Cesaréia, por exemplo, citado pela Lumen gentium, n. 16) tinham falado, a pro-
pósito de tais virtudes, de uma “preparação evangélica”. Também para esses homens virtuosos e, de 
modo ainda mais geral, para todo o longo caminhar da boa vontade humana na história, devia valer 
o princípio de que ninguém se prepara — ou se encaminha — a algo que excede totalmente suas 
possibilidades. 

Assim, quando o Concílio de Orange declarava que o “começo da fé” já era sobrenatural, estava 
declarando que todo esse caminho feito pelo homem pagão — guiado pela boa vontade e pelo amor 
— em direção a Deus, que é amor, e em direção à mensagem cristã desse mistério escondido no 
amor, mesmo que não chegasse à fé, era já dom de Deus, graça outorgada, plano de sobrenatural 
eficácia. 

Com isto, Malevez antecipava2 o que K. Rahner, a partir de um ponto de vista mais especulativo, 
batizou com um termo que teve grande aceitação e acerto: o existencial sobrenatural. Com este 
termo se dizia, na realidade, o mesmo que Malevez exprimia, ainda que lhe dando, de maneira ainda 
mais explícita, as dimensões universais que lhe correspondiam: se bem que a relação íntima com 
Deus e com o céu não pertençam à natureza humana, de fato, historicamente, nenhuma existência 
humana se desenrolou por um só instante num plano puramente natural. Desde o começo da huma-
nidade, a graça de Deus colocou todos os homens em caminho para a relação íntima com Deus e a 
vida celestial. 

Torna-se, então, importante assinalar que, dez anos depois da época a que me refiro, e em que 
recebi por primeira vez a fundamentação teológica para uma visão plenamente universal e humana 
da graça de Deus, a constituição dogmática sobre a Igreja, vale a pena sublinhá-lo, a Lumen genti-
um, reiterava a afirmação do Concílio de Orange, declarando que todo o bom e verdadeiro que se 
encontra entre os homens que procederam segundo suas possibilidades e de acordo com sua consci-
ência, mesmo sem chegar a um explícito conhecimento de Deus, a Igreja o considera como “prepa-
                                                
2 Digo antecipava” na medida em que, mesmo já sendo então conhecido o termo existencial so-

brenatural” (isso não me consta exatamente, pois ignoro quando Malevez começou a trabalhar 
teologicamente a referida idéia), K. Rahner não admitia, ainda, a interpretação ampla do initi-
um fidei ou da preparação à fé, proposta por Malevez, como sabíamos pelos apontamentos de 
seus alunos. Aceitá-la-ia mais tarde, percebendo sua verdade, como também a convergência 
dessa doutrina com seus conceito da existência concretamente sobrenatural de todo homem. 
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ração evangélica” (LG, n. 16). E quem diz “preparação”, usando o mesmo princípio de Orange, co-
loca no mesmo plano de salvação aquele que se prepara e aquilo a que se prepara (cf. ibidem). 

Mais ainda, poder-se-ia dizer que, ma Lúmen gentium, este grande princípio teológico, apesar de 
aceito, se acha como que perdido ou reduzido pelo fato de que o interesse da constituição visa à 
Igreja, concebida ainda na linha habitual de uma “sociedade perfeita’. Ainda que sirva para os fins 
de ecumenismo (em cuja temática se encontra o referido parágrafo), não chegará ao máximo alcan-
ce, que é ajudar a estruturar a própria finalidade da Igreja, senão na Gaudium et spes, quando o 
Concílio, como diz o papa Paulo VI, se volta para Deus para conhecer o homem, e se volta para o 
homem para conhecer a Deus. 

Com efeito, o princípio de que falamos é a categoria teológica que destrói a compartimentação 
entre o profano e o sagrado, entre o natural e o sobrenatural.3 Graças à unidade recuperada, a Igreja 
pode, agora, respeitar e assumir as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias” (GS, n. 1) da 
humanidade e “tornar-se”, como dizia Paulo VI, “antropocêntrica” sem deixar, por isso — bem ao 
contrário —, de ser autenticamente “teocêntrica”. 

Se, apesar disso, subsiste uma certa diferença entre a teologia latino-americana da libertação e a 
teologia conciliar, tal diferença não se deve a que a primeira reduza mais do que a segunda o Evan-
gelho da salvação a um evangelho puramente humano e terrestre. Sob esse ponto de vista não há 
diferença alguma entre uma e outra, assim como também coincidem com o Concílio e Medellín, 
apesar de não dizerem a mesma coisa ou não empregarem a mesma linguagem. 

A diferença que de fato existe e é visível, e que fez com que tenha sido preciso um Medellín três 
anos depois da Gaudium et spes, provém do contexto. Um Concílio, por mais ecumênico que seja, 
estará sempre “situado”, devido às influencias que nele prevalecem. E ainda que a influência de 
Rahner, por exemplo, tenha aberto um caminho universalmente válido, Rahner mesmo o viveu a 
partir de sua problemática, própria dos países europeus mais desenvolvidos. Tomemos como exem-
plo o discurso, antes citado, de Paulo VI. Ali encontramos duas referências claras a esse contexto de 
problemas: “direção antropocêntrica da cultura moderna” e “mentalidade moderna”. Ora, essa 
“maioridade” de que fala Bonhoffer e que, mais prudentemente, o papa chama de “Modernidade”, 
tem a problemática própria dos progressos de um mundo secular, ambíguo em suas realizações e em 
seu futuro. O homem desenvolvido não sabe o que fazer e para onde dirigir o resultado de suas pró-
prias descobertas e “êxitos” técnicos.4 

                                                
3 Note-se que dizemos “compartimentação”, e não distinção conceitual, já que mesmo o existen-

cial sobrenatural de Rahner, apesar de excluir da história real da humanidade em tempo ou 
um grupo ou pessoas humanas desprovidos da graça, nem por isso confunde a graça ou dom 
de Deus com a simples natureza ou natureza “pura”do homem. Esta permanece como conceito 
necessário para compreender que a graça é precisamente isso, quer dizer, graça, presente. 

4 A constituição Gaudium et spes é igualmente clara a este respeito: “Arrebatado pela admiração 
das próprias descobertas e do próprio poder, o gênero humano freqüentemente debate os pro-
blemas...” (GS, n. 3). 
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O homem latino-americano, por pouco que olhe, se defronta com uma problemática bem diferen-
te e é lógico que nossa teologia, por mais identificada que esteja com as mesmas linhas que domi-
nam a Gaudium et spes no Vaticano II, se incline sobre essa problemática própria. É a única real em 
nosso continente. 

O fato já mencionado de que se tenha sentido, apenas passados três anos do Concílio, a necessi-
dade de o repensar na América latina e para a América Latina é algo muito eloqüente e que não tem 
paralelo com a recepção do Concílio em outros continentes ou outros contextos geográficos ou cul-
turais. Assim, em 1968 os bispos latino-americanos estavam reunidos em Medellín para “adaptar” à 
realidade do continente as diretrizes do Vaticano II. 

Esta necessidade sentida não provinha do fato de que existisse na América Latina uma “teologia 
da libertação”. Surgia do fato de a problemática do homem consistir, aqui, não em saber o que fazer 
com o desenvolvimento, mas saber o que fazer com o homem pisado, humilhado e deformado por 
séculos de opressão e miséria. 

Por isso, neste primeiro estádio, a teologia da libertação latino-americana deveria se considerar 
— mesmo cometendo um pequeno anacronismo: já existia quando o Concílio teve lugar — como 
resultante, pelo mesmo procedimento e com o mesmo direito, da “volta antropocêntrica” que carac-
teriza também a teologia pós-conciliar norte-atlântica. E não pretendo gozar com isso, mas advertir 
uma coisa que afeta a teologia católica universal, igualmente condenada em sua base como reducio-
nista e secularizadora pela teologia presente no documento da Comissão para a Doutrina da Fé. 

Esta dimensão implícita e mais ampla da condenação pode-se ver na síntese, publicada pelo 
L’Osservatore Romano,5 de uma entrevista do cardeal Ratzinger acerca de uma espécie de balancete 
dos vinte anos de pós-Concílio. 

Nesse balancete vemos reaparecer, fechando o ciclo que me interessava destacar neste excurso, a 
idéia inicial (que recebi de Leopoldo Malevez) de uma história única em que toda a boa vontade do 
homem através dos tempos é conduzida pela graça de Deus ao encontro final e salvador com Jesus 
Cristo. E digo “fechando o ciclo” porque esta idéia é, como a teologia da libertação, que nela tem 
uma de suas seguras e tradicionais bases, criticada pelo cardeal Ratzinger como sendo um dos ele-
mentos mais negativos deste períodos pós-conciliar. 

Diz-se deste período, falando em geral: 

Sem dúvida, os resultados parecem cruelmente opostos às expectativas de todos, a começar daquelas de 
João XXIII e depois as de Paulo VI... Esperava-se um novo entusiasmo e muitos terminaram no desenco-
rajamento e no tédio... O balanço parece, pois, negativo; repito aqui o que já disse a dez anos do encerra-

                                                
5 Edição semanal em espanhol publicada em Buenos Aires, 2 de dezembro de 1984, p. (787) 11. 

[Na edição portuguesa, que aqui citaremos, mesma data, p. (587) 7. N. T.] Trata-se de uma 
conversa do cardeal Ratzinger com o escritor italiano Vittorio Messoni, conversa publicada em 
começos de 1985 sob o título “Informações sobre a fé” num livro editado pelas edições Pauli-
nas. O Osservatore Romano publica uma síntese aparecida na revista italiana Jesus. {Ed. port.: 
J. Ratzinger & V. Messoni, A fé em crise. EPU, São Paulo, 1985]. 
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mento dos trabalhos conciliares: é incontestável que esse período foi decididamente desfavorável para a 
Igreja católica”. 

Antes de passar do geral ao ponto particular que nos ocupa, acredito ser preciso nos deter um 
instante neste juízo global e relevante para toda teologia católica. É bom, certamente, prevenir o 
leitor de que a interpretação de uma “síntese” do que já terá sintetizado numa conversa corre sempre 
o perigo de deformar o pensamento que se pretende interpretar. Mas já que se permite sua publica-
ção nessa forma, é de presumir que o próprio autor não vê tal perigo como iminente. 

Pois bem, o juízo global que se acaba de ler tem uma generalidade que desconcerta, pelo menos 
à primeira vista. É verdade que, de um ou de outro modo, o pós-concílio desenganou a maioria dos 
cristãos comprometidos com sua fé. Mas, será lícito reunir sob um único juízo dois descontentes de 
sinal oposto como aquele que provém da acusação de que o Concílio ou o pós-concílio tenham isso 
longe demais, e o que provém da outra acusação de que o pós-concílio tenha abandonado muito 
ligeiro a realização das linhas conciliares ou tenha freado seu desenvolvimento? 

Por outra parte, com toda razão o cardeal aponta para o resultado esperado e frustrado: “espera-
va-se um novo entusiasmo e muitos terminaram no encorajamento e no tédio”. Ora, é impossível 
reconhecer no aborrecimento e no desânimo a realidade da Igreja latino-americana. Onde o cristia-
nismo significa compromisso histórico, aceitação do risco, profetismo com tudo o que, segundo o 
Evangelho, tem de terrivelmente exigente a sorte dos profetas, o desânimo poderá, às vezes, se so-
brepor momentaneamente ao entusiasmo. Mas aborrecimento não, nem se fala! Por isso creio que 
esta observação é importante para a compreensão do negativo do fenômeno pós-conciliar: o tédio 
parece claramente significar imobilismo ou paralisação. Não é, comumente, o resultado de ter ido 
longe demais. 

Mas, voltando à entrevista, surge uma pergunta importante diante do quadro negativo que ali se 
pinta do período mencionado: dever-se-á esse quadro ao próprio Concílio, ou ao que aconteceu de-
pois dele ou ainda a ambos os fatores? A resposta do cardeal Ratzinger merece atenção pelo caráter 
cuidadoso e matizado que tem. Antes de mais nada, deixa de lado em sua avaliação tudo o que, de-
pois do Concílio, contradiz tanto seu espírito quanto sua letra. Não se deve pedir contas ao Concílio 
do que este nunca aceitou. 

Quanto ao demais, prossegue o cardeal na entrevista: 

É minha impressão que as falhas, com que se encontrou a Igreja durante estes vinte anos, sejam devidas 
não tanto ao Concílio “verdadeiro”, mas sim ao desencadeamento — dentro da Igreja — de latentes for-
ças agressivas, polêmicas, centrífugas, talvez irresponsáveis; e — fora da Igreja — ao impacto com a 
transformação cultural: a afirmação, no Ocidente, de uma classe média superior, da nova “burguesia do 
terciário”, com a sua ideologia liberal-radical de tipo individualista, racionalista e hedonista. 

Indo ao essencial de nossa pergunta, ou seja, à responsabilidade estritamente conciliar, e supon-
do, como é, necessário, o cuidado normal na linguagem própria de um teólogo da categoria do car-
deal Ratzinger, é importante assinalar que ele divide as responsabilidades negativas: a maior parte 
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delas cabe a fatores que se desencadeiam tanto no interior como no exterior da Igreja e causam uma 
defasagem entre o Concílio e sua realização. A menor parte delas cabe ao Concílio mesmo. Se as-
sim não fosse, teria sido muito mais natural empregar a frase mais simples e mais invocada: não a 
isto, mas àquilo... O que, porém, se diz é: não tanto a isto, mas sim àquilo.6 

Ora, entre os pontos conciliares que se tem exagerado ou desviado, seja dentro do Concílio 
mesmo, seja depois dele, estão dois, segundo o entrevistado, relacionados intimamente com a idéia 
que é o tema deste excurso. Os dois títulos sob os quais se colocam esses pontos já serão significa-
tivos para o leitor: “Os valores dos outros” e “relação Igreja-mundo”. 

No primeiro caso se diz: 

A partir dos anos do Concílio, foi excessivamente enfatizada a doutrina tradicional da Igreja de que todo 
homem é chamado à salvação e pode de fato salvar-se ainda quando não seja membro da comunidade ca-
tólica... Esqueceu-se, entre outras coisas, o vínculo que o Novo Testamento instaura entre salvação e ver-
dade, cujo conhecimento (o afirma Jesus de modo explícito) liberta e, portanto, salva.7 

Entendo que, apesar de alguma aparência contrária, nessa frase delicada não se alude a deforma-
ções posteriores e sim a um exagero do próprio Concílio. Com efeito, se algo se tivesse esquecido 
aqui, tê-lo-ia esquecido a Gaudium et spes tratando deste tema. Porque essa constituição, depois de 
fazer a descrição do “homem cristão” que chega, “associado ao mistério pascal”, à ressurreição, 
acrescenta, sem solução de continuidade: 

Isto vale não somente para os cristãos, mas também para todos os homens de boa vontade em cujos co-
rações a graça opera de modo invisível. Com efeito, tendo Cristo morrido por todos e sendo uma só a vo-
cação última do homem, isto é divina, devemos admitir que o Espírito Santo oferece a todos a possibili-
dade de se associarem, de modo conhecido por Deus, a este mistério pascal (GS, n. 22; os grifos são 
meus). 

Confesso que não entendo como seja possível “enfatizar excessivamente” este princípio. Mais 
ainda, e com o risco de parecer pueril com todos os meus sessenta anos, confesso que, vinte anos 
depois do Concílio, sinto o mesmíssimo entusiasmo que senti então diante dessa “riqueza doutri-
nal”, riqueza que está longe, ainda, de ter chegado à Igreja inteira e de a ter iluminado. 

Admito que posso estar em erro. Mas então, diante dessa expressão tão simples e clara, esse erro, 
que me faria enfatizar demais a universalidade da graça e da salvação, teria de ser atribuído à pró-

                                                
6 Teria cabimento, além disso, chamar a atenção sobre o fato de que praticamente todos os pon-

tos sensíveis que o resumo da entrevista traz, e nos quais o cardeal vê elementos negativos no 
período atual, se relacionam intimamente com temas conciliares explícitos. É difícil não ver 
nisso um reconhecimento, pelo menos implícito, de que o próprio Concílio foi demasiado longe 
e de que a Igreja sofre as conseqüências disso. 

7 Para não ser acusado de tirar esta afirmação de seu contexto, acrescenta-se que se cita, a se-
guir, o texto de 1Tm 2,4-7: “Deus nosso Salvador quer que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao conhecimento da verdade”, a qual, como se acrescenta logo a seguir, consiste em 
saber que “há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Je-
sus, que se deu em resgate por todos”. 



Edição n. 5 – Maio / Junho 2006 8 

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

pria doutrina do Concílio, que, ao fazer tal afirmação, teria esquecido certas condições (como 1Tm 
2,4-7) que tirariam extensão a esse princípio. Isso não se poderia, em todo o caso, atribuir a exage-
ros pós-conciliares. 

Aqui existe, além disso, algo que me parece útil consignar. Com muita razão, o cardeal Ratzin-
ger, aludindo a este princípio conciliar, o chama de “doutrina tradicional da Igreja”. Mas o leitor 
tem de ser um técnico em teologia para saber em que sentido estrito essa doutrina era “tradicional” 
no momento de o Concílio a proclamar. Não o sendo, tomaria erroneamente a palavra em seu óbvio 
sentido de que a Gaudium et spes teria apenas repetido uma doutrina conhecida e aceita desde longo 
tempo. E isso levaria, logicamente, a pensar que aqueles que quiseram levar a Igreja à compreensão 
das conseqüências desse princípio como se ele fosse novo teriam sido inovadores “polêmicos” ou 
até “irresponsáveis”. 

O sentido técnico da palavra “tradicional” não implica que uma doutrina seja ou não aceita num 
dado momento, mas implica em seu fundamental acordo com a fonte da fé cristã, isto é, com a reve-
lação de Deus. Somente nesse sentido era tradicional a amplitude da salvação, tal como a expressa-
va o Vaticano II. 

Prova disso é que, quando a teologia era ensinada em forma de teses (e as teses dos programas 
deviam ser enviadas a Roma para sua aprovação), Leopoldo Malevez nunca se atreveu a fazer dessa 
idéia tão central de que vimos falando uma tese de seu curso teológico. Também não se deve esque-
cer que K. Rahner, no momento mesmo em que -começava a intervir tão decisivamente no Concí-
lio, se encontrava proibido de escrever sem submeter o escrito à censura romana, e que seu intento 
de abrir a porta do conceito de “corpo místico” — tal como o concebia Pio XII na encíclica Mystici 
corporis — a não-cristãos de boa vontade, significou para ele escrever um artigo de quase uma cen-
tena de páginas de aprovação da encíclica para poder estampar nas duas ou três páginas finais o que 
era sua verdadeira tese (como se pode ver no segundo tomo de seus Escritos de teologia). 

O próprio Concílio só começou a vislumbrar algumas das conseqüências dessa “doutrina tradi-
cional” sobre “os valores dos outros” (cf., por exemplo, GS, n. 44). Testemunho disso é a descober-
ta de que o ateísmo pode ser fruto da boa vontade do homem que se choca contra uma imagem de-
formada e irreconhecível de Deus (GS, n. 19). E o conseqüente compromisso solene da Igreja de 
estudar seriamente as causas profundas do ateísmo (GS, n. 21), compromisso que ficou sem efeito, 
sobretudo nos últimos tempos. O próprio documento romano que aqui está em estudo supõe, sem 
mais, e sem lembrar o Vaticano II, que “o ateísmo e a negação da pessoa humana, de sua liberdade 
e de seus direitos” constitui o centro da concepção de todo verdadeiro marxista (VII, 9) e, portanto, 
a finalidade de todos os seus esforços históricos. 

Por isso, porque não era “tradicional”, no sentido corrente da palavra, a amplitude da raça e da 
salvação produziu a crise à qual alude com justeza o cardeal Ratzinger quando assinala que muitos, 
depois do Concílio, começaram a perguntar: “Por que molestar os não-cristãos, induzindo-os ao 
batismo e à fé em Cristo, visto que sua religião é caminho de salvação em sua cultura, em seu mun-
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do?”. Mas também é certo que a missiologia saiu renovada dessa crise. Abriram-se caminhos novos 
e formas novas de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Foi estabelecido num sínodo que a luta 
pela justiça — tarefa que está longe de se achar concluída para que venha o tédio — era parte inte-
grante da evangelização. O papa Paulo VI exortou os bispos da África a levar a cabo, depois de 
uma primeira evangelização muito ligada ao estatuto colonial, a verdadeira inculturação do cristia-
nismo nas culturas africanas, tarefa essa que também está ainda por ser feita e que mais tarde foi 
bastante freada. Em todo caso, também neste terreno, qualquer atitude pôde surgir, menos desânimo 
e aborrecimento. 

Não me alongarei no segundo ponto indicado antes: a relação Igreja-mundo. O leitor relacionará 
imediatamente este tema com nossa idéia exposta neste excurso, já que ela determina o que se deve 
ver no “mundo” — aparentemente secular dos homens — com os olhos da fé cristã. 

A esse propósito, diz em sua entrevista o cardeal Ratzinger: 

O Vaticano II tinha razão de desejar uma revisão das relações entre a Igreja e o mundo. Todavia, não 
conhece nem a Igreja, nem o mundo quem pensa que essas duas realidades podem encontrar-se sem con-
flito ou até mesmo mesclar-se. Mais ainda, hoje como nunca o cristão deve estar cônscio de pertencer a 
uma minoria e de estar em contraste com o que parece bom, óbvio, lógico, para o “espírito do mundo”, 
como lhe chama o Novo Testamento. Entre as tarefas mais urgentes do cristão, está a recuperação da ca-
pacidade de se opor a muitas tendências da cultura que o rodeia, renunciando a certa solidariedade dema-
siado eufórica pós-conciliar. 

Quanto à descrição e avaliação, positiva ou negativa, com seus mais e seus menos, do mundo 
moderno, o Concílio foi, como é lógico, tributário de sua época e de seu contexto. De acordo com o 
indicado antes — ao mostrarmos as diferenças (contextuais) entre a teologia da libertação latino-
americana e a teologia dominante no Vaticano II —, creio que a maioria dos teólogos na América 
Latina estarão de acordo com o cardeal Ratzinger de que o Concílio foi demasiado otimista em sua 
visão ou em suas expectativas a respeito dos valores deste mundo. Trata-se de um assunto de pru-
dência pastoral e talvez os padres do Concílio não puderam perceber que certas descrições da reali-
dade global podiam estar encarnando, até certo ponto, “a afirmação, no Ocidente, de uma classe 
média superior, da nova ‘burguesia do terciário’”. 

Mas quanto à teologia sobre a Igreja e sua relação com o mundo, creio que o parágrafo que es-
tamos analisando aqui desorientaria muitos cristãos se o próprio cardeal Ratzinger não tivesse dado 
ali mesmo a chave para compreendê-lo corretamente. E esta chave consiste em perceber que “mun-
do” é usado, como no quarto evangelho, em dois sentidos diferentes: primeiro, como a morada dos 
homens e, portanto, como representando toda a família humana, e segundo, como um princípio ne-
gativo, “o espírito do mundo”, que se opõe às duras exigências de autenticidade e verdade da vida, 
luta e mensagem de Jesus. 

Não obstante, o fato de que esta chave não seja explicitada como tal faz com que os principais 
enunciados sobre as relações Igreja-mundo apareçam, da mesma maneira como no documento sobre 
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a teologia da libertação, como opostos à teologia do Concílio Vaticano (e não como meras distor-
ções ulteriores). Assim, por exemplo, como é que “estas duas realidades” não se podem “mesclar”, 
quando o Concílio expõe sua teologia para chamar os cristãos de “cidadãos de uma e outra cidade” 
(GS, n. 43), para indicar que “a Igreja caminha juntamente com a humanidade inteira” e “experi-
menta com o mundo a mesma sorte terrena” (GS, n. 40) e para declarar, finalmente, que é a fé que 
nos abre o mistério da “compenetração da cidade terrestre e celeste” (ibidem)? 

E, outra vez, exatamente aqui no ponto chave, volta a pequena idéia “tradicional” com que Ma-
levez me brindou sobre a interpretação do Concílio de Orange a respeito do valor sobrenatural do 
começo da fé. Pois é esta interpretação e somente ela (paralelamente, é claro, à do existencial so-
brenatural e outras semelhantes) que impede de pensar a história do mundo e a da Igreja, a história 
do esforço humano e a da graça e salvação de Deus, como dois pisos de um mesmo edifício. 

Com efeito, algo de estranho já tem a insistência em opor Igreja-mundo. Que é a Igreja senão 
parte do mundo? Não apenas sociologicamente, mas teologicamente. Assim o afirma o Concílio, 
entendendo “mundo” como sinônimo de “toda a família humana” à qual o “Povo de Deus” (identi-
ficado aqui com a Igreja) “pertence” (GS, n. 3). 

Se esse “povo” tem um caráter específico, será pelo fato de ele possuir a graça? O Concílio, se-
guindo a mesma idéia que venho desenvolvendo aqui, responde que não (cf., como já se viu, GS, n. 
22). Responde que a Igreja se distingue porque a seus fiéis foi manifestado o mistério do homem e 
de sua vocação divina (cf. ibidem). Então, como separar a Igreja do mundo, se os membros deste, 
exatamente como os membros daquela, devem reagir crítica e firmemente contra “o espírito do 
mundo”? Será que se pensa que os homens “do mundo” seguem “o espírito do mundo” — individu-
alismo, racionalismo, hedonismo — e que, apesar disso, são chamados de homens de boa vontade 
que se encaminham, assim, à fé e à salvação? Não é isto o que o Concílio, por otimista que pareça 
ser quanto à boa vontade do mundo em geral, diz teologicamente. E menos ainda o diz a teologia da 
libertação. 

*** 

O leitor saberá desculpar este parêntese — este excurso — demasiadamente carregado, talvez, de 
recordações pessoais que se estendem ao longo dos últimos trinta anos. Através destas breves insi-
nuações, talvez se compreenda melhor o que foi exposto detidamente — e infelizmente em forma 
negativa — no capítulo anterior. E talvez algo do que veremos nos dois capítulos seguintes. 
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Impasses da teologia católica diante do sincretismo religioso afro-brasileiro* 

Afonso Maria Ligorio Soares* 

Resumo 
O autor propõe-se a tratar, teologicamente, o sincretismo religioso afro-católico e, assim, a superar o uso 
purista e romântico que a teologia católica vem fazendo do termo “inculturação”, que esconde as 
ambigüidades inerentes ao processo histórico da revelação divina à humanidade. Ele discute os usos e 
abusos dos termos catolicismo, sincretismo e inculturação. 
Palavras-chave: catolicismo, sincretismo, inculturação, teologia cristã 

Abstract 
The author proposes to treat the Afro-Catholic religious syncretism in a theological way, in order to 
overcome the purist and romantic use of the word “inculturation” — adopted by Catholic theology —, 
which hides the inherents ambiguities of the historical process of Divine revelation to mankind. He 
discusses how the words “catholicism”, “syncretism” and “inculturation” have been used and misused. 
Key-words: catholicism, syncretism, inculturation, Christian theology 

Catolicismo sincrético: fracasso ou encarnação autêntica? 

Quando se fala de sincretismo religioso, nosso primeiro impulso costuma ser o de pensar em 
algo degradado, em um defeito de produção. Nesse caso específico, um catolicismo imerso e 
acomodado em hábitos, formulações e/ou convicções deturpadas do cristianismo original. Nas 
palavras de um missionário, em desabafo de há mais de trinta anos, encontrar-se-iam no Brasil, lado 
a lado, duas religiões que trazem o mesmo nome de católica: uma religião católica popular com 
seus ritos, seus santos, suas crenças, mas que, empregando as mesmas palavras, venerando os 
mesmos santos, apresentando os mesmos sacramentos, é, finalmente, alguma coisa muito diferente 
da religião fundada por e sobre Jesus Cristo.1 

Mas seria, contudo, necessariamente, assim? Lavar a escadaria soteropolitana da Igreja do 
Senhor Jesus do Bonfim em honra a Oxalá é um exemplo de catolicismo naufragado ou seria, antes, 
uma etapa rumo à síntese cristã (presumidamente) ideal? Ou ainda, do ponto de vista do candomblé 
baiano, um enriquecer-se de elementos exóticos e acessórios da religiosidade européia (luso-
ibérica)? Africanos e indígenas corromperam o catolicismo português ou foi este que violentou as 
tradições ancestrais dos primeiros? 

                                                
* Este artigo foi publicado originalmente na revista Religião & Cultura: Cenas da religião no Brasil. v. 1 – nº 1 – 

Jan/Jun 2002, PUC/SP-Paulinas. pp. 66-76. 
* Professor Associado do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP, mestre em Teologia pela 

Pontifícia Universidade Gregoriana e doutor em Ciências da Religião pela UMESP. <afonso@paulinas.org.br> 
1 Cf. LOEW, J. Temoignage Chrétien, Paris, n. 1223, p. 22, 14.12.1967. Apud AZEVEDO, T. de. Catolicismo no Brasil? 

Vozes, n. 63, p. 121. 
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Obviamente, as influências, boas ou más, foram recíprocas. Portanto, quero iniciar não a partir 
do catolicismo oficial, com seus códigos e dogmas estabelecidos, mas daquele interpretado e vivido 
pelas pessoas: o catolicismo cotidiano-existencial do povo brasileiro. Um catolicismo que alguém 
poderá considerar não-(ainda)cristão — portanto, entender que não se trate, rigorosamente, de 
catolicismo —, mas que assim tem sido vivenciado há séculos por camadas significativas da 
população. Se esses fiéis têm ou não razão é outra história; mas é inegável que se precisa partir 
deste dado: uma consciência por demais difusa de que tal modo de compreender e praticar a religião 
é, seguramente, católico. 

As divergências entre os vários autores que se detiveram no catolicismo popular comprovam a 
complexidade do fenômeno e a conseqüente dificuldade de enfrentá-lo tanto sociológica quanto 
teologicamente.2 Portanto, ao falar de sincretismo, refiro-me à consciência popular de que sua 
práxis religiosa sincrética é também católica. Não interessa, nesta sede, uma discussão sobre, por 
exemplo, o caráter mais ou menos sincrético do sistema dos nagôs (iorubás) da Bahia, uma síntese 
no interior de tradições africanas. Os nagôs, enquanto donos de uma identidade cultural-religiosa 
configurada, não serão o alvo prioritário aqui.3 

Também é problemática a extensão do termo afro-brasileiro. É claro que seria importante, 
embora difícil, delimitar acuradamente o que esse termo abarca. Pode-se falar mais facilmente, com 
um olhar histórico, da sensível contribuição africana à cultura brasileira; porém quem são tais 
protagonistas hoje e onde encontrá-los? Pode-se dissertar, a rigor, sobre culturas afro-brasileiras e 
suas respectivas tradições religiosas? Como falar, então, de um sincretismo afro-brasileiro? 

Como se vê, trata-se do tema da identidade dos afro-descendentes no contexto brasileiro. O 
prof.essor Kabengele Munanga tem pesquisado há anos o tema e propõe como única saída plausível 
a afirmação política da identidade negra, para fugir das armadilhas ideológicas camufladas no 
conceito de mestiçagem.4 Claro está que, no Brasil, a mestiçagem e a interpenetração cultural 
sejam, do ponto de vista biológico e sociológico, um fato consumado. Mas Munanga adverte que 
não se pode confundir tal dado com o tema da identidade, “cuja essência é, fundamentalmente, 
político-ideológica”, e se resolve num “processo sempre negociado e renegociado, de acordo com 
os critérios ideológico-políticos e as relações do poder”.5 Todavia, ao analisar a retórica dos 
movimentos negros organizados, que enfatizam a reconstrução da identidade, Munanga reconhece 
que, devido à mestiçagem cultural, “o espaço do jogo de todas as identidades não é nitidamente 

                                                
2 Procurei ilustrá-lo, exaustivamente, em minha tese doutoral (Sincretismo e inculturação: pressupostos para uma 

aproximação teológico-pastoral às religiões afro-brasileiras, buscados na epistemologia de Juan Luis Segundo. 
UMESP, maio/2001), analisando autores como T. de Azevedo, P. A. Ribeiro de Oliveira, R. Azzi, E. Hoornaert, P. 
Suess, M. C. Azevedo e L. Maldonado (cf. pp. 16-29). 

3 Nagô é a denominação assumida, no Brasil, pelos grupos que a etnologia moderna prefere chamar de iorubá. Cf. 
SANTOS, J. E. dos. Os nagô e a morte: padé, asesé e o culto egun na Bahia. pp. 26-38. 

4 O autor discute, amplamente, o tema em K. Munanga, Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional 
versus identidade negra. Cf. também: IDEM. Mestiçagem e identidade afro-brasileira. Revista Vozes, n. 6, pp. 85-96. 

5 Idem, ibidem. p. 108. 



Edição n. 5 – Maio / Junho 2006 3 

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

delimitado”, com a conseqüente “dificuldade em construir identidade racial e/ou cultural ‘pura’, que 
não possa se misturar com a identidade dos outros”.6 

O sincretismo nas ciências sociais 

Embora a preocupação principal deste artigo seja percorrer os embaraços da teologia cristã 
diante do sincretismo afro-católico, semelhante esforço não pode chegar a bom porto à revelia dos 
resultados das ciências sociais. Vários autores têm oferecido abordagens significativas deste assunto 
e podem iluminar possíveis saídas para os questionamentos teológico-pastorais. 

Conforme S. Ferretti, “o fenômeno do sincretismo não foi especialmente analisado pelos 
estudiosos das religiões afro-brasileiras e não interessou aos maiores expoentes no estudo da 
religião nas ciências sociais”. A razão do silêncio parece estar no fato de que os deuses cujos 
sequazes detêm as melhores armas tendam a incorporar, liquidar ou segregar as divindades 
vencidas.7 A história é pródiga em relatos de destruição de concepções divergentes. Todavia, de 
uma forma ou de outra, o tema acaba entrando na literatura científica nacional.8 

Ferretti localiza cinco fases nos debates sobre sincretismo religioso afro-brasileiro.9 A primeira, 
de R. Nina Rodrigues, é a da teoria evolucionista. A segunda, de A. Ramos e seguidores, segue o 
culturalismo e vê o sincretismo como etapa que inclui conflitos, acomodação e assimilação rumo à 
desejada aculturação. 

R. Bastide e discípulos inauguram uma fase de explicações mais sociológicas, analisando a 
mentalidade do negro e a religiosidade afro-brasileira através da sociologia em profundidade e do 
princípio de cisão. Daí a insistência de J. E. dos Santos, uma de suas ex-alunas, na “capacidade de o 
negro ‘digerir’ ou africanizar as contribuições e os cultos se acomodarem sem se embranquecer”.10 
A quarta fase, sobretudo entre os anos 1970 e 1980, detém-se no chamado “mito da pureza 
africana”. Autores como P. Fry criticam a nagoização ou nagocracia dos terreiros, que faz com que 
os pesquisadores se voltem mais para a África idílica do que para o Brasil sincrético. Não 
percebem, assim, como diz B. Dantas, que “a perda da pureza não decorre simplesmente de 
combinações de coisas diferentes, mas de determinados tipos de combinações, donde se conclui que 
a própria noção de ‘mistura’ é culturalmente definida, [sendo] fruto de certas percepções”. 11 

                                                
6 MUNANGA, K. Identidade, cidadania e democracia: algumas reflexões críticas sobre os discursos anti-racistas no 

Brasil. In: SPINK, M. J. P. (Org.). A cidadania em construção. p. 184. 
7 FERRETTI, S. F. Repensando o sincretismo: estudo sobre a Casa das Minas. pp. 41-74 (aqui: p. 17). 
8 Percorri, em Sincretismo e inculturação, pp. 31-45, os meandros desse caminho, através de 

autores como Nina Rodrigues, Artur Ramos, Gonçalves Fernandes e Waldemar Valente, M. 
Herskovits, Roger Bastide, R. Ortiz, J. E. dos Santos, P. Sanchis, R. Motta, M. Augras, A. 
Frigerio, A. P. Oro e  R. Segato. 

9 Cf. FERRETTI, S. Op. cit. pp. 87-89. 
10 Idem, ibidem. p. 88. 
11 DANTAS, B. G. Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil. p. 141. Ver também: IDEM. 

Repensando a pureza nagô. Religião e sociedade. 1982. pp. 15-20. 
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Ferretti identifica uma quinta fase, que vem à tona a partir dos anos 1980, e se volta para 
aspectos específicos como, por exemplo, uma melhor precisão do conceito em questão. Não são 
mais aceitas as seguintes proposições: a tese do sincretismo como máscara colonial para driblar a 
dominação; a hipótese do sincretismo como estratégia de resistência; a sinonímia com justaposição, 
colcha de retalhos, bricolagem (Lévi-Strauss) ou aglomerado indigesto (Gramsci), pois não 
explicariam os casos em que a religião permanece como um todo integrado. Tem-se maior 
consciência do preço que pagaram certos conceitos por estarem atrelados a determinadas teorias. Ou 
ainda, do reducionismo de o sincretismo ser visto num arco de bipolaridades do tipo pureza versus 
mistura, separação versus fusão etc. 

Oferecendo sua própria contribuição ao debate, Ferretti sugere que “o sincretismo também se 
enquadra nas características desta capacidade brasileira de relacionar coisas que parecem 
opostas”.12 E a fim de driblar mal-entendidos e confusões, o autor propõe um quadro com três 
variantes dos principais significados do conceito de sincretismo. Partindo de um hipotético caso 
zero de separação ou não-sincretismo, chega ao nível três, da convergência ou adaptação, passando 
por dois níveis intermediários: a mistura, junção, ou fusão (nível um) e o paralelismo ou 
justaposição (nível dois). Desse modo, Ferretti pode tecer as seguintes distinções: 

[...] existe convergência entre idéias africanas e de outras religiões, sobre a concepção de Deus ou sobre o 
conceito de reencarnação; [...] existe paralelismo nas relações entre orixás e santos católicos; [...] mistura 
na observação de certos rituais pelo povo-de-santo, como o batismo e a missa de sétimo dia, e [...] 
separação em rituais específicos de terreiros, como no tambor de choro ou axexê, no arrambam ou no 
lorogum, que são diferentes dos rituais das outras religiões.13 

O autor adverte, porém, que “nem todas essas dimensões ou sentidos de sincretismo estão 
sempre presentes, sendo necessário identificá-los em cada circunstância. Numa mesma casa e em 
diferentes momentos rituais, podemos encontrar, assim, separações, misturas, paralelismos e 
convergências”.14 

R. Borges testou a formulação proposta por Ferretti e desenvolveu interessante estudo da 
presença de elementos da cultura afro-brasileira nos rituais católicos do batismo e da eucaristia. Ela 
foi a campo nas celebrações da Pastoral Afro da Igreja de Nossa Senhora da Achiropita, no bairro 
do Bexiga, em São Paulo. Segundo a autora, há paralelismo na procissão das oferendas, quando 
pão, vinho e comidas próprias da tradição dos orixás são trazidas ao altar. Ela vê mistura na 
utilização, durante a cerimônia católica, de cantos colhidos em terreiros de umbanda. Também a 
detecta na presença do pai-de-santo no presbitério, sobretudo quando, no final da missa, juntamente 

                                                
12 FERRETTI, S. Op. cit. p. 17. 
13 Idem, ibidem. p. 91. 
14 Idem, ibidem. 
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com o padre católico, asperge os fiéis com água-de-cheiro. Mas também há separação no momento 
da consagração da hóstia e do vinho.15 

Todavia, que pensam disso tudo os teólogos e pastoralistas católicos? 

Sincretismo e teologia 

Segundo S. Vasconcelos,16 a utilização do termo sincretismo, em teologia, como terminus 
technicus, é ainda conflitiva e rejeitada pela maioria dos teólogos. No âmbito das ciências da 
religião, ao contrário, é fácil encará-lo como processo natural, inevitável e positivo, do contato 
cristão com diferentes sistemas filosóficos e tradições religiosas. Apoiando-se em H. Brandt, 
Vasconcelos afirma que a discussão em torno do sincretismo é um exemplo do problema da 
comunicação no cristianismo. Por um lado, os que estão inseridos na problemática da sua 
contextualidade e, por outro, os que estão preocupados com a fidelidade à tradição. 

Na opinião de Vasconcelos, dois elementos ajudam a compreender a postura de rejeição radical 
de um processo sincrético no sistema cristão. O primeiro é a autocompreensão do cristianismo 
como religião possuidora da única e verdadeira revelação de Deus. Na base de tal pretensão estaria 
um conceito de revelação estático (a-histórico) que, partindo, desde o início, dos dados da fé, 
imunizaria essa tradição dos vários níveis de sincretismo que constituem todo e qualquer grupo 
religioso no seu desenvolvimento histórico. Tal posição desemboca, inevitavelmente, em um 
conflito artificial (ideológico, a-histórico e idealista): querigma revelado (diretamente por Deus) à 
comunidade cristã versus demais religiões, subjugadas às leis sociológicas. 

O segundo elemento vem a ser a rejeição do sincretismo pela teologia centro-européia. Tal se 
deve à sua autocompreensão como síntese par excellence, a partir da qual todas as tentativas de 
novas contextualizações do cristianismo devem ser analisadas e julgadas. Isso não significa que a 
síntese histórica representada por tal paradigma teológico (isto é, o saldo desse diálogo com as 
culturas greco-romana e germânica) não tenha sua legitimidade e não deva ser um autêntico 
interlocutor de outras teologias contextuais. O que Vasconcelos critica — com razão, no meu 
entender —, é a embófia desse pensamento particular, que se auto-intitula universal e normativo, 
antevendo ameaça em inevitáveis variações contextuais da fé. 

Que dizer, pois, dos embates de cristãos latino-americanos com o difuso fenômeno do 
sincretismo religioso deste lado do mundo? É inegável o papel do II Concílio Ecumênico do 
Vaticano na nova postura da Igreja católica em relação ao ecumenismo e ao diálogo com as demais 
religiões. 

                                                
15 BORGES, R. F. de C. .Axé, Madonna Achiropita. pp. 159-160. A pesquisa desta autora é um bom exemplo do que P. 

Sanchis chama de sincretismo de volta. 
16 VASCONCELOS, S. Em busca do próprio poço: o sincretismo afro-católico como desafio à inculturação. Tese 

doutoral. pp. 165-170. 



Edição n. 5 – Maio / Junho 2006 6 

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

Veja-se, por exemplo, o caso de frei Boaventura Kloppenburg. Até as vésperas do referido 
Concílio, seus escritos contêm um indisfarçável sabor apologético contra espíritas e umbandistas. 
“Era um sincretismo”, confessará ele, mais tarde, “que me parecia inaceitável do ponto de vista de 
uma vida autenticamente cristã.”17 Em 1968, por motivo do Primeiro Encontro Continental das 
Missões na América Latina, realizado em Melgar, Colômbia, Kloppenburg apresenta um trabalho 
que se tornou paradigmático: “Ensaio de uma nova posição pastoral perante a umbanda”.18 
Inspirado no Concílio e referindo-se à Mensagem Africae terrarum de Paulo VI (29.10.1967), ele 
assevera: 

O africano, quando se torna cristão, não se renega a si mesmo, mas retoma os antigos valores da 
tradição em espírito e em verdade. Nós, porém, porque éramos europeus, ocidentais, da Igreja latina, do 
rito romano; nós que cantávamos ao som do órgão e rezávamos ajoelhados em santo silêncio; nós que 
éramos incapazes de imaginar uma dança sacra ao toque dos tambores; nós queríamos que o africano, só 
porque morava ao nosso lado, deixasse de ser africano, adotasse uma mentalidade européia e ocidental, se 
integrasse na Igreja latina, rezasse pelo rito romano, cantasse ao som e ritmo solene do órgão, 
abandonasse o batuque, o ritmo, a dança, a oração movimentada. Era o etnocentrismo total e orgulhoso 
dos europeus e da Igreja que vinha da Europa. Mas o negro, quando se tornou livre, não mais aceitou 
nosso rito, não mais se comoveu com o nosso harmônio, não mais falou em nossos conceitos, voltou ao 
terreiro, ao tambor, ao ritmo de sua origem e aos mitos de sua linguagem. Da profundidade do seu ser, 
onde, vivos e inquietos, palpitavam os arquétipos religiosos das gerações anteriores, irrompeu a velha 
tradição religiosa da África negra. E nasceu a umbanda no Brasil....19 

Exemplar nessa guinada na Igreja do Brasil foi o simpósio sobre sincretismo religioso afro-
brasileiro, realizado em Salvador, em 1976, por iniciativa do então cardeal primaz dom Avelar 
Brandão Vilela.20 Naquela ocasião, L. Boff apresentou uma avaliação teológico-crítica do 
sincretismo. Para ele, o resultado dos estudos de diferentes disciplinas interessadas no fenômeno 
religioso é o de trazer à consciência do cristianismo sua condição de “artefato produzido pela 
atividade cultural do ser humano, movido pela interpelação de Deus”. Assim, “o cristianismo puro 
não existe, nunca existiu, nem pode existir”; pois o que existe, “concretamente, é a Igreja como 
[sua] expressão histórico-cultural e objetivação religiosa, vivendo a dialética da afirmação e da 
negação de todas as concretizações”. O sincretismo é um “fenômeno universal constitutivo de toda 
expressão religiosa”21, e o cristianismo não é, aqui, exceção. Segundo Boff, o próprio conceito de 
catolicidade autoriza um julgamento positivo do sincretismo, pois implica a inserção da Igreja em 
todas as sociedades. 

Entretanto, “o sincretismo que ocorre em toda manifestação religiosa não somente articula a 
presença do amor de Deus, mas também a oculta, recalca e obstaculiza quando fecha o ser humano 
                                                
17 Cf. KLOPPENBURG, B. Os afro-brasileiros e a umbanda. In: CELAM. Os grupos afro-americanos. pp. 185-211. 
18 REB 28, pp. 404-417. 
19 Cf. KLOPPENBURG, B. REB 28, p. 410. 
20 As contribuições para este Simpósio foram publicadas na revista de cultura Vozes, n. 71 (1977). Analisei-o mais 

detidamente em: O eclesial das comunidades de base e a mistura religiosa: um desafio para a inculturação da fé. 
Espaços 1/1, pp. 55-70. 

21 BOFF, L. Avaliação teológico-crítica do sincretismo. Vozes, n. 71, pp. 53-68. Aqui: p. 54. 
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sobre si mesmo, confunde mediação com realidade divina, escraviza o ser humano a um ritualismo 
e legalismo que o fazem olvidar do principal que é Deus e sua graça”.22 A questão, então, é definir 
critérios que ajudem na distinção entre sincretismos verdadeiros e falsos, desde o ponto-de-vista 
cristão.23 

Boff precisa que só se pode falar, aqui, de verdade (ou falsidade) tendencial, pois um sincretismo 
apenas verdadeiro só seria verificável escatologicamente. Desvios serão sempre insuperáveis. O que 
definirá essa verdade tendencial será a maior ou menor fidelidade ao núcleo essencial da fé cristã, 
que constitui a identidade cristã, na medida em que “toma emprestado dos costumes e tradições, do 
saber e da doutrina, das artes e sistemas dos povos tudo o que pode contribuir para glorificar o 
Criador, para ilustrar a graça do Salvador e para ordenar, convenientemente, a vida cristã” (Ad 
gentes, n. 22). Se ocorrer o contrário, como o autor crê ter acontecido com a religião iorubana no 
Brasil, e o dado cristão for assimilado pela matriz religiosa pagã, haverá, no máximo, um 
“cristianismo anônimo”.24 

Percorrendo, ao longo da experiência histórica cristã, a maneira como essa identidade de fundo 
se comporta, Boff conclui por uma síntese de crivo ético: “Tudo aquilo que ajuda a liberdade, o 
amor, a fé e a esperança teologais, isso representa um sincretismo verdadeiro e encarna na história a 
mensagem libertadora de Deus”.25 Em outro lugar, o autor afirma que o sincretismo legítimo se 
apresenta como refundição. “Trata-se”, diz ele, “de um processo longo de produção religiosa, quase 
imperceptível. A religião abre-se às diferentes expressões religiosas, assimila-as, reinterpreta-as, 
refunde-as a partir dos critérios de sua própria identidade. Não se trata de um mero assumir, mas de 
um refundir e converter que implica, às vezes, crises, momentos de indefinição e de indeterminação, 
não se sabendo bem se a identidade foi salvaguardada ou diluída. O processo histórico desempenha 
um fator decisivo, permitindo que o ethos básico da religião dominante consiga ‘digerir’ os 
elementos adventícios e torná-los seus.”26 Para identificar e assimilar sabiamente tais elementos 
encontráveis na cultura de outrem, o autor propõe uma volta ao que a teologia cristã dos primórdios 
denominava condescendência (katabasis), confiando, por princípio, na experiência religiosa do fiel 
afro-brasileiro.27 

A proposta de Boff representou, na época, uma positiva injeção de ânimo nos esforços de 
diálogo e valorização da sabedoria popular. Entretanto, de um olhar mais distanciado, pode-se 
perguntar: de que, realmente, está falando o autor? Sua proposta de assunção do sincretismo, após 
terem sido feitas todas as distinções e precisões conceituais, assemelha-se mais ao que a reflexão 
posterior tem chamado de inculturação, entendendo esta como um processo cujo ponto de partida 
está do lado da comunidade missionária. O tema, por delicado, terá de ser retomado mais à frente. 

                                                
22 Idem, ibidem. p. 56. 
23 Idem, ibidem. pp. 61-66. 
24 Idem, ibidem. p. 63. 
25 Idem, ibidem. p. 65. 
26 IDEM. Igreja: carisma e poder. pp. 148-149.  27  IDEM. Avaliação teológico-crítica do sincretismo. p. 67. 
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A posição relutante dos agentes de pastoral negros 

O ano de 1983 é paradigmático na história recente do diálogo entre cristãos afro e euro-
descendentes. De 17 a 23 de julho daquele ano, Salvador da Bahia acolhe a II Conferência Mundial 
da Tradição Orixá e Cultura. Fruto desse encontro é o manifesto divulgado na imprensa em 27 de 
julho, quando cinco das mais respeitadas ialorixás baianas tomam a polêmica decisão de romper 
com o sincretismo afro-católico. Em documento datado de poucos dias mais tarde, e talvez não 
levado a público, as ialorixás signatárias, todas de casas jeje-nagô ou jeje-iorubá, esclarecem que 
“nossa religião não [é] uma seita, uma prática animista primitiva; conseqüentemente, rejeitamos o 
sincretismo como fruto da nossa religião, desde que ele foi criado pela escravidão à qual foram 
submetidos nossos antepassados”. E afirmam mais à frente: “Candomblé não é uma questão de 
opinião. É uma realidade religiosa que só pode ser realizada dentro de sua pureza de propósitos e 
rituais. Quem assim não pensa, já de há muito está desvirtuado e por isso podem continuar 
sincretizando, levando iyaôs ao Bonfim, rezando missas...”28 

Mas, conforme demonstra J. G. Consorte, as posições das lideranças do candomblé baiano são 
muito mais matizadas do que pareceria à primeira vista. A ruptura do sincretismo não implica 
abandono do catolicismo. “O candomblé não é incompatível com a religião católica”, declara mãe 
Stella de Oxossi, “mas é vice-versa”.29 Em outras palavras, só estão desautorizadas as 
manifestações coletivas (lavagem das escadarias do Bonfim, por exemplo); quem quiser continuar 
católico, decida-o individualmente. Se quiser ser de Ogum e de santo Antônio, não há problema; 
desde que saiba que “são energias diferentes”, frisa mãe Stella. Portanto, a dupla pertença não 
estaria, em princípio, desabonada. 

Consorte observa que tal movimento pela dessincretização coincide com um momento de grande 
expansão do culto dos orixás, com o conseqüente aumento dos adeptos de cor branca. Para R. 
Prandi, essa seria a terceira fase da história das religiões afro-brasileiras, a africanização, iniciada a 
partir da década de 1960. “O culto aos orixás”, diz esse autor, “misturou-se ao culto dos santos 
católicos para ser brasileiro — forjou-se o sincretismo; depois apagou elementos negros para ser 
universal e inserir-se na sociedade geral — gestou-se a umbanda; finalmente, retornou às origens 
negras para fazer parte da própria identidade do país — o candomblé foi-se transformando em 
religião para todos, iniciando um processo de africanização e dessincretização para recuperar sua 
autonomia em relação ao catolicismo”.30 E arremata: “Não é mais preciso ser católico para ser 
brasileiro; pode-se ter qualquer religião, ou nenhuma. O sincretismo não faz mais sentido [...] Ao 

                                                
28 Cf. CONSORTE, J. G. Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo. In: CAROSO, C. & 

BACELAR, J. (Org.). Faces da tradição afro-brasileira. pp. 71-91 (aqui: 88-89). 
29 Idem,ibidem. p. 73. 
30 Cf. PRANDI, R. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, africanização. In: 

CAROSO, C. & BACELAR, J. (Org.). Op. cit, pp. 93-111 (aqui: pp. 105-106). 
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negá-lo, o novo candomblé põe-se em pé de igualdade com o catolicismo, deixa de ser religião 
subalterna, já não se vê a si mesmo como a religião do escravo”.31 

S. Ferretti entende, ao contrário, que o atual movimento de reafricanização, que busca uma 
pureza africana ou a volta a um africanismo primitivo, escora-se no falso argumento da confusão 
entre catolicismo e tradições afro. “A identificação ambígua entre santos e orixás”, diz esse autor, 
“a nosso ver existe mais na cabeça de intelectuais que falam do povo do que nas práticas 
populares”. Por conseguinte, a campanha de combate ao sincretismo “reflete mentalidade autoritária 
e inquisitorial de segmentos intelectuais excessivamente preocupados com pureza teórica e com 
rigor teológico”; pois, afinal, “toda religião, como toda cultura, constitui fenômeno vivo, dinâmico, 
contraditório, que não pode ser enclausurado numa visão única, cartesiana, intelectualizada, 
petrificadora e empobrecedora da realidade”.32 

Por outro lado, e “curiosamente”, observa Ferretti, “líderes católicos, que no passado criticavam 
e perseguiam o sincretismo, hoje estão mais preocupados em ‘purificá-lo’ e compreendê-lo sob o 
novo termo de ‘inculturação’. Setores do catolicismo relacionados com o movimento de pastoral do 
negro passaram a incluir elementos das religiões africanas na missa, nos batizados e em outras 
cerimônias paralitúrgicas.” Ferretti conjectura que tal guinada seja uma estratégia para enfrentar a 
redução do rebanho católico pela concorrência de outras práticas religiosas.33 

Todavia, seria mesmo essa a razão da mudança? Como os setores progressistas católicos lidam 
com o fenômeno do sincretismo? Coincidência ou não, dois meses após a mencionada Conferência 
ocorrida na Bahia, um evento cristão (católico, sobretudo) vem incorporar novos sujeitos nessa 
discussão. Após o devido período de incubação, celebra-se em São Paulo, em setembro de 1983, o I 
Encontro Nacional dos — a partir de então, conhecidos como — Agentes de Pastoral Negros 
(APNs). A esse, logo segue o segundo e o terceiro, em maio e setembro do ano seguinte, dos quais 
participei. Logo após o encontro inaugural, é constituído o Quilombo Central, espécie de secretaria-
geral dos APNs brasileiros.34 Naquele ano, também vem à luz um Grupo de Seminaristas Negros, 
que reunirá, a princípio, estudantes de filosofia (Faculdades Associadas Ipiranga – FAI) e teologia 
(Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e Instituto Teológico São Paulo – ITESP).35 

Os APNs reivindicam, desde o início, certa autonomia em relação à hierarquia católica, como 
também em relação a partidos políticos (não obstante a simpatia da maioria dos militantes de então 
pelo Partido dos Trabalhadores) e outras ramificações do Movimento Negro. Tencionam, assim, 
aumentar seu poder de penetração e mobilização junto à comunidade negra. Aqui está porque não 

                                                
31 Idem, ibidem. p. 108. 
32 Cf. FERRETTI, S. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. In: : CAROSO, C. & BACELAR, J. (Org.). Op. cit. 

pp. 113-130 (aqui: pp. 116 e 119). 
33 Idem, ibidem. p. 115. 
34 Em outubro de 1993, os dez anos do Grupo foram comemorados, com grande Quizomba, em Presidente Prudente, 

São Paulo. 
35 Então estudante de teologia no ITESP, participei desses primórdios. 
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aceitam, a princípio, a criação de nada semelhante a uma “Comissão Pastoral Negra” através da 
Conferência Nacional dos Bispos (católicos romanos) do Brasil – CNBB. 

A maioria católica dos APNs têm por bandeira o resgate das tradições negras, a reafirmação de 
sua identidade cultural. E aqui, inevitavelmente, emerge a questão de como lidar com o sincretismo 
de fato, ou a dupla pertença religiosa, dos membros da comunidade afro-brasileira. Até que ponto 
um militante católico se permite avançar na busca de suas autênticas raízes africanas? É possível 
ser, ao mesmo tempo, um negro consciente e católico? 

Em 1985, é promovida, pela Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo (ASETT), 
a I Consulta sobre Cultura Negra e Teologia na América Latina. Realiza-se em Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, de 8 a 12 de julho de 1985. “Identidade negra e religião” é o tema que congrega 
trinta participantes provenientes de oito países. Este não é o espaço para aprofundar sua inestimável 
importância. Apenas interessa destacar sua tomada de posição, conforme se lê no relatório final, 
quanto ao sincretismo. Assim reza um trecho do documento, que ocupa pouco mais de meia página: 

Propomos que o termo “sincretismo” ou seja posto de lado em seu uso tradicional, ou seja redefinido 
com relação às religiões africanas da América Latina e do Caribe, [pois] é, na maioria das vezes, um 
conceito superficial, além de ser utilizado pelo observador exterior para recusar qualquer tipo de 
autonomia às religiões africanas das Américas e, assim, evitar qualquer espécie de projeto ecumênico 
com o cristianismo.36 

O documento conclui afirmando a urgência de uma nova abordagem ecumênica que reconheça 
em todas as religiões a dimensão de evolução e complementação ao longo da história. É claro que 
um relatório final não traduz toda a riqueza e todo o calor de um encontro, mas é evidente que o 
tema do sincretismo parece estar subestimado nesse primeiro evento. 

Quase dez anos depois da primeira consulta, e após vários encontros nacionais de APNs, celebra-
se, em São Paulo, a segunda, desta feita intitulada “Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas 
Afro-Americana e Caribenha”. Foi organizada e coordenada pelo Grupo Atabaque – Cultura Negra 
e Teologia.37 Participaram quarenta e nove militantes, mais vinte convidados especiais, 
provenientes de onze países. A organização promove uma metodologia inovadora, dedicando a 
maior parte do tempo a seis oficinas de trabalho, das quais a que mais se aproxima do tema em 
questão é a quarta: “O ecumenismo das comunidades de fé negras”. 

Pelo que se depreende do relatório dessa oficina,38 o termo sincretismo pareceria estar, de fato, 
banido do vocabulário dos APNs, sendo substituído por macroecumenismo. Embora admitam que 

                                                
36 ASETT. Identidade negra e religião: consulta sobre cultura negra e teologia na América Latina. p. 47. 
37 O Atabaque foi fundado em 1989. É uma ONG ecumênica que reúne teólogos e demais estudiosos das culturas afro-

descendentes. Sua proposta é subsidiar a reflexão e a prática dos APNs, intensificando, também, o intercâmbio com 
grupos e entidades internacionais envolvidos com o tema. 

38 As atas do evento foram publicadas em Atabaque-ASETT, Teologia afro-americana: II Consulta Ecumênica de 
Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha. Para os resultados da quarta oficina, cf. pp. 157-168. 
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também este esteja carregado de ambigüidades,39 os participantes reconhecem nas comunidades de 
fé negras algumas dimensões comuns afro-ecumênicas: a religiosa, a ancestral, a simbólica e a 
sociopolítica.40 Mas alguns questionamentos levantados no final dão conta de que “os membros das 
comunidades... ainda se perguntam” sobre o sincretismo. Aqui está o que confessa o texto: 

Não poderíamos olhar para algumas [das] experiências místicas de fé [nas várias comunidades] como 
uma verdadeira inculturação? Devemos acolher a linguagem dominante e considerá-la sincretismo? 
Devemos resgatar a palavra sincretismo? Já dissemos na primeira consulta que as igrejas rotulam essas 
vivências de fé como sincretismo porque não querem fazer ecumenismo com as religiões afro-americanas 
e caribenhas.41 

Os signatários afirmam descobrir a revelação de Deus em muitas42 comunidades negras, mas 
reconhecem os problemas teológicos daí decorrentes, sobretudo na cristologia e na eclesiologia, 
quando são questionados conceitos como mediação, salvação e universalidade.43 

Numa espécie de balanço sobre a reflexão teológica no período intermediário às duas consultas, 
Antonio A. da Silva aponta como um dos temas recorrentes até então a “superação de preconceitos 
em busca do necessário diálogo afro-religioso”, e projeta à próxima etapa cinco temas 
particularmente importantes, dentre os quais “ecumenismo e macroecumenismo (ecumenismo 
integral) na perspectiva afro”.44 O autor direciona, então, sua reflexão para a inculturação, 
esclarecendo, porém, não se tratar de um processo descendente, cujo protagonismo caiba à 
mensagem ou ao mensageiro, “mas de uma prática [em que] é dada prioridade ao povo, com suas 
culturas que, por certo, não superam os evangelhos, mas integram sua mensagem no próprio 
viver”.45 

Nesse estádio da reflexão teológica dos APNs, a impressão que fica é, ainda, a de uma “dialética 
de Calcedônia”,46 em que se distinguem bem os extremismos a serem evitados, mas não se 
desdobram, concreta e articuladamente, os passos e procedimentos do processo.47 Isso pode estar 

                                                
39 Idem, ibidem. p. 159. 
40 Idem, ibidem. pp. 161-164. 
41 Idem, ibidem. p. 165. 
42 Atenção para a prudência da asserção: em muitas, não em todas! 
43 Idem, ibidem. 
44 SILVA, A. A. da. Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades negras – Brasil. In: 

Atabaque-ASETT. Teologia afro-americana. pp. 49-72 [aqui: p. 65]. 
45 Idem, ibidem. p. 71. 
46 Tomo emprestada a expressão usada por C. Boff para criticar o idealismo da cristologia clássica. Cf. Teologia e 

prática: a teologia do político e suas mediações. passim. 
47 Entretanto, a preocupação mais recente dos membros do Grupo Atabaque parece encaminhar-se 

na direção deste enfrentamento teórico: que métodos e epistemologias estão conduzindo a práxis 
das comunidades negras? Foi o que pude constatar ao participar dos seguintes seminários-oficina: 
Bíblia e negritude (promoção CEBI-Atabaque, Guarulhos, 12-14.9.1993); Metodologia e formação 
nos movimentos populares (COM-Atabaque, São Paulo, 27-30.7.1998); Metodologias como 
desafios interdisciplinares em contextos afro-brasileiros (Atabaque, São Paulo, 16-18.12.1999); II 
Seminário de Metodologia: negritude e processos educacionais (Atabaque, São Paulo, 15-
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por trás das ambigüidades encontradas no discurso dos APNs acerca do tema do sincretismo. Em 
pesquisa ainda em andamento junto a membros desse Grupo, cujos resultados parciais vêm sendo 
divulgados, P. Sanchis identifica oito posições fundamentais com relação ao tema.48 

Permanece entre os APNs a visão tradicional do sincretismo como mistura, confusão, fruto da 
ignorância, embora se demonstre certa simpatia pelas pessoas envolvidas. Outros, embora rejeitem 
o sincretismo como programa legítimo, recusam-se a qualificar assim a realidade popular em que 
estão imersos. Para esses, o povo não faz confusão. A dupla pertença, por exemplo, não é 
sincretismo, mas antes “ecumenismo popular”. 

Pelo que pude constatar em visitas a grupos de APNs e no contato prolongado com membros do 
Grupo Atabaque, a posição acima indicada é muito comum entre as lideranças. Vão nessa direção, 
por exemplo, as considerações de H. Frisotti,49 que entende que o diálogo com as religiões afro-
brasileiras deva ser feito a partir do conceito de “macroecumenismo”, proposto na Assembléia do 
Povo de Deus em Quito (1992), para superar os limites impostos pelos termos ecumenismo (restrito 
às igrejas cristãs) e diálogo inter-religioso (que não chega a expressar, sempre, a necessidade de 
uma prática comum pela paz e pela justiça).50 

Mas, como também admite Sanchis, não é rígida a aplicação desse recorte. Alguns APNs 
rejeitam o sincretismo como programa, mas reconhecem sua realidade e a necessidade de levá-lo 
em conta na prática (e na pastoral) popular. Procuram, então, legitimar o fenômeno reservando-lhe 
um limitado espaço no campo da cultura. Assim, é possível assumir sinceramente a fé católica ao 
mesmo tempo que se valoriza a cultura afro em suas mais variadas expressões. 

Isso explica o fato — que não vejo, ao contrário de Sanchis, como uma nova posição — de 
alguns APNs até gostarem de tirar o sincretismo de suas preocupações, investindo mais nas 
categorias inculturação e macroecumenismo, mas reconhecendo que aquele segue presente na 
realidade popular e vai-se insinuando até mesmo na pastoral dos negros ou na ação dos APNs. Suas 
dúvidas dizem respeito ao uso meramente folclórico de símbolos do candomblé no rito católico e às 
críticas recebidas, que condenam certa “captação imperialista” da Igreja. 

Sanchis observa que a própria insistência na questão cultural leva os militantes a descobrir nas 
religiões afro a tradição de seu povo. Isso impede uma nítida distinção entre cultura e religião, 
fazendo com que o tema da inculturação volte a confinar com o do sincretismo. Uma saída invocada 
por alguns agentes é a categoria espiritualidade, que facilitaria o encontro entre a ética cristã e a 
ancestralidade no candomblé. Ao manifestar, através dela, seus sentimentos — numa missa afro, 

                                                                                                                                                            
17.11.2001) e III Consulta Ecumênica Afro-Americana e Caribenha de Teologia e Culturas 
(outubro 2003). 

48 Cf. SANCHIS, P. Sincretismo e pastoral. In: CAROSO, C. & BACELAR, J. Op. cit. pp. 171-210 (para os oito tipos ideais, 
cf. pp. 178-202). O autor deixa claro, porém, que “não se trata de retratos inteiros” e sim “de tipos ideais de atitudes, 
efetivamente mesclados na realidade” (p. 188). 

49 Cf., por exemplo, sua dissertação de mestrado: Passos no diálogo: Igreja católica e religiões afro-brasileiras. 
50 Cf. FRISOTTI, H. Passos no diálogo. p. 56. 
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por exemplo — os participantes abrem um espaço simbólico polivalente em que, na interpretação 
de Sanchis, culto e cultura, finalmente, se uniriam. 

Há, também, os que utilizam, eventualmente, a categoria sincretismo sem mais problematizá-la, 
colocando-a no arco mais amplo do macroecumenismo. É o sentido que parece ter esta asserção de 
P. Suess: “Todos somos politeístas, de certa maneira [...] Se realmente vamos ao fundo, todos 
somos sincretistas. Isso é bom: quanto mais ampliamos nossa tenda, mais energia divina somos 
capazes de captar com nossas antenas”.51 Tal atitude finda por desembocar em certa apologia do 
sincretismo do ponto de vista epistemológico e cristão. E o próprio Suess é retomado como 
exemplo: 

A dupla pertença deve interpretar-se dentro da identidade brasileira. Quem conhece o caboclo ribeirinho 
aprendeu a decodificar um “sim” que significa um “não”, um “não” que equivale a um “sim”. 
Compreender a identidade não como algo exclusivo: “A” não pode ser “B”? Sim! “A” pode ser “A” e 
pode ser um pouco “B” também. Para nós, é quase impossível pensar assim, mas, de fato, sempre estamos 
diante desta realidade de uma identidade não-exclusiva, que, eu diria, é muito mais cristã. “Ou você é 
cristão, ou não é”... Não! Eu sou cristão e mais alguma coisa.52 

Há ainda, na lista de Sanchis, os APNs que se encaixam num “sincretismo indefinido” ou 
“envergonhado”. E, por último, os que, embora sem explicitar o tema em questão, “em nome do 
macroecumenismo, mantêm presente e viva no grupo essa problemática, porque adotam um elenco 
de comportamentos, atitudes e representações que continua, para outros, a fazer problema nos 
termos tradicionais do sincretismo”.53 Outra modalidade possível dessa mesma atitude seria, 
segundo o autor, afirmar uma espécie de sincretismo que “não passa pela fé, nem pela adesão 
concomitante a uma cosmovisão alternativa”, mas “pela experiência religiosa enquanto tal, e [pelo] 
Deus que essa experiência conota”.54 

Creio que os titubeios conceituais verificados entre os APNs, e mesmo entre os teólogos que os 
assessoram, são perfeitamente compreensíveis dada a própria novidade da perspectiva em que se 
colocam para pensar em parâmetros mais adequados a dar conta de sua genuína experiência de fé. 
Meu escopo será, doravante, oferecer-lhes uma contribuição que visa não a concluir, mas a ensejar 
o diálogo, em vista de uma teologia mais conseqüente com sua realidade. 

Inculturação ou sincretismo? 

O quadro levantado na seção anterior deve ter dado uma idéia da dificuldade cristã para ajuizar 
um tema tão polêmico. Na realidade, grande parte dos equívocos depende do ponto hermenêutico de 
onde se lê o fenômeno do sincretismo, a saber, do ponto de vista das ciências sociais (e da religião) 
ou da teologia (cristã, no caso). Donde a oportunidade de investigar, a seguir, uma proposta 
                                                
51 Cf. SANCHIS, P. Sincretismo e pastoral. In: CAROSO, C. & BACELAR, J. Op. cit. p. 195. 
52 Idem. ibidem. 
53 Idem, ibidem. p. 197. 
54 Idem, ibidem. p. 200. 
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terminológica mais respeitosa para com a espiritualidade afro-popular que dialoga com a tradição 
cristã. 

Há certo consenso entre os autores em remontar a utilização do termo sincretismo a Plutarco. 
Este o utiliza em corte político para designar a união das comunidades de Creta, muitas vezes rivais 
entre si, na defesa contra um inimigo comum. Para seu uso teológico, é preciso avançar ao século 
XVI. Erasmo de Roterdã irá retomá-lo para conceituar o esforço feito por reformadores e 
humanistas a fim de unir ensinamentos filosóficos e teológicos, por si distintos, em vista da defesa 
racional de posições comuns fundamentais. 

Nos círculos da Reforma Protestante, o termo alterna desde o significado de processo 
harmonizador de diferenças confessionais até, mais tarde, adquirir um teor mais pejorativo, na 
acepção de “mistura de religiões”.55 Só a partir da abordagem das ciências da religião o termo 
começará a ser empregado como terminus technicus na análise do processo de fusão de diferentes 
mitos e tradições religiosas. 

Para S. Vasconcelos, o conceito de sincretismo não apresenta, até aqui, condições para um uso 
normativo. S. Ferretti corrobora, em parte, tal opinião quando descreve a multiplicidade de usos e 
sentidos do conceito de sincretismo religioso.56 Por isso a dificuldade de aceitá-lo como fenômeno 
natural característico de todo sistema religioso que, de alguma forma, no seu processo de 
constituição, entra em contato com outros sistemas religiosos. 

Segundo Van der Leeuw,57 ao se analisar uma das grandes religiões deve-se ter em conta sua 
dinâmica, pois uma religião histórica é um organismo em contínuo crescimento, que torna 
inevitável o sincretismo. Ela sofre múltiplas influências, causadas pela experiência da colonização 
sofrida por um grupo religioso, sua expulsão ou migração, ou ainda fatores econômicos ou 
geopolíticos. 

De sua parte, Vasconcelos assevera que a utilização do conceito de sincretismo já contém sempre 
algo sobre o autor que o utiliza e seu sistema de pensamento. Mas admite que, independentemente 
da posição adotada, o fenômeno do sincretismo é cada vez mais visível no seio das igrejas cristãs, 
“enquanto fenômeno religioso de grande atualidade e relevância, característico da religiosidade 
contemporânea, confrontada com o desafio da construção de sentido diante da pluralidade 
religiosa”.58 

M. M. Breeveld já propunha, na década de 1970, ser preciso evitar explicações muito redutivas. 
O sincretismo não é somente o fenômeno de sobreposição das máscaras brancas sobre as tradições 
africanas. Nem se identifica com o deslocamento do sagrado que acompanha a integração do negro 

                                                
55 VASCONCELOS, S. Op. cit. p. 147. 
56 Cf. FERRETI, S. Op. cit. pp. 87-93. 
57 Cf. LEEUW, G. van der. Phänomenologie der Religión. p. 689. Apud VASCONCELOS, S. Op. cit. p. 148. 
58 Idem, ibidem. p. 149. 
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na sociedade. Muito menos poderá ser compreendido como uma total reinterpretação do sistema 
africano em termos brasileiros, dadas as perdas de memória coletivas. 

Se todas as três hipóteses podem ser constatadas em determinadas circunstâncias, tal se deve às 
múltiplas modalidades de manifestação do sincretismo, por sua vez resultantes de diversas causas 
externas. Se assim é, "o sincretismo religioso não compreende, provavelmente, nenhuma estrutura 
evolucionista, mas somente várias modalidades de manifestação sobre as quais não se pode afirmar 
que algumas sejam mais evoluídas do que as outras".59 

Sem dúvida, a opinião de Breeveld e outros oferece ao pesquisador boas razões para uma 
reabilitação incondicional da pluralidade de pontos de vista religiosos. Todavia, como "sincretizar" 
tal convicção com a inconcussa fé neotestamentária de ter atingido um plano irrenunciável? Porque, 
afinal, é disto que se trata: como cruzar a delicada fronteira entre uma consideração 
socioantropológica do sincretismo e outra explicitamente teológica? 

O problema seria, talvez, menos insidioso se eu já tivesse partido, desde o início, com o termo 
inculturação. Aliás, como observei anteriormente, a conceituação de sincretismo oferecida por L. 
Boff já parecia coadunar-se mais com o que hoje vem sendo chamado de inculturação. Em artigo 
recente, M. de F. Miranda60 reforça o coro dos que preferem inculturação a sincretismo. Diz ele que 
este último é termo usado pelas ciências da religião, as quais, embora tenham um discurso 
pertinente e importante para a teologia, não detêm a última palavra sobre a questão. O autor até 
admite que o sincretismo enquanto tal pode “ser considerado uma etapa prévia e bastante comum na 
inculturação da fé”, e que, afinal, “desaparece ao ser integrado na inteligibilidade e na expressão da 
fé ou ao se tornar o resultante de uma mistura incompatível com a fé”.61 Entretanto, pondera que, do 
ponto de vista teológico, será sempre preciso discernir os “sincretismos errôneos”, que “deturpam o 
sentido que gerações anteriores davam à fé [cristã]”. Para evitar possíveis mal-entendidos, portanto, 
seria melhor “banir para sempre esse conceito do mundo teológico, pois um sincretismo correto e 
ortodoxo recebe hoje a denominação de inculturação, que não vem carregada por leituras negativas 
do passado, como se dá com o termo sincretismo”.62 

Não obstante a apologia feita por Miranda, o termo inculturação, embora já ocupe um lugar 
assegurado no jargão teológico hodierno, ainda se ressente de um uso que, se já foi mais confuso no 
passado, permanece polissêmico até nossos dias. Segundo G. Collet63, quem inaugura o uso 
teológico do conceito é o jesuíta José Masson, já em 1959, e em 1962 fala da “necessidade de um 
cristianismo inculturado”. Anos mais tarde, conforme A. A. Roest Crollius, a 32.ª Congregação 
Geral da Companhia de Jesus (1974-1975), serve-se do termo “enculturação” ao preparar um 
documento sobre fé e cultura, para evitar falar de adaptação e acomodação. Desenvolvido por 

                                                
59 BREEVELD, M. M. Uma revisão do conceito de sincretismo religioso e perspectivas de pesquisa. REB, n. 138, p. 418. 
60 Cf. MIRANDA, M. de F. Inculturação da fé e sincretismo religioso. REB, n. 238, pp. 275-293. 
61 Idem, ibidem. pp. 289-290. 
62 Idem, ibidem. p. 287. 
63 COLLET, G. Inculturação. In: EICHER, P. (Dir.). Dicionário de conceitos fundamentais de teologia. pp. 394-400. 
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Herskovits, o termo se refere ao processo pelo qual alguém é iniciado em sua cultura de origem até 
poder nela se expressar. Imagina-se que o mesmo termo poderia dar conta da dinâmica pela qual 
uma Igreja local insere-se na cultura do povo, conseguindo aí se expressar. Ao ser traduzido para o 
latim como inculturatio, abre-se a porta para o vocábulo “inculturação”.64 Em 1977, em um 
memorial de padre Pedro Arrupe, então superior-geral dos jesuítas, ao Sínodo dos Bispos, afirma-se 
que a “falta de inculturação é um dos grandes óbices para a evangelização”. Para Collet, isso deve 
ter contribuído para que o termo aparecesse, pela primeira vez, no documento final do Sínodo (Ad 
populum Dei nuntius, art. 5). Em 1979, João Paulo II utiliza-o, embora ainda de modo impreciso, na 
Catechesi tradendae (art. 53). 

Opinando a partir da realidade asiática (indiana), M. Amaladoss considera o termo inculturação 
inadequado e ilusório quando empregado numa situação de missão.65 Nesse contexto, fala-se da 
inculturação como sendo o processo pelo qual o Evangelho se faz carne em determinada cultura. 
Todavia, contesta o autor, “nem o Evangelho, nem a cultura existem por si mesmos”. O Evangelho, 
desde o início, apresenta-se como (pelo menos) quatro evangelhos, oriundos de quatro comunidades 
diferentes, inseridas numa tradição contínua proclamada por missionários e interagindo com a 
cultura de um povo. Portanto, “o que acontece é um encontro entre duas comunidades com crenças, 
culturas e modos de vida próprios”, em que “o encontro entre Evangelho e cultura é apenas um 
elemento nesse complexo contexto e é influenciado por todos os outros elementos”.66 

Em direção semelhante apontam as observações do teólogo africano M. M’nteba.67 Após criticar 
a oposição dualista geralmente feita entre “cristianismo” e “culturas” como duas realidades ou 
como domínios distintos da existência humana, e propor que “o cristianismo em si não existe senão 
como conceito-limite”, M’nteba afirma que “o verdadeiro problema não é o da relação do 
Evangelho com as culturas humanas, mas o da relação de novas tradições cristãs com as que 
monopolizaram o cristianismo”. Por isso ser iconoclasta “a inculturação, enquanto vontade de 
assumir, culturalmente, o ato de crer”, pois “põe em cena uma negociação e uma reestruturação do 
capital religioso entre agentes cujos interesses e preocupações divergem”.68 Eu diria que, de certo 
modo, o cristianismo ortodoxo custodia o congelamento morfológico da experiência cristã de Deus. 
O sincretismo é seu teste de realidade e seu uso sintagmático, é a palavra sendo pronunciada, numa 
dialética langue-parole de saussuriana memória. 

Para J. Comblin,69 o discurso sobre a inculturação é “o ponto de encontro de todas as 
ambigüidades”. Quando o papa a exalta e evoca a memória dos santos Cirilo e Metódio, fundadores 
da igreja entre os povos eslavos, não estaria imaginando, indaga Comblin, uma situação em que a 
                                                
64 Cf. ROEST CROLLIUS, A. A. What is so new about inculturation? A concept and its implications. Gregorianum, n. 59, 

pp. 721-738. 
65 Cf.AMALADOSS, M. Missão e inculturação. p. 27. 
66 Idem, ibidem. pp. 28-29. 
67 Cf. Inculturação na “Terceira Igreja”: Pentecostes de Deus ou desforra das culturas?. Concilium, n. 239, pp. 149-169. 
68 Idem, ibidem. pp. 162-163. 
69 Cf. COMBLIN, J. As aporias da inculturação (I). REB, n. 223, pp. 664-684. E a seqüência do artigo (II) em REB, n. 

224, pp. 912-918. 
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Igreja entregaria aos povos uma cultura já pronta, como fez outrora com os eslavos (língua, liturgia, 
alfabeto, leis e instituições cristãs)? “A nova evangelização seria, também, o dom de uma nova 
cultura feita pela Igreja e doada por ela?”. 

Para os progressistas, continua o autor, a inculturação equivale a promover a diversidade das 
culturas atualmente dominadas pela cultura superior do mundo capitalista. Crêem que essa poderia 
ser o fermento de uma transformação radical que os marxistas outrora vislumbraram nos 
trabalhadores. Mas também há “setores progressistas [que] suspeitam [de] que o paradigma da 
inculturação possa ajudar a confundir as contradições sociais e romper com a tradição latino-
americana pós-conciliar de pastoral libertadora”.70 Os conservadores, por sua vez, “esperam que a 
inculturação seja o canal pelo qual a Igreja volte ao ideal de uma cultura cristã,” revalorizando e 
renovando sua cultura tradicional.71 

Comblin desconfia da própria utilização do termo cultura. Que cultura? Cultura de quem? Que 
significa essa cultura para os pobres?72 Para ele, “seria totalmente errôneo representar-se a 
evangelização no mundo grego e romano como uma obra de inculturação”, pois, na verdade, “a 
comunidade cristã rejeita toda a cultura helenística como pagã, moralmente corrupta”.73 À exceção 
de alguns convertidos das elites, “a maioria do povo cristão [...] sentiu a sua conversão como uma 
emancipação do mundo grego [e de sua cultura] com todas as suas dominações”.74 

Por outro lado, prossegue o autor, os povos alcançados pela cristandade medieval, a partir do 
século V, converteram-se a uma cultura que tinha por motor o clero75 e por ferramenta a teologia.76 
O Evangelho, se entrou, “foi sub-repticiamente e por acaso, porque entrou também uma pessoa com 
vida evangélica”.77 Sendo assim, “se se quer falar em inculturação [hoje], que seja a inserção na 
cultura dos pobres”.78 

Seria, então, a inculturação “um processo ativo de assimilação da mensagem evangélica a partir 
de dentro mesmo da cultura que a recebe através do testemunho e do anúncio evangelizador, e o 
compreende e traduz segundo o seu modo cultural próprio de ser e perceber, de atuar e de se 
comunicar”?79 Segundo Comblin, este é justamente o conceito não admitido pela Igreja romana. 
Para ele, “todos os textos de Santo Domingo devem ser lidos com a cláusula: ‘na medida em que 
isso concorda com os documentos do magistério’”.80 Entretanto, seja ou não admitido o conceito 

                                                
70 Cf. SUESS, P. A disputa pela inculturação. In: ANJOS, M. F. dos (Org.). Teologia da inculturação e inculturação da 

teologia. p. 113. 
71 Cf. COMBLIN, J. As aporias da inculturação (I). pp. 664-665. 
72 Idem, ibidem. p. 671. 
73 Idem, ibidem. p. 669. 
74 Idem, ibidem. p. 668. 
75 Idem, ibidem. p. 674. 
76 Idem, ibidem. p. 680. 
77 Idem, ibidem. p. 672. 
78 Idem, ibidem. p. 684. 
79 Cf. AZEVEDO, M. C. Contexto geral da inculturação. In: ANJOS, M. F. dos (Org.). Teologia da inculturação e 

inculturação da teologia. p. 15. 
80 COMBLIN, J. As aporias da inculturação (II). p. 920. 
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acima, os pastoralistas da inculturação têm diante de si, na opinião deste autor, várias aporias 
práticas. A principal é que só se pode fazer a inculturação dentro da cultura, por pessoas que a ela 
pertençam. Mas “uma grande maioria dos agentes de pastoral... não são [cultural e religiosamente] 
nem índios, nem negros”. Seriam, assim, “inaptos para fazer a inculturação”.81 

Visando pôr um pouco de ordem nessa dança terminológica, M. C. Azevedo82 procura distinguir 
quatro conceitos para especificar o gênero de relação a ser propugnado entre Evangelho e cultura: 
aculturação, enculturação, transculturação e inculturação. Assim, a “aculturação” é o processo de 
transformações verificadas numa pessoa ou grupo pelo contato com outra cultura que não a sua ou 
pela interação entre duas ou mais culturas distintas.83 A “enculturação” é o processo pelo qual uma 
pessoa é introduzida na sua própria cultura;84 este é, portanto, análogo a socialização. A 
“transculturação” é a possível ou efetiva transferência unilateral e, eventualmente, impositiva, de 
sentidos e valores, de símbolos, modelos ou instituições, de uma cultura específica a outras, com a 
tendência, por parte do emissor, a não se deixar influenciar por aquele.85 A “inculturação” é, enfim, o 
processo de evangelização através do qual são jogadas numa cultura as sementes evangélicas, de 
modo que a fé possa ali brotar e desenvolver-se, respeitando-lhe a índole própria.86 O problema com 
essa definição de inculturação — além das ressalvas de Amaladoss, já citadas, é óbvio: as sementes 
do Verbo já não estariam previamente semeadas nas várias culturas? 

De outra parte, olhando o documento de Santo Domingo na perspectiva do sincretismo afro, S. 
Vasconcelos critica, justamente, o uso que aí se faz do processo de inculturação em relação às 
populações afro-americanas. O autor observa que Santo Domingo faz uma separação artificial entre 
cultura e religião, visando, exatamente, comunidades e segmentos sociais em que tal separação 
inexiste. O documento pretende dialogar com a cultura, mas não com a religião. Assim, “ao refletir 
sobre a necessidade e a possibilidade da inculturação em uma determinada cultura, o fato dessa 
cultura já ter um sistema religioso de sentido, na qual o seu ethos coletivo é simbolizado, é quase 
que totalmente ignorado”.87 

Tal ignorância pode estar ligada ao que Torres Queiruga detecta como “fortes restos” de certo 
estilo ainda presente no inconsciente coletivo, e que, espontaneamente, entende que “aproximar-se 
de outra religião significa substituir com nossa verdade a daquela religião... anulando-a como tal 
para ‘convertê-la’ à nossa”. É o que esse autor crê estar subentendido no conceito de inculturação: 
“Em última instância, respeitar a cultura, mas substituir a religião”.88 

                                                
81 Idem, ibidem. p. 921. 
82 AZEVEDO, M. C. Comunidades eclesiais de base e inculturação da fé. 
83 Idem, ibidem. p. 413. 
84 Idem, ibidem. p. 414. 
85 Idem, ibidem. p. 416. 
86 Idem, ibidem. p. 414. 
87 Cf. VASCONCELOS, S. Op. cit. p. 219. 
88 TORRES QUEIRUGA, A. Do terror de Isaac ao Abbá de Jesus. p. 333. 
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Assim, para dar conta de um novo paradigma que aceite as religiões como autênticos caminhos 
de salvação89 e que, portanto, se disponha a conservá-las enriquecendo-as, Torres Queiruga cunha o 
termo inreligionação. Assim como, “na ‘inculturação’, uma cultura assume riquezas de outras sem 
renunciar a ser ela mesma, algo semelhante ocorre no plano religioso [...]: no contato entre as 
religiões, o movimento espontâneo em relação aos elementos que lhe chegam de outra deve ser o de 
incorporá-los em seu próprio organismo, que desse modo não desaparece, mas, pelo contrário, 
cresce. Cresce a partir da abertura ao outro, mas na direção do mistério comum”.90 

Torres Queiruga ilustra sua proposta retomando a metáfora paulina do enxerto para explicar a 
relação entre judaísmo e cristianismo. Ora, quem diz enxerto admite que “a árvore receptora não é 
suprimida, mas acolhe em si mesma e alimenta com sua própria seiva aquela mesma realidade que a 
reforça e lhe infunde nova vida”. Mas que fique claro, alerta o autor: cada inter-relação religiosa é 
peculiar; o processo da inreligionação não é simétrico, e dependerá dos modos e possibilidades 
concretas das religiões que se encontram.91 Aliás, não é diferente o princípio que norteia o esforço 
de Clemente de Alexandria ao refletir sobre a relação — muito mais distante — entre o cristianismo 
e a cultura grega: a filosofia cumpre para os gregos, afirma Clemente, o mesmo papel que o Antigo 
Testamento para os judeus.92 

Pois bem, a julgar pelas opiniões até aqui expostas, se a teologia renunciar à categoria 
sincretismo em benefício de sua correlata inculturação, isso não resultará, automaticamente, em 
maior clareza e precisão conceitual. A polissemia desta última reforça minha insistência nos termos 
sincretismo e sincretização. Ademais, tal preferência tem um escopo estratégico. Visa, antes de 
tudo, a ser fiel à complexidade do problema. Concordo com C. Stewart e R. Shaw quando afirmam 
que 

parece desnecessário e limitante evitar um termo que já existe para descrever a síntese religiosa por causa 
de algumas conotações que ele recebeu por (basicamente) eruditos do século XIX. Pelo contrário, adotar 
um termo que adquiriu, em alguns lugares, significados pejorativos pode suscitar uma crítica mais 
profunda das pressuposições sobre as quais tais significados se fundamentam do que se o termo fosse 
meramente evitado.93 

Entretanto, não basta a mera adoção de uma terminologia. É preciso ter o cuidado de averiguar 
suas concepções subjacentes. Foi o que me ocorreu na primeira vez com que me deparei com a 
distinção proposta por L. Maldonado. De certa forma, seu modelo insere-se na perspectiva de L. 
Boff, anteriormente comentada. Conforme Maldonado, o sincrético deve ser entendido enquanto 
"processo de síntese, de interconexão entre duas religiões ou entre suas manifestações". Se tal 

                                                
89 Sobre a salvação “nas” ou “apesar das” religiões não-cristãs, cf. J. Dupuis, Rumo a uma teologia 

cristã do pluralismo religioso, pp. 421-452. 
90 TORRES QUEIRUGA, A. Op. cit. p. 334. 
91 Idem, ibidem. pp. 334-335. 
92 Stromata 1, 5, 28. Apud Idem, ibidem. p. 336. 
93 STEWART, C. & SHAW, R. Syncretism/Antisyncretism: the politics of religious synthesis. p. 2. 
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processo resulta deficiente, fala-se de sincretismo; quando considerado adequado, é chamado de 
sincretização.94 

Como e com quais critérios avaliar esse processo? Maldonado oferece alguns, de caráter mais 
descritivo. O sincretístico é uma simples soma ou justaposição de sistemas religiosos e culturais. 
Alguns significantes cristãos são aceitos, mas prevalece, afinal, o significado tradicional, ainda que 
ligeiramente remodelado. O sincrético é a verdadeira síntese ou interação dialética da qual resulta 
algo novo. A crença ou o rito de um é reinterpretado pelo outro reciprocamente. Nesse caso, podem 
dar-se duas variáveis, observa o autor. São aceitos os ritos e os símbolos indígenas, dando-se a eles 
um novo sentido (o cristão, no caso). Porém, e esta é a primeira variável, tal procedimento pode 
acabar negando o sentido anterior desses ritos simbólicos, e não desaguará numa autêntica 
sincretização. 

Uma verdadeira sincretização (a segunda variável) requer, ao contrário, que o sentido anterior 
seja elevado a outro plano, “conservando-o e trocando-o pouco a pouco; afirmando-o e negando-o; 
anulando-o sem destruí-lo, mas antes transcendendo-o, elevando-o a uma nova plenitude de 
significado”.95 

Imagino que a primeira reação seja franzir a testa diante de asserções do tipo: anular sem destruir 
(como?). Entretanto, diante da atual conjuntura da Igreja católica romana,96 soa até avançada essa 
tentativa que considera o dado cristão como princípio animador que respeita e encoraja o ponto de 
vista alheio, purificando-o. Desde, é claro, que se tenha sempre em conta que o processo é 
recíproco. Ambos os interlocutores estão, por assim dizer, “purificando-se”. Terei, contudo, 
oportunidade de retomar e aprofundar esse fio. Por enquanto, pretendo somente colocar-me desde 
um ponto hermenêutico mais apropriado a fim de dialogar com as tradições afro-brasileiras. 

De fato, e como já havia mencionado antes, uma utilização ex abrupto do termo inculturação 
teria dado a idéia de um empreendimento cujo pontapé inicial dependesse de um placet da cúpula. 
Uma movimentação que somente teria início quando os clérigos entrassem em campo. 
Privilegiando, ao contrário, as religiões sincréticas (catolicismo incluído), pretendo, antes, falar de 
um processo em curso, de um diálogo já começado. Procuro, assim, aproximar-me de uma liberdade 
criativa que nem sempre tem paciência diante da costumeira lentidão do magistério (católico, no 
caso), freqüentemente mais preocupado com a pureza doutrinal. 

O termo inculturação possui, como se viu, um significado nitidamente teológico. Ademais, 
Torres Queiruga deixou bem claro seu perigoso limite. Cumpre, na teologia católica, desafio 
semelhante ao de seu correlato — “contextualização” — na tradição protestante. Na opinião de A. 
Magalhães, a insistência na inculturação ofuscou a reflexão “sobre as mudanças ocorridas dentro de 
um processo de interação entre anúncio da mensagem cristã e outras tradições religiosas e 

                                                
94 MALDONADO, L. Introducción a la religiosidad popular. p. 55. 
95 Idem, ibidem. p. 56. 
96 Basta conferir a declaração Dominus Iesus, assinada pela Congregação para a Doutrina da Fé. 
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formações culturais, entre recepção e reelaboração de uma tradição”.97 As conseqüências para a 
teologia foram significativas: “ausência de um diálogo mais direto da teologia acadêmica com as 
chamadas religiões populares, falta de percepção da incapacidade de referenciais formados para a 
reflexão sobre uma tradição baseada no dogma, de contemplar os novos cristianismos emergentes 
no nosso continente”.98 

Para o autor, se termos como inculturação e contextualização “respondem, em parte, aos 
problemas levantados pela inserção do Evangelho nas culturas, deixam, porém, de lado a pergunta 
da inserção das culturas nas tradições do Evangelho”.99 Sincretismo seria, então, um termo que 
torna “explícita a mútua influência entre Evangelho e cultura”;100 pois enquanto “evangelização 
significa anunciar a mensagem em torno de símbolos cristãos a cada época e cultura”, e 
inculturação é “o processo através do qual a mensagem vai sendo anunciada”, o sincretismo seria 
seu “produto final”, que “foge ao controle tanto do missionário ou do anunciante quanto do receptor 
da mensagem”.101 

Portanto, a mencionada interação entre evangelização, inculturação e sincretismo na reflexão 
teológica é possível e desejável. Ademais, voltar a atenção ao mundo do sincrético pode ajudar num 
confronto interdisciplinar (antropologia, fenomenologia, sociologia, literatura etc.) certamente mais 
estimulante à pesquisa teológica. Por conseguinte, retendo ambos os termos em disputa — 
sincretismo e inculturação — com a ajuda extra de um novato (inreligionação), pode-se dar o 
devido peso à problemática. 

De tudo o que foi exposto, já é possível avançar a seguinte hipótese: o povo fiel às origens 
africanas, ou mesmo aqueles segmentos da população que levam à frente, e simultaneamente, duas 
religiões, não tencionam desafiar ou apostatar a ortodoxia cristã. Como bem salienta M. de F. 
Miranda, ao julgar as crenças das pessoas, o teólogo o faz com suas categorias, a partir de “chaves 
de compreensão cristãs e ocidentais, que podem ser, conforme o caso, inadequadas e mesmo 
deformativas”. E prossegue: “A idéia que temos de incoerência por parte daqueles que assumem 
componentes de outras religiões, para nós díspares ou mesmo contraditórios, não existe, de fato, 
para essas pessoas que dispõem apenas de fragmentos, e não da totalidade, da religião à qual 
pertencem e à qual dão sua adesão [...] movidas por uma intencionalidade bem determinada”.102 Até 
porque, como afirma M. Amaladoss, normalmente nenhuma comunidade considera-se sincretista 
(em sentido pejorativo); pois “integra vários símbolos em um sistema de sentido consistente de seu 

                                                
97 MAGALHÃES, A. C. de M. Sincretismo como tema de uma teologia ecumênica. Estudos de Religião, n. 14, pp. 49-70 

(aqui: p. 69). 
98 Idem, ibidem. p. 70. 
99 Idem, ibidem. p. 56. 
100 Idem, ibidem. p. 57. 
101 Idem, ibidem. p. 68. 
102 MIRANDA, M. de F. Inculturação da fé e sincretismo religioso. p. 290.  
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ponto de vista e relevante para sua vida”. E arremata: “O problema com o cristianismo é não ter 
sido suficientemente sincretista nos últimos séculos”.103 

Ademais, o que os católicos-do-candomblé têm diante de si, há séculos, são os catolicismos 
populares. A crítica e/ou condenação de tais fenômenos são, em geral, ineficazes, porque 
demasiadamente assépticas, a saber, elas partem de um catolicismo etéreo que ninguém jamais viu. 
J. Comblin já dizia, com todas as letras, no final da década de 1960, que “o catolicismo oficial 
definido pela teologia e pelo direito canônico nunca existiu. Existem sistemas concretos, 
constituídos por certa impregnação cristã de várias civilizações. Mas o cristianismo puro, oficial, 
não existe. Nem os próprios clérigos o vivem. A diferença entre o catolicismo dos clérigos e o 
catolicismo popular consiste apenas nisto: que os clérigos imaginam que o seu cristianismo é puro e 
o único verdadeiramente autêntico, e os outros não têm problemática de ortodoxia, nem de 
autenticidade. Na realidade, existem apenas diferentes sistemas de tradução do cristianismo em 
condições concretas de vivência humana. As formas populares merecem tanto respeito quanto as 
formas oficiais”. 104 

Se assim é, antes de julgar os "católicos de dupla religião" é preciso indagar pela qualidade ad 
intra do cristianismo por eles conhecido. A esse confiteor segue uma segunda pergunta: qual seria a 
verdadeira função da Igreja nessas situações de (aparente) mixagem religiosa? Que serviços são 
esperados dos cristãos em tais contextos? Fazer o bem ao povo equivale a convertê-lo (em sua 
totalidade) a um cristianismo mais ortodoxo? Em suma, salvação-libertação do Povo de Deus é 
sinônimo de madura adesão das pessoas à comunidade chamada Igreja?105 

Para responder a tais questões, a teologia cristã deverá voltar a atenção às próprias vísceras e aos 
fundamentos da fé cristã, a saber, a possibilidade e as modalidades do acesso humano à presumida 
novidade evangélica. Oriunda da melhor reflexão ratificada no Vaticano II, também a teologia da 
libertação acabou pagando sua quota a certo iluminismo gauche. Autores como o brasileiro R. 
Alves e o uruguaio J. L. Segundo detectaram, cada qual a seu modo, alguns dos limites dessa 
corrente teológica. Seria importante acompanhar-lhes a epistemologia, identificando sua 
colaboração em vista de uma nova teologia da revelação, mais apta a incluir em seus circuitos 
outros trajetos possíveis da autocomunicação divina na história. Mas isso já é tema para outro 
artigo. 
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IROKO E ARA-KOLÉ: COMENTÁRIO EXEGÉTICO A UM MITO IORUBÁ-LICUMI 

Contribuição ao diálogo com as religiões afro-americanas* 

Orlando O. Espín 

A religião dos iorubás, tanto na América como na Nigéria, é rica em mitos. Entretanto, no Brasil 
e em Cuba, os appatakís1 entraram, desde há pouco mais de um século, em processo de 
reformulação não só por causa do inevitável sincretismo, mas também em virtude da transmissão 
oral. Hoje, com o lento processo de transcrição dos mitos em cadernos e coleções escritas, está 
começando (de maneira generalizada) a fixação de textos e sua comunicação semelhante em regiões 
diferentes.2 Isso permitirá, com a continuação do processo, que os mitos iorubás na América 
possam ser estudados e valorizados, ao mesmo tempo que preservados do esquecimento ou da 
adulteração. 

Mas qualquer que seja a realidade em vinte ou trinta anos, não se conseguirá fixar por escrito 
senão os mitos que agora ou no futuro se transmitem. Isto é, o processo mesmo de transmissão oral 

                                                
* [Este artigo foi originalmente publicado em: Perspectiva Teológica, n. 44, pp. 29-61, jan.-

abr./1986. Aqui o publicamos na versão aparecida em Orlando Espín, A fé do povo, São Paulo, 
Paulinas, 2000, pp. 269-309.] 

1 Appatakí é o termo que se usa em Cuba, entre os iorubás, para designar os mitos ou histórias 
sagradas. Também pode ser escrito patakí. Originalmente, dos odus de Ifá e do Dilogum. Cf. 
CABRERA, L. Anagó. Vocabulário lucumí. Chicherekú, Miami, 1970) [A grafia dos vocábulos 
iorubás segue a adotada por CACCIATORE, O. G. Dicionário de cultos afro-brasileiros. Rio de 
Janeiro, Forense Universitária – SEEC/RJ, 1977). Os termos não-existentes no dicionário de O. 
Cacciatore são conservados na grafia empregada no original deste artigo e que é a grafia da 
maioria dos lucumí cubanos. Para o próprio vocábulo “iorubá”, prefere-se a grafia de O. G. 
Cacciatore, contra o dicionarista Aurélio Buarque de Hollanda, que traz acentuação paroxítona 
(ioruba). [N. T.] 

2 Discute-se, entre os crentes, a validade da fixação escrita dos mitos. A transmissão oral foi 
sempre a regra, não por falta da escrita, mas pelo valor religioso da palavra falada. Contudo, 
pelo menos nas Antilhas (e nas áreas que dependem delas no religioso), torna-se evidente que o 
processo de fixação escrita está ganhando terreno. Comumente, os textos sagrados aparecem 
em cadernos escritos a mão, de uso particular e exclusivo de ialorixás, babalaôs etc., e que vão 
passando de uma a outra geração no sacerdócio. Parece — mas é conjetura nossa — que a 
exigência de memorização das centenas de odu de lfá (que chegam a mais de quatro mil) por 
parte dos babalaôs, obrigou a muitos deles a começar a fixação escrita e a transmiti-la, assim, 
a novos iniciados no sacerdócio de Orumilá. Apesar de — para os mais puristas — não ser 
muito ortodoxo, é certo que são os babalaôs os que mais cadernos escreveram e guardam com 
zelo, como também os que mais defendem o direito de fazê-lo. Dados o prestígio e a importância 
deste sacerdócio em Cuba (e Porto Rico), é possível ver em seu grupo o início do processo de 
fixação escrita, embora não se tenha limitado só aos babalaôs. Os primeiros cadernos de que se 
tem notícia apareceram em Cuba no início do século. Uma comprovação circunstancial da 
nossa hipótese da origem do processo de escritura entre os babalaôs é que, no Brasil, onde falta 
o autêntico sacerdócio de Orumilá, as exigências de memorização ou uso dos mais de quatro mil 
odus de Ifá (e sua transmissão a novas gerações) não foram intensas, portanto não obrigaram a 
buscar nos cadernos escritos uma alternativa à memorização e ao risco do esquecimento. Daí 
talvez que o processo de fixação escrita não esteja tão avançado no Brasil como em Cuba, por 
exemplo, e que a transmissão oral seja ainda o meio comum de ensino no candomblé nagô. 
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do texto foi reformulando-o de tal maneira que, ao encontrar sua estabilização escrita, não chega em 
sua forma original, mas na conhecida no momento da fixação. Querer conhecer os originais ou 
interpretar os textos fixados obriga, então, à exegese. 

Dificuldades e problemas da exegese dos mitos iorubás 

São muitas as dificuldades que se encontram para qualquer tentativa de exegese. Em primeiro 
lugar, a escravidão se encarregou de debilitar a coerência da etnia iorubá na América e, certamente, 
no que se refere à sua religião. É admirável que se tenha mantido grande parte do universo 
religioso, mas não sem ter sofrido sérios desvios, que, de alguma maneira, modificaram conteúdos e 
expressões. A título de exemplo, podemos mencionar o desaparecimento do autêntico sacerdócio de 
Orumilá no Brasil (apesar de os babalaôs terem sido e serem ainda indispensáveis para a religião 
tanto na Nigéria como em Cuba); o esquecimento de dezenas de orixás nigerianos entre os iorubás 
latino-americanos e, sobretudo em Cuba, a reelaboração da mitologia, a fim de transformar os 
orixás em grupos de parentesco (fazendo, assim, que “seres divinos” que na África não estavam 
relacionados por laços familiares apareçam nas Antilhas como membros de um grande clã ou 
família). 

Outra dificuldade para a exegese dos textos iorubás na América é a ausência de uma autoridade 
religiosa central, que, de alguma maneira, regule ou estabeleça a ortodoxia e conteúdos a serem 
admitidos universalmente. A realidade é que — e até com bastante uniformidade para o que se 
poderia esperar — cada casa de culto e cada região geográfica guardou e transmitiu suas próprias 
tradições orais, que nem sempre coincidem umas com as outras. Mas, apesar disso, o prestígio de 
alguns sacerdotes ou sacerdotisas na memória coletiva do povo iorubá na América Latina foi, 
provavelmente, o melhor meio para preservar certa unidade mínima e um alto grau de fidelidade às 
fontes. 

Os problemas que enfrenta a exegese dos appatakís são numerosos; mas valham os acima 
mencionados como amostra das dificuldades. Entretanto, queremos destacar um obstáculo que 
encontramos ao tentar qualquer interpretação ou recuperação dos textos: o sincretismo. Este não só 
provocou a reformulação dos originais nigerianos, ou a criação de novos mitos na América devido 
ao confronto com a Igreja católica e como maneira de sobreviver num contexto muito adverso, mas 
também foi o resultado da miscigenação entre as diversas etnias africanas. O sincretismo intra-
africano já havia começado do outro lado do Atlântico desde antes do início do tráfico de escravos 
para a América. Exemplo disso é a rica influência mútua observável entre os ewe-fon de Daomei 
(atual Benin) e os iorubá-nagô da Nigéria. Mas foi na América Latina que o sincretismo intra-
africano se agilizou, criando-se novas sínteses religiosas, novas elaborações míticas e rituais, com a 
contribuição das etnias que foram trazidas para o nosso continente. Entretanto, pelo menos no Brasil 
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e em Cuba, não cabe dúvida de que os iorubás exerceram a hegemonia religioso-cultural e atuaram 
como matriz dentro da qual novas sínteses foram gestadas.3 

Por isso os appatakís latino-americanos não podem ser compreendidos como transmissão pura e 
simples do appatakí nigeriano, ainda que, evidentemente, a matriz iorubá seja predominante. Na 
América, os mitos sofreram com a influência desse sincretismo intra-africano, mas, além disso, 
sofreram a penetração do catolicismo obrigatório e ambiental. Não é fácil, portanto, separar as 
camadas mais recentes (sincréticas) do texto de um appatakí para buscar a sua forma ou contato 
iorubá original. Se se quer saber o que veio da África, será preciso recordar que mesmo isso não é o 
iorubá puro. 

Mais ainda. Aqui na América os iorubás se encontraram com outras etnias por eles já conhecidas 
(os ewe-fon, por exemplo), e aqui continuaram o processo sincrético começado na África. Por isso, 
como distinguir o iorubá das outras influências africanas, quando estas influências ocorreram, em 
momentos diferentes e sob circunstâncias diversas, em ambos os lados do Atlântico? Que é fruto do 
sincretismo intra-africano no continente de origem, e que é fruto do sincretismo intra-africano na 
América Latina? Que critérios usamos para distingui-los? Cabe, pois, perguntar, diante de qualquer 
appatakí, que é, inegavelmente, iorubá? Que é, no mesmo appatakí, contribuição de outros grupos 
étnicos tanto antes como durante (ou depois) da escravidão? Que efeitos pode ter tido a abolição, 
pela mobilidade que proporcionou, no processo sincrético mais recente? 

Além disso, a presença de elementos católicos num mito é, às vezes, mais fácil de detectar. Por 
exemplo: sinal dessa influência seriam os símbolos religiosos evidentemente cristãos ou ibéricos; ou 
formulações dos textos que incluem referências a acontecimentos, coisas ou explicações que 
historicamente se demonstre que eram impossíveis ou desconhecidos na África, ou contraditórios 
com relação à religião dos antigos escravos; ou também evoluções de mitos anteriores que 
obviamente ocorrem em contexto católico ou que pretendem defender a religião iorubá de 
acusações católicas.4 Entretanto, deve-se sempre levar em consideração que os preconceitos étnicos 
podem interferir na exegese, caso o exegeta acredite que alguma idéia, explicação etc. é demasiado 
“sublime” ou “elaborada” para ser iorubá. Primeiro será preciso provar que a sofisticação de idéias 
ou explicações era impossível ou difícil entre os iorubás (e basta o que se crê de Olodumarê, o Ser 
Supremo, para mostrar que a sofisticação de pensamento também era e é patrimônio desta etnia), ou 
será necessário provar que esta elaboração neste mito — qualquer que seja o mito que se interprete 
— não é, de nenhuma maneira, explicável a partir de outros elementos do universo religioso iorubá, 

                                                
3 No Haiti e na República Dominicana, pela predominância cultural e numérica dos ewe-fon, 

foram estes que mantiveram a hegemonia, assimilando em sua religião as tradições das outras 
etnias. O resultado foi o vodu, embora em sua versão dominicana se percebam alguns traços 
mais fortes de origem conga. 

4 Entre os muitos exemplos de influência católica que poderíamos citar, veja-se um mito sobre 
como chegou Oxum a Cuba (In: CROS SANDOVAL, M. La religión afrocubana. Madrid, 1975. pp. 
11-12) ou um appatakí sobre a criação do mundo que mostra um inconfundível — e expresso 
—  paralelo com o relato bíblico (In: GARCÍA CORTÉS, J. El santo. Los secretos de la santería. 
Miami, Universal, 1971. pp. 85-94). 
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ou é, evidentemente, alheio a ele. Às vezes, é fácil provar ou mostrar a origem não-iorubá, mas 
outras vezes é simplesmente impossível. Suponhamos que sempre haverá uma dose de intuição em 
todo esforço exegético, mais além do que se possa ou não provar. 

Outra observação sobre a exegese se refere à língua. Em primeiro lugar, embora a língua iorubá 
se tenha mantido nos círculos religiosos, não deixa de verificar-se — mesmo aí — uma degeneração 
de seu uso (que, recentemente, se defronta com esforços de recuperação). Os “negros velhos” — 
como os chama —, quase sempre ex-escravos ou filhos de escravos, podiam comunicar-se melhor 
em iorubá do que na língua dos brancos (até mesmo já entrado o séc. XX); mas, pouco a pouco, 
seus descendentes foram perdendo tal habilidade e a língua iorubá se converteu em idioma sagrado, 
para uso cúltico, especialmente na área cultural cubana. A maioria dos fiéis já não entende iorubá 
(exceto palavras e frases soltas, ou alguns cantos prefixados). Embora esteja acontecendo em alguns 
lugares um processo de recuperação da língua nigeriana, sendo ensinada até a crianças, não se pode 
prever se esta luta por manter a vigência do iorubá (e sua batalha paralela por preservar a cultura) 
dará resultados ou se generalizará além dos círculos limitados em que está ocorrendo. O fato é que o 
iorubá, como língua, está ficando como “vestígio vinculante” em contexto ritual, ao menos nas 
Antilhas (e, supomos, também no Brasil). 

Os appatakís foram originalmente transmitidos em iorubá. Porém a fixação escrita que 
observamos nos últimos anos (e que vem crescendo) é toda em espanhol, ainda que inclua, com 
cena freqüência, fragmentos inteiros em iorubá. Quais eram os textos primeiros em sua língua de 
origem? As traduções são exatas? Até que ponto o traduzir implicou em alterações nos originais? 
As traduções para idiomas europeus, e a seguir sua fixação escrita, estarão criando algum tipo de 
corpus que, talvez dentro de algumas décadas, será admitido como universalmente válido (ou ao 
menos nas Antilhas)? 

Ainda que seja possível, em teoria, a tradução inversa (do espanhol ao iorubá) para tratar de 
reconstruir o texto primeiro, encontramo-nos com outra série de dificuldades: as do 
desenvolvimento próprio da língua iorubá. Evidentemente, hoje, na Nigéria, fala-se e escreve-se em 
iorubá. Não obstante, já se passaram um ou dois séculos desde que a língua chegou à América. Daí 
ter de levar-se muito seriamente em conta as modificações geradas pelo desenvolvimento que 
qualquer língua passa ao longo de tantos anos. O iorubá original não conhecia a escrita. Toda 
transmissão de mitos era exclusivamente oral. Portanto, o iorubá original de um texto latino-
americano significa o mesmo, ou se emprega da mesma maneira hoje como há dois séculos e meio 
atrás? A gramática não mudou nada, ou ao menos em nada que afete a interpretação de textos 
antigos? Que conhecimento seguro temos do iorubá que primeiro chegou à América — e do que lhe 
precedeu na África — que nos permita ter certeza? 

Apesar de que algumas dificuldades com os textos sagrados nigerianos sejam parecidas com as 
que enfrenta o exegeta da Bíblia, os contextos e problemas lingüísticos são também muito 
diferentes. Para o mundo bíblico, existe uma imponente bibliografia e numerosas fontes escritas 
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contemporâneas aos textos etc. Esta não é a situação com relação aos mitos iorubás. Aqui, a escrita 
é muito recente, a bibliografia também o é, e as fontes são praticamente orais. Além do mais, existe 
a importante diferença entre as duas religiões (judeo-cristã e iorubá): a presença determinante de 
revelação normativa, escrita e histórica numa e não na outra. Não significa que não exista história 
no universo religioso iorubá, ou que careça de revelação. Apenas indica que os tipos de concepção 
de história, os modos de revelação, além da centralidade de Jesus para os cristãos etc., fazem com 
que ambas as religiões pertençam a mundos hermenêuticos diferentes. O emprego de métodos 
exegéticos aplicáveis à Bíblia não é adequado à realidade da mitologia iorubá. 

Por último, outra área de dificuldades para a exegese é a dos contextos sócio-históricos dos 
mitos. Alguns dados da história iorubá hoje parecem ser admitidos como certos, mas muito fica 
envolto na conjetura e na lenda. Mas não só o passado nigeriano, senão a própria experiência iorubá 
na América é, às vezes, tão difícil de recuperar como aquele passado. 

O sistema escravista latino-americano impediu, por muitas décadas, o interesse pela cultura, pela 
história e pela religião dos africanos. E muito menos permitiu ao escravo preservar por escrito seu 
patrimônio. Os resultados, para nossa investigação moderna dos appatakís, são fontes escritas 
viciadas pelo racismo dos amos ou por sua ignorância do que realmente sucedia entre os negros; ou 
são tradições orais que não há como avaliar (exceto por comparação entre diversas áreas do 
continente ou com a Nigéria atual). 

A reconstrução exegética das fases de elaboração de um mito, dada a carência de material escrito 
ou histórico comprovado, é altamente problemática, embora o moderno aumento de conhecimento 
da cultura, da mitologia e da história iorubás abram novas esperanças e possibilidades para a 
investigação. Maior dificuldade enfrenta, entretanto, a tentativa séria de interpretação que procura 
esclarecer o uso original de um mito e que trate de seguir sua elaboração textual a partir das 
mudanças no uso do texto. Se a isso acrescentamos a necessidade de relacionar mudanças de uso e 
processo de elaboração com os contextos sócio-históricos ou econômicos do povo iorubá (na 
Nigéria ou na América), a dimensão dos obstáculos toma-se imensa. Mas como chegar a uma 
interpretação válida dos mitos sem incluir nela contextos, elaborações textuais e usos? 

Necessidade do diálogo iorubá-cristão 

Diante do que foi dito até agora, cabe perguntar se não é muito arriscado empreender a exegese 
de um appatakí, como pretendemos fazê-lo em seguida. Como interpretar um texto sagrado iorubá 
com tantas limitações e conscientes de que estas não foram superadas? Evidentemente, é um risco e 
uma ousadia. Mas, em face da religião iorubá na América, já não podemos permanecer apenas no 
plano descritivo. A ousadia nos convida a correr o risco e a enfrentarmo-nos com a urgência e a 
necessidade da exegese. Em nosso caso, esta se limita à interpretação dos mitos.5 Queremos 

                                                
5 A religião iorubá é rica em mitos, mas também a liturgia tem enorme importância. A 

organização interna da religião (sacerdócio, casas de culto, fraternidades etc.) é complexa e não 
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compreender, interpretar (explicitamente, desde a tradição teológica católica) os conteúdos da fé 
iorubá expressos nos appatakís. 

Hoje, na teologia católica, há um sincero compromisso com o diálogo inter-religioso. As 
religiões não-cristãs são vistas também como veículos da graça e do Espírito e como meios de 
salvação.6 O diálogo é a atitude fundamental no presente. Isso é evidente com relação ao judaísmo, 
islamismo, hinduísmo e budismo. 

Mas, apesar de tudo, parece que na América Latina ainda não levamos suficientemente a sério, 
do ponto de vista teológico, a presença de religiões não-cristãs. Às vezes, damos a impressão de que 
tudo aqui foi católico ou protestante ou, quando muito, admitimos “vestígios” de religiões pré-
colombianas ou coloniais que não merecem o estudo sistemático e o trato dialogal oferecido ao islã 
ou ao hinduísmo. As religiões negras na América, antes que “religiões”, eram (e ainda são para 
muitos) superstição e bruxaria. Só depois do Vaticano II começamos a perceber a riqueza, a 
magnitude e a longa história da fé (africana) de milhões de latino-americanos. Só nas duas últimas 
décadas, muito lentamente e entre poucos, começa a ser semeada uma teologia latino-americana das 
religiões. 

Ultrapassando os preconceitos, o propósito de diálogo, por fim, é também elemento necessário 
em nosso continente. Mas para dialogar precisamos respeitar e conhecer. Devemos buscar juntos o 
que nos possibilite mostrar a ação de Deus entre nós. O presente trabalho situa-se explicitamente 
nesse contexto de busca, de possibilidade do diálogo e, portanto, na trilha da teologia latino-
americana das religiões. 

Os appatakis latino-americanos 

São numerosíssimos os appatakís latino-americanos. Aqui vamos estudar apenas um deles. É um 
mito conhecido em Cuba e na área cultural que dela depende quanto ao âmbito religioso. Na ilha de 
Cuba existiu a escravidão até o último quartel do séc. XIX, e o tráfico de escravos se deteve poucos 
anos antes da abolição?7 Em Cuba, os iorubás são chamados lucumí e sua religião se conhece 

                                                                                                                                                            
é explicável meramente por critérios não-religiosos. Por isso seria irresponsável pensar que o 
estudo da mitologia é suficiente para conhecer a religião. Mas é necessário. 

6 Não podemos aprofundar, aqui, como desejaríamos, o tema da teologia das religiões. A 
bibliografia moderna é muito ampla. A título de exemplos das diversas correntes de 
pensamentos, cf. J. Daniélou, Le mystère du salut des nations. Paris, Seuil, 1948. IDEM. 
Christianisme et religions non-chétiennes. Études 321 (1964) 323-336. SARTORI, L. Teología de 
las religiones no cristianas. DicTeollnterd lV, pp. 416-436. RACE, A. Christians and religious 
pluralism. Maryknoll, Orbis, 1982. TILLICH, P. Christianity and the encounter of world religions. 
New York, Scribners, 1963. PANIKKAR, R. Religión y religiones. Madrid, Alianza Editorial, 1965. 
NEUNER, J. (Ed.). Christian revelation and word religions. London, Longamans Green, 1967. 
SCHLETTE, H. R Cristianos y no cristianos. Diálogo de salvación. Barcelona, Herder, 1969. 
CORNELIS, E. Valores de las religiones no cristianas. Barcelona, Herder, 1970. RAHNER. K. 
Christianity and non-christian religions. Theological investigations V. Baltimore, Helicon, 1966. 
pp, 115-134. 

7 Lembre-se que Cuba só conseguiu sua independência neste século: 1902. Cf. KNIGHT, F. W. 
Slave society in Cuba during the nineteenth century. Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1970. 
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comumente como “Santeria” ou Regra de Osha.8 As tradições nigerianas conservam-se com um 
sacerdócio estabelecido e autêntico e com alto grau de fidelidade às origens. O sincretismo é 
evidente, mas sua influência é, freqüentemente, mais periférica do que se poderia esperar. Em Cuba, 
os lucumí conseguiram ter uma influência maior do que no Brasil, tanto no religioso como em 
termos culturais mais amplos. De tal maneira que é muito elevado o número de brancos, por 
exemplo, que participa ativamente na “Santeria” e até no sacerdócio. 

O mito que vamos estudar é lucumí. Tem evidentes raízes nigerianas e o vestígio do catolicismo 
é mínimo (para não dizer inexistente). Como veremos mais adiante (no comentário ao v. 41), o 
texto parece ser o resultado de uma fase intermediária de elaboração, evocando algum mito antigo e 
talvez já perdido, mas sem mostrar mais sincretismo do que o ocorrido na África (e ainda assim 
num grau bastante baixo). Até mesmo há algumas indicações circunstanciais (que serão notadas no 
comentário) de ser este um appatakí fruto da combinação de outros mais antigos e que já não se 
conservam como textos independentes. Evidentemente, é um mito nigeriano conservado com muita 
fidelidade na América. Sua redação atual, fixada por escrito, é obviamente cubana: há referências a 
animais e plantas com seus nomes antilhanos, e há uma transferência de Iroko (na África 
identificado com uma árvore e em Cuba com outra). No entanto, essa redação cubana não mostra 
sinais de ter alterado a história que narra, além desses pormenores mínimos. Isto é, todo seu 
conteúdo é coerente com o resto da religião iorubá, não supõe nenhum desenvolvimento inesperado 
em mitologia ou rito, e não oferece nenhuma dúvida sobre sua fonte oral iorubá. Este appatakí 
sobre Iroko e Ará-Kolé, que conta (sem excluir outros temas) a origem do Bem e do Mal, é um bom 
exemplo da mitologia iorubá na América e uma bela mostra do universo religioso e da qualidade 
poética do povo lucumí. 

O texto do appatakí que passamos a apresentar, merece alguns breves esclarecimentos sobre sua 
representatividade. Em primeiro lugar, seguimos a fixação escrita que aparece em um caderno de 
“santero”, mas que conseguimos verificar em outros centros de culto. Em segundo lugar, o mesmo 
texto (com mínimas variações) foi publicado por M. Cros Sandoval,9 e a comparação entre as duas 
versões do mesmo appatakí mostrou não só o alto grau de fixação escrita já alcançado, mas também 
uma semelhança assombrosa. O texto publicado por Cros Sandoval foi obtido em Miami, enquanto 
o nosso procede de Porto Rico. Para maior confirmação (além da comparação que fizemos com 
formas de mito transmitidas em outras casas de culto em Porto Rico, Miami e Nova York), 
conseguimos verificar sua existência e difusão em Cuba. Nossos informantes nos asseguram que 
este appatakí é conhecido por lá, em formas mais ou menos iguais (quase sempre, como viemos a 
saber, na parte oriental da ilha). Todo este longo processo de verificação nos assegura que o mito é 
                                                                                                                                                            

CORWIN, A. F. Spain and the abolition of slavery in Cuba: 1817-1896. Austin, Univ. of Texas 
Press, 1967. 

8 Escreveu-se muito sobre a Santeria. Como exemplos, podem ver-se os títulos que 
recomendamos na bibliografia final de A fé do povo, op. cit. 

9 In: CROS SANDOVAL, M. La religión afrocubana, cit., pp. 113-116. Santero(a) é o termo usado em 
Cuba para designar o sacerdote ou sacerdotista. É sinônimo de ialorixá ou babalorixá, mas 
nunca se usa em referência ao babalaô. 
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representativo do que se transmite em “Santeria” sobre esse tema. Seria interessante (e importante) 
chegar a verificar sua presença, difusão, uso etc. no candomblé-nagô da Bahia. 

O appatakí que estudamos como mito deveria chegar a sua interpretação plena, dentro da 
religião iorubá, no contexto do rito.10 Isto é, comumente se considera que é a liturgia que oferece ao 
mito as chaves interpretativas vitais. Entretanto, no caso desta história sagrada de Iroko e Ará-Kolé 
não pudemos encontrar um uso ritual. Algumas referências a tradições cúlticas parecem evidentes 
no texto, ou ao menos possíveis; porém não deixam entrever se alguma vez este appatakí formou, 
com certeza, parte do corpo de mitos que se empregam no culto ou que o explicam e justificam. 
Apesar disso, podemos conjeturar que em alguma etapa de sua elaboração deve ter servido de 
explicação ou legitimação para sacrifícios de expiação, orações de arrependimento, ou algo 
parecido. Talvez lentamente se tenha ido desenvolvendo a necessidade (a partir de círculos 
relacionados originalmente com ritos de expiação) de enfatizar certas qualidades ou atitudes de 
pureza de intenção, arrependimento do coração, humildade ante Deus etc., até, dentro de nossa 
hipótese, é também possível que a elaboração do mito tenha tido a finalidade de justificar algum 
grupo dentro da religião, ou de tirar importância a um outro. É ainda possível (embora pouco 
provável, devido à etapa intermediária, da qual provém, quase seguramente, o texto original) que a 
realidade do sistema escravocrata em Cuba tenha obrigado de algum modo a desvalorizar o rito e a 
enfatizar a valentia, sabedoria, solidariedade e compaixão. Mas... tudo isso são apenas hipóteses, a 
partir das bem poucas (e bastante indiretas) referências cúlticas do texto. 

A divisão do texto em versículos e sua numeração é exclusivamente nossa. A intenção é facilitar 
a referência às partes e a possível reconstrução (que deixamos para outra oportunidade) dos 
appatakís que podem originariamente ter-se combinado para dar origem a este. Segue o texto na sua 
íntegra. 

Um appatakí sobre Iroko e Ara-Kolé 
1Nos princípios do mundo, o céu e a terra tiveram uma discussão. 2A terra argumentava que era mais 

velha e poderosa que seu irmão, o céu. 3 “Eu sou a base de tudo, sem mim o céu se desmoronaria, porque 
não teria nenhum apoio. Tudo seria fumaça. Eu crio todas as coisas vivas, as alimento e as mantenho. 
4Sou a dona de tudo. Tudo se origina em mim, e tudo volta a mim. Meu poder não conhece limites.” 5E 
seguia repetindo: “Sou sólida, sou sólida. O céu é vazio, não tem corpo. Como podem suas posses ser 

                                                
10 Ver nota 5. Aqui acrescentamos as seguintes observações: a) O rito, quase sempre é 

interpretação existencial do mito. Isto é, quem toma parte na celebração litúrgica, como crente, 
está fazendo sua a narração sagrada, não só como verdade na qual se crê, mas também como 
verdade que compromete. O rito, por outro lado, só tem sentido religioso quando vem 
acompanhado do mito. Aquele sem este logo desemboca em magia. Rito sem mito, possível na 
prática como gesto mágico, não se explica por si mesmo porque o símbolo ou a ação litúrgicos 
são por si mesmos ambivalentes. b) Dito isso, é evidente que o mito, embora comprometa como 
verdade preferencialmente no contexto litúrgico, pode, ainda assim, comunicar e preservar 
conteúdos religiosos — sem cair em magia —  mesmo quando separado do rito, que, talvez, 
originariamente, o tenha acompanhado. A relação mito-fito, assim entendida, permite 
compreender melhor as razões aduzidas para o nosso interesse pela mitologia iorubá. 
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comparadas com as minhas? Que tem ele, mais que suas nuvens, sua fumaça e sua luz? 6Valho mais que 
ele. Ele deveria reverenciar-me”. 

7Obá Olórun não respondeu, mas fez um sinal ao céu para que se afastasse, severo e ameaçador. 
8“Aprende tua lição”, disse o céu enquanto se afastava, “teu castigo será tão grande como teu arrogante 
orgulho.” 

9Iroko, a sumaúma, preocupada, começou a meditar em meio ao grande silêncio que se seguiu ao 
afastamento do céu, 10porque Iroko tinha suas raízes fincadas nas entranhas da terra, enquanto seus galhos 
se estendiam no profundo da intimidade do céu. 11O sensível coração de Iroko estremeceu de medo ao 
compreender que a grande harmonia que havia existido desapareceria e que as criaturas terrestres 
sofreriam terríveis desgraças. 

12Até esse momento o céu havia regulado as estações com terno cuidado, de maneira que o calor e o frio 
tivessem efeitos benévolos nas criaturas que povoavam a terra. 13Nem as trovoadas, nem as secas haviam 
castigado a terra. 14A vida era feliz e a morte vinha sem dor. As enfermidades e as tragédias eram 
desconhecidas. A morte era pura, pois não existiam as epidemias. 15O homem desfrutava de uma longa 
vida, e a velhice não trazia impedimentos físicos, apenas um desejo de imobilidade, e o silêncio se movia 
vagarosamente através das veias, buscando deliciosamente sua meta: o coração. 16Suavemente os olhos se 
fechavam, vagarosamente chegava uma escuridão; a morte trazia a felicidade infinita. O fim era um belo 
ocaso. 17A bondade pertencia a este mundo e uma pessoa moribunda podia sorrir ao pensar no grande 
banquete que seu corpo formoso e são ofereceria aos incontáveis vermes que o devorariam. 18A imaginar 
carinhosamente o muito que se divertiriam os pássaros ao tirar-lhes seus brilhantes olhos convertidos em 
sementes. 19Em seu sonhos, os animais, fraternalmente, pastariam de seus cabelos quando estes se 
misturassem com o capim tenro e nutritivo, e seus filhos e irmãos comeriam os suculentos tubérculos que 
foram alimentados por seus próprios ossos e por sua carne. 20Ninguém pensava em causar danos a 
ninguém. A natureza ainda não havia dado mau exemplo. 21Não existiam bruxas malvadas nem plantas 
venenosas. Ninguém tinha de controlar o poder das forças maléficas que surgiram depois da dor e da 
miséria. 22Tudo pertencia a todos e ninguém tinha de governar, conquistar, nem reclamar posses. 23O 
coração humano era puro. O céu e a terra estavam unidos, e o céu ainda não havia enviado seu raio 
destruidor. 24Nunca as forças celestiais haviam enviado seu raio para destruir bosques, nem um sol 
impiedoso havia castigado a terra. O mar era uma calma infinita e nenhum vento furioso se originava 
nele. Ninguém se sentia intimidado pelo mar. 25O rato era o melhor amigo do gato, e o veneno dos 
escorpiões era uma gota de mel. 26Qualquer monstro tinha uma alma boa e cândida, e a hiena e a pomba 
tinham a mesma alma. 

27A feiúra veio, mais tarde, quando chegou o tempo dos sofrimentos. Isso fez Iroko chorar, ele, a árvore 
mais amada por ambos, o céu e a terra. 28Invadiu-o um luto profundo pelo que se perdia. Então a 
sumaúma produziu suas brancas flores e espalhou sua dor sobre toda a terra. 29Esta tristeza, que viajou 
com o vento, penetrou no homem, nos animais e em tudo quanto vivia. Uma tristeza nunca antes sentida 
encheu todas as almas, 30Quando, ao extinguir-se a tarde, se ouviu o grito profundo e desconcertante da 
coruja, foi um novo lamento no silêncio de um ocaso diferente. Iroko estendeu seus braços num gesto de 
proteção. 

31Essa noite foi uma noite diferente. Uma noite desconhecida, na qual a angústia e o medo fizeram sua 
aparição na terra, penetrando os sonhos, gerando a Iyondó, dando novas formas e garras características e 
cruéis à escuridão. 32No dia seguinte, homem, animal e todas as criaturas vivas se perguntavam 
assombradas, sem poder dar-se ainda uma resposta, por que ainda não existiam palavras para expressar a 
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confusão e ansiedade. As vozes que se ouviam eram absurdas e ameaçadoras e penetravam no ar e na 
queda das águas. 33Um dia inesperado nasceu cheio de trabalhos. O sol começou a devorar a vida. 34A 
sumaúma dizia a todas as criaturas que buscavam refúgio sob seus ramos: “Vamos rogar por nossa mãe, a 
terra, que ofendeu ao céu”. 35Mas ninguém entendia Iroko, porque ninguém conhecia o significado da 
palavra ofender. 36Lentamente, a terra estava secando. O sol obedecia às ordens de não queimar com seu 
calor e luz excessivos, mas de ir esgotando as águas pouco a pouco. 37Naquele tempo, as águas eram 
todas doces e potáveis, inofensivas, claras, mansas, cheias de virtudes e, como suas gigantescas bocas 
estavam abertas para o sol, subiram para o céu e foram sustentadas no ar. 38A terra sentia em suas 
entranhas os efeitos da fúria de seu irmão, o céu. Sofria terrivelmente de sede. 39E, finalmente, lhe 
implorou em voz baixa: “Irmão, minhas entranhas estão secando, manda-me um pouquinho de água”. 

40E o céu, longe de aliviar a sede atroz de sua irmã, a encheu de um fogo branco e soprou seu corpo 
ardente com um vento quente, que, açoitando-a selvagemente, tornava ainda mais aguda a dor das 
queimaduras. 41As criaturas da terra sofriam junto com ela o terrível tormento do fogo, da sede e da fome. 
Porém o martírio de seus filhos era, para a terra, mais cruel do que seu próprio sofrimento. 42Submissa, 
pedia perdão ao céu por seus filhos inocentes, pela erva esturricada e pelas árvores moribundas. 43O 
sofrimento fazia com que se perdessem as recordações da felicidade passada. A dor exauria as criaturas 
até que a última memória da felicidade, antes existente, fosse esquecida. 44Toda felicidade, agora, era 
remota e inacreditável. Começaram as maldições. A feiúra entrou no mundo. 45Foi então que nasceram 
todas as desgraças. As palavras se converteram em instrumento de maldade. 46A paz daqueles que 
morreram foi perturbada; e aqueles que morriam não podiam descansar na bela paz da noite, cuja doçura 
era duradoura. 47“Perdoa-me”, implorava a terra. Mas o céu, inclemente, guardou suas águas. Tudo era pó 
inerte, quase todos os animais haviam morrido. 48Homens como esqueletos, sem água nem alimentos para 
manter-se, continuavam a tarefa de cavar o martirizado corpo da terra em busca de água e de forças para 
devorar os que jaziam impotentes sobre as rochas nuas. 49Toda a vegetação havia desaparecido 50e 
somente uma árvore, em todo aquele mundo árido, com sua gigantesca copa, permaneceu verde e 
saudável. Era Iroko, que desde tempos imemoriais havia reverenciado o céu. À sumaúma dirigiam-se os 
mortos em busca de refúgio. 51Os espíritos de Iroko falavam com o céu constantemente, tratando de salvar 
a terra e suas criaturas. Iroko era o filho predileto da terra e do céu. 52Seus poderosos galhos acolhiam os 
que buscavam sua sombra e seu refúgio, sendo capaz de resistir ao castigo Olórun. 53Iroko dava 
instruções aos que podiam penetrar no segredo que estava em sua raízes. 54Estes conheceram a grandeza 
da ofensa e então se humilharam e se purificaram aos pés da sumaúma, fazendo súplicas e sacrifícios. 
55Assim, a erva miúda que havia a seu redor, os animais quadrúpedes, os pássaros e os homens que ainda 
restavam vivos e se tinham tomando clarividentes realizaram o primeiro sacrifício em nome da terra. 

56Como o céu havia se afastado, escolheu-se a cigarrinha como mensageira para levar a oferenda ao céu. 
A cigarrinha era o mais leve de todos os pássaros e provavelmente poderia alcançar as grandes alturas do 
céu. 57A cigarrinha levantou vôo, mas não pôde chegar a seu destino. Na metade do caminho caiu vítima 
da fadiga. Então o papa-mosca foi escolhido por sua audácia e constância, mas não teve melhor sorte. 
58Outros pássaros foram enviados, mas suas asas quebravam-se ou seus corações falhavam ao atingir certa 
altura, e se precipitavam de volta à terra. 59Então o pássaro Ara-Kolé disse: “Vou levar as súplicas ao céu 
e estou certo de que só eu poderei chegar à outra margem”. 60Todos olharam com grande desprezo esse 
pássaro repulsivo, sombrio e horroroso que falava em tais termos. 61Nesse momento, o intrépido animal, 
que era um grande voador, partiu com as oferendas para o céu e logo perdeu-se de vista. 62Entretanto, o 
rápido pássaro também caiu e a terra pareceu ter perdido sua última esperança. 63Todos começaram a 
perguntar-se se aquele pássaro bobo e pesado, tão feio, que se alimentava devorando cadáveres, seria 
capaz de levar a cabo sua missão. 64Aquele animal pestífero e feio era sua última esperança. 65Assim Ara- 
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Kolé partiu de novo, levando consigo a última súplica da terra que, sem muita confiança nessa missão, 
pensava que sua causa estava perdida. 66Mas Ara-Kolé voou incansavelmente e com serenidade durante 
dias e noites, até o outro lado do céu. 67Passou à margem e voou ainda mais longe, depositando as 
oferendas, e fazendo com que as palavras da terra fossem ouvidas. Dizia: 68“Céu, a terra me enviou para 
implorar tua clemência. Os filhos e as criaturas da terra te pedem perdão. São teus servos e desde o mais 
profundo de seus corações imploram misericórdia. 69Senhor, a terra está morrendo lá embaixo. Galinhas, 
galos, pombas, ovelhas, cachorros, gatos, todos nós estamos morrendo. Perdoa-nos, pedimos-te de 
coração”. 

70Depois que ouviu esta súplica, o céu voltou seus olhos para a terra. Fazia muito tempo que o céu não 
lançava nenhum olhar para a terra. Então a viu na nudez de sua morte. 71Vendo que agora o 
reverenciavam devotamente e com fervor, aceitou as oferendas da terra. “Perdôo a terra”, disse o céu à 
Ara-Kolé. 72Nesse momento, as criaturas da terra viram como as nuvens se enchiam desde os quatro 
cantos do céu, e ouviram o coaxar das rãs líquidas que vinham nas nuvens ou que ressuscitavam do pó 
morto. 

73Ruidosamente, as águas começaram a precipitar-se desde o abismo em que haviam sido contidas, e 
desceram em grandes borbotões até chegar à terra. 74Ara-Kolé voou dia e noite pelo espaço, fugindo do 
dilúvio que ameaçava afogá-lo. Quase o alcança quando, indomavelmente, as águas se derramaram sobre 
a terra formando um grande lago. 75Graças a Iroko, as criaturas se salvaram do dilúvio. A terra bebeu 
água e saciou a sua sede, gerou, cobriu sua nudez com novo verdor, dando graças ao céu. 76Entretanto, 
nunca a terra voltou a conhecer os dias felizes do começo. 77O céu nunca mais prestou muita atenção, 
cuidado ou afeto à terra, que agora lhe era indiferente. 78E todo mundo sabe como tem sido a vida desde 
aquele dia. 

As partes temáticas do texto 

Este appatakí poderia ser dividido de várias maneiras, dependendo dos critérios que se 
empreguem e do que se pretende estudar no mito. Assim, por exemplo, caberia a possibilidade de 
uma abordagem com critérios de análise histórico-lingüística que produzisse uma reconstrução das 
várias tradições orais e dos estágios de elaboração (que parecem estar por detrás do texto atual). 
Este tipo de abordagem é, evidentemente, de grande importância. Porém, mesmo aproveitando 
alguns resultados dessa maneira de estudar o appatakí, optamos por um comentário exegético, 
temático, versículo por versículo. Julgamos ser esta opção mais proveitosa, como primeiro passo, 
dando primazia ao interesse pelo diálogo com a religião iorubá (ainda que talvez possa também 
haver, por detrás de nossa opção metodológica, uma apologia em favor do mútuo respeito). 

O interesse pelo diálogo cristão-iorubá é o que mais nos preocupa. Certamente, mais do que a 
análise histórico-lingüística por si só. Poder-se-á aduzir que o conteúdo religioso dos mitos iorubás 
só será alcançado mais plenamente depois daquela análise. Esse argumento é evidente. Mas, como 
em muitos círculos teológicos ainda não se chegou a descobrir a riqueza e magnitude da fé iorubá e, 
até mesmo, como parece que ainda não se chegou a compreender essa fé como “religião” (e religião 
não-cristã, mais exatamente), preferimos que este nosso estudo ajude, na medida do possível, a 
descobrir na teologia o que foi evidente para milhões de latino-americanos por mais de dois séculos. 
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Haverá diálogo verdadeiro entre o cristianismo e a religião dos iorubás quando esta for 
considerada e respeitada como capaz de enriquecer o cristianismo (e não só vice-versa, como 
comumente se acreditou). Não parece merecer o nome de diálogo um encontro superficial ou 
folclórico, que pensa ver uma carência essencial no universo religioso lucumí, em nível de graça, 
verdade etc. A busca de condições de diálogo leva-nos a interessarmo-nos, primeiramente, pelo 
ensinamento deste appatakí sem esquecer o aspecto histórico-lingüístico. Uma teologia latino-
americana das religiões não pode, nem deve limitar-se ao mero conhecimento das religiões não-
cristãs no continente, mas sim elaborar, teologicamente, sua razão de ser e seu espaço na América 
Latina, e enfrentar a tarefa de estabelecer um clima de conhecimento verdadeiro e de respeito mútuo 
entre o cristianismo e as outras religiões presentes entre nós. Seria tragicamente irônico se a 
teologia latino-americana decidisse não prestar atenção às expressões religiosas populares mais 
tradicionalmente marginalizadas, ou se o fizesse como simples apêndice sem importância. 

Tendo presente estes esclarecimentos, voltemos ao appatakí que apresentamos. Cremos que, 
tematicamente, pode ser dividido nas seguintes partes: 

vv. 1-8 — O pecado da terra e o castigo (por afastamento) do céu. 

vv. 9-26 — O paraíso perdido por causa do pecado. Iroko, a sumaúma sagrada,11 entra em cena. 
É ele quem medita e convida o ouvinte (ou leitor) a meditar: o que perdemos? 

vv. 27-39 — O mundo depois do pecado, em crise, e sem o auxílio do céu. A terra, no entanto, 
não admitia ainda sua culpa. Desatende-se o conselho de Iroko: pedir perdão. 

vv. 40-55 — Sem arrependimento, a terra e todo ser vivo continuam a sofrer terrivelmente, mas 
Iroko acaba ensinando que é preciso arrepender-se e pedir perdão ao céu. Mas, apesar das súplicas 
das criaturas, o céu não responde. Parece que, aqui, o v. 47 está fora de seu lugar original. 

vv. 56-69 — Os esforços da terra e suas criaturas por fazer-se ouvir no céu. Dois passarinhos 
muito comuns e populares entre os lucumí cubanos — a cigarrinha (tomeguín)12 e o papa-mosca 
(pitirre)13 — tratam de aproximar-se do céu, mas não o conseguem. Todos os esforços e esperanças 
parecem esvaecer-se. Só um animal feio e rejeitado como Ara-Kolé,14 que traz na sua feiúra o 
resultado do pecado (cf. v. 27), é que, por fim, consegue chegar junto a Deus e comovê-lo. A terra 
pede perdão a Deus de todo o coração. 

                                                
11 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Nome vulgar em espanhol: ceiba. Em português: sumaúma. Árvore 

da família Bombacaceae, atinge cerca de 50 metros de altura e exibe enormes sapopemas (raiz 
tabular que irradia do tronco da árvore). A área de distribuição desta espécie estende-se do 
México ao norte da América do Sul. — Segundo O. Cacciatore, iroko, orixá fitomorfo nagô, era, 
na África, a teca africana ou maogani (Chlorophora excelsa-morácea). No Brasil, foi identificado 
com a gameleira branca (Ficus doliaria M.). [N. T.] 

12 Tiarias olivacea (L.) Nome vulgar em espanhol: tomeguín. Em português: cigarrinha. [N. T.] 
13 Tyrannus domincensis Gmelin. Nome vulgar em espanhol: pitirre. Em português: papa-mosca. 

[N. T.] 
14 Cathartes aura (L.) Comumente conhecido, em Cuba, como “aura tiñosa”. Nome vulgar em 

português: urubu-de-cabeça-vermelha. [N. T.] 
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vv. 70-78 — Comovido, o céu perdoa e faz chover, e a terra se salva. A sabedoria de Iroko 
triunfa, ensinando a pedir perdão, e a valentia de Ara-Kolé, rejeitado por todos, salva a todos. Os 
vv. 76-78, no entanto, concluem o appatakí com uma nota pessimista: Deus continua longe, a 
harmonia original não retomou e continua a haver sofrimento na terra. 

Comentário ao texto completo 

Depois de ter visto as partes em que, tematicamente, pode ser dividido este mito, passemos agora 
ao comentário de quase todos os versículos. 

v. 2: O céu e a terra são “irmãos”. Órun (i. é, “céu”) e Ayé (i. é, “terra”), ao ter personalidades 
próprias neste mito, parecem evocar relatos mais antigos sobre a cabaça cósmica, formada por 
Obatalá e Odudua. Veremos isso mais adiante (cf. v. 41). 

vv. 3-4: O culto à mãe terra ressoa nestes versículos. Tanto o v. 2 como os vv. 3-4 podem ser 
sinais da presença de conteúdos mais antigos, provenientes de appatakís já desaparecidos, ou de 
uma fase intermediária de elaboração do presente mito (indicada pelo ciclo Obatalá-Odudua ou da 
cabaça cósmica), como indicaremos no comentário ao v. 41. 

v. 7: Obá significa “rei”. Olórun é um dos nomes sagrados do Ser Supremo iorubá. O vocábulo 
vem da combinação de outros dois: Olo (“dono”) e Órun (“céu”). Significa, dessa maneira, algo 
assim como “dono do céu” ou “soberano do céu”. Com freqüência, nos mitos iorubás basta dizer 
Órun (“céu”), para que se entenda que se está falando de Deus. Por isso, neste comentário usamos a 
maiúscula para escrever “Céu”. Outros nomes do Ser Supremo iorubá são Olodumarê e Olofin. 

Olórun “faz um sinal ao Céu”. O gesto se dirige a si mesmo. Isto é, é Deus quem se afasta. O 
contexto deste mito permite deduzi-lo (cf. esp. vv. 68-69). 

v. 8: O afastamento de Deus é provocado pelo pecado de soberba da terra. É um castigo. É 
evidente a influência dos mitos que colocam o Ser Supremo iorubá afastado do mundo. Este 
appatakí em si não nos permite concluir que seja um Deus inacessível, mas concluímos pelos dados 
da religião iorubá que temos a partir de outras fontes. 

v. 9: Iroko era, originariamente, um orixá fitomorfo na África. Morava numa árvore sagrada, 
também chamada Iroko. Em Cuba, Iroko continua sendo árvore sagrada: a sumaúma. Mas nas 
Antilhas não é freqüente ser considerada um orixá, embora o appatakí que estudamos a faça ter 
“espíritos” (v. 51), estar relacionada com os monos (v. 50) e ter, evidentemente, uma personalidade 
própria. Não há dúvida de que, aqui, há ecos específicos de mitos nigerianos que relatavam as 
histórias do orixá Iroko. Mas mesmo que em Cuba Iroko tenha deixado (quase sempre) de ser um 
orixá, há abundantes testemunhos de que continua sendo muito reverenciado.15 Neste versículo, 

                                                
15 L. Cabrera recolhe outros fitos e mitos de Iroko. Cf. El monte. 2. ed. Miami, Chicherekú, 1968. 

pp. 155-162, 179-186, 192-194. 
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convida-se o ouvinte (ou leitor) a acompanhar o Iroko na meditação sobre o que se perdeu por causa 
do pecado e da soberba. 

v. 11: A conseqüência mais grave do afastamento de Deus é o fim da harmonia (que será descrita 
a partir do próximo versículo). E com o fim da harmonia entre o céu e a terra vêm todas as 
desgraças e o perigo da extinção da vida. Neste appatakí se insiste na sabedoria de Iroko, que 
compreende o que significa tanto o pecado como a desventura que este traz. Iroko compreende 
porque tem suas raízes nas “entranhas” da terra e seus galhos na “intimidade” do céu. Iroko, neste 
mito, faz as vezes de lugar de encontro da sabedoria e experiências de Órun e Ayé. 

vv. 12-20: Com o v. 12 começa a segunda parte do appatakí, em que se descreve o paraíso que 
existia antes do pecado da terra. Estes oito versículos contam da bondade das forças da natureza 
(vv. 12-13), mas a ênfase, evidentemente, se coloca no tema da morte. Talvez, para o gosto 
ocidental moderno, estes versículos sobre o processo da morte pareçam um pouco macabros. A 
morte, segundo o mito, já era conhecida no paraíso; mas “o fim era um belo ocaso” e não uma 
interrupção abrupta da vida. No mundo de harmonia, agora perdido, desejava-se a morte, porque ela 
era, no fundo, uma opção pela vida, uma maneira de contribuir para a continuação da vida na terra, 
um gesto de solidariedade. É possível que, por detrás dessa visão tão otimista da morte e dessa fé na 
vida, esteja presente a conhecida “teologia” iorubá sobre o axé. 

v. 21: A bruxaria e a magia, segundo este versículo, são conseqüências do pecado. Parece que 
não se nega a validade do recurso a elas (“[...] ninguém tinha de controlar o poder [...]”), porém isto 
se explica por causa ou como conseqüência do pecado. Se é assim, talvez se pudesse duvidar da 
suposta e necessária essência mágica da religião iorubá na América. Será que é realmente essencial? 
Não será, antes, que até os lucumí reconhecem na magia um desvio — ainda que às vezes 
consentido — do verdadeiramente essencial em sua religião? 

v. 22: Tanto na Nigéria como depois na América, a história iorubá conhecia a guerra, a 
escravidão, a cobiça etc. Este versículo e a primeira frase do seguinte nos falam da harmonia entre 
os humanos antes do pecado. É interessante notar que, para referir-se às relações sociais e 
interpessoais, dentre todas as imagens possíveis, este appatakí escolhe precisamente as do poder 
político-militar e a da propriedade privada, e passa por cima de outras dimensões da convivência 
humana. Parece haver, para este mito, uma conexão entre o “coração puro” e as dimensões de poder 
e propriedade mencionadas. Isto é, se existisse o “coração puro”, não existiriam nem poder, nem 
propriedade privada; e a existência destes é sinal da ausência daquele. O “coração puro” é 
conseqüência da harmonia entre céu e terra, mas ao romper-se essa unidade entre Órun e Ayé, 
desfaz-se a pureza e, como conseqüência, surgem a dominação e a propriedade excludente. Em 
resumo, essas são fruto do pecado. 

vv. 24-26: Talvez estes versículos estejam aqui (no texto fixado por escrito) fora de seu lugar 
original. Talvez devessem vir imediatamente depois do v. 13. É inevitável a lembrança de Is 11,6-8. 
Não parece possível, entretanto, a influência desse texto veterotestamentário sobre o appatakí que 
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examinamos: o uso da Bíblia era muito pouco freqüente no catolicismo cubano da Colônia e 
Primeira República e os escravos teriam ainda menos acesso que outros ao Antigo Testamento. 

v. 27: Este versículo que inicia a terceira parte do mito volta a colocar o Iroko no centro do 
relato, como aquele que compreende e medita o que acontece no mundo. Iroko é o mestre da 
verdadeira sabedoria, dada sua relação especial com o céu e a terra (cf. vv. 10-11). A realidade do 
mundo, depois do pecado, só pode causar dor e pranto. Um elemento interessante neste versículo é 
a introdução da feiúra como conseqüência dos sofrimentos (e, em última análise, do pecado). A 
referência ao feio poderia ser passada por cima não fosse pelas muitas vezes que se repete no texto, 
e porque nos vv. 60 e 63-64 é essa, precisamente, a qualidade em que se insiste para descrever a 
Ara-Kolé: o pássaro feio e sujo que intercede diante de Deus para salvar a Terra. Ara-Kolé, por 
assim dizer, mostra em sua aparência as conseqüências do pecado. 

vv. 28-29: A morte existia no paraíso (cf, vv. 15-19), mas não o luto, porque a morte era motivo 
de vida e harmonia. Entretanto, com o fim do paraíso, chega o luto. Não só pela morte biológica, 
mas também pelo desaparecimento da harmonia universal. Iroko é quem sente o luto: é ele que 
compreende uma vez mais. E a partir de Iroko (diz o mito que por meio de suas flores espalhadas ao 
vento) o luto e a tristeza atingiram a todos. As criaturas ainda não sabem o que sucedeu (só Iroko 
sabe), nem porque estão de luto, mas se sentem tolhidas pela nova realidade e penetradas pela dor. 

v. 30: Iroko, como que num gesto maternal, abre seus braços para proteger um mundo 
entristecido, destruído, “no silêncio de um acaso diferente”. O mundo que se protege sob Iroko 
acabará sendo ensinado por ele. Não há um paralelo — embora certamente sem influência — com 
as imagens israelitas da Sabedoria? Iroko é, aqui, a imagem da sábia compaixão solidária. 

v. 31: Dramática apresentação do rompimento da harmonia: surgem a noite, o medo, a angústia, 
a escuridão e o Mal. Iyondó, entre os iorubás cubanos, não é um orixá (portanto, não é uma versão 
modificada do que representa Exu), tampouco é o demônio cristão. Iyondó é uma vaga ou difusa 
representação do Mal. Eles simplesmente crêem que é “uma coisa má”. Aplica-se o nome Iyondó a 
acontecimentos, pessoas ou coisas que possuem ou mostram a qualidade de maldade, ou se aplica o 
termo ao Mal mesmo. Iyondó, por seu uso, implica que o Mal tem certa realidade ou personalidade 
própria. 

vv. 32-33: O appatakí, neste e em outros versículos, insiste na novidade da situação criada pelo 
pecado: não existiam nem palavras para expressá-la. A novidade também implica que esta realidade 
indizível não era conseqüência da criação em si, necessidade à existência. É algo estranho que, 
como Iyondó, invadiu a criação. Os vv. 31-32 descrevem a angústia, o medo e o Mal como noite. O 
v. 33 fala do trabalho como dia, mas como oposto qualitativamente à escuridão anterior, senão 
como continuação: a vida é devorada pelo sol. Em outras palavras, não há respiro, nem há exceção. 
Toda a realidade foi atingida pelas conseqüências do pecado. 

vv. 34-35: Iroko consegue partilhar sua sabedoria. Seu ensinamento é interessante e simples: 
rogar pela terra que ofendeu o céu. É o início do tema do arrependimento como única alternativa ao 
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pecado. A ênfase que vimos, nos versículos anteriores, sobre a novidade da situação depois da perda 
do paraíso, reaparece aqui ao não saberem as criaturas o que significa ofender. A ofensa (e o 
arrependimento que a supõe) é novidade; mas uma novidade incompreensível, porque destruiu tanto 
a razão como a experiência anterior da criação boa. Poder-se-ia dizer que, segundo o appatakí, 
ofender ou pecar não é razoável e destrói a criação, por isso é incompreensível. 

vv. 36-37: Estes dois versículos nos descrevem a ação ou castigo do céu: a seca que coloca em 
perigo a vida. Não deve surpreender que este símbolo da seca apareça numa sociedade agrícola 
(tanto na Nigéria como em Cuba). O fim da seca será o sinal do perdão de Deus e do renascer da 
vida na Terra depois do perdão. 

v. 38: Outra breve descrição que completa a dos versículos anteriores. Naqueles (vv. 36-37) se 
falava da ação do sol que castigava a terra em nome de Deus; neste se mencionam os efeitos que o 
castigo tem sobre a terra. 

v. 39: A terra, por fim, se dá conta de que está sendo açoitada pelo céu. Reconhece sua 
dependência; mas não seu pecado. Fala ao céu “em voz baixa” e pede a chuva. Mas não se 
arrepende de coração. Sem arrependimento sincero não há perdão, mesmo que se supliquem os 
favores do céu. Ayé permanece orgulhosa perante Órun: quer ajuda, mas não ao preço de 
reconhecer seu orgulho como pecado. 

v. 40: O Céu, ante a atitude da Terra, não só mantém o castigo, mas o aumenta. Há uma fúria, 
uma ira e até certa justificação da vingança do céu (na redação deste appatakí ao menos). 

v. 41: A terra é mãe. No comentário ao v. 7, dissemos que Olórun (nome do Ser Supremo iorubá, 
e que significa “dono ou soberano do céu”), com muita freqüência, aparece nos mitos lucumí sob a 
aparência de Órun (“céu”), subentendendo-se que se refere a Deus. Pois bem, no estrato mais antigo 
dos mitos iorubá, aparece Odudua como contemporânea de Olodumarê-Olórun16 e como princípio 
feminino da deidade suprema. Um pouco mais tarde, no estrato intermediário, como resultado do 
sincretismo intra-africano ocorrido quando Ilê Ifé (depois de uma conquista militar?) se converteu 
na cidade mais sagrada dos iorubás, Obatalá — orixá da criação em Ilê Ifé — se converte no 
companheiro de Odudua, que assim passou a ser orixá, esposa de Obatalá e com ele agente da 
criação, e não mais dimensão feminina do Ser Supremo. Posteriormente, a esse estrato intermédio 
de elaboração produziu-se um novo passo no sincretismo intra-africano, ao aparecerem mitos de 
Odudua como “irmão” (masculino agora) de Obatalá, para concluir, em alguns mitos cubanos, 
como “caminho” deste. 

Vale dizer: nos estratos mais recentes da mitologia, Odudua se converte em orixá masculino ou 
em dimensão (“caminho”) de Obatalá. Enquanto nos estratos intermediários Odudua é orixà 
feminino, esposa de Obatalá, com ele criadora de tudo, mãe dos viventes. É precisamente nesse 

                                                
16 Olodumarê é outro nome do Ser Supremo iorubá, bem como Olofin e Olórun. Embora sejam 

basicamente intercambiáveis, Olodumarê era (e certamente ainda é) o nome mais freqüente 
para Deus. 
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estrato intermediário que Odudua é simbolizada pela terra e, mais concretamente, pela terra-mãe. 
Apenas nos estratos mais antigos, já quase em desuso, podemos ainda descobrir os retos de mitos de 
Odudua como princípio ou dimensão feminina do Ser Supremo (junto com Olórun e, portanto, não 
um orixá). Em Daomé, Obatalá e Odudua são conhecidos como um único orixá com duas facetas 
(masculina e feminina), conhecido sob o nome de Odoúwa. Aí mesmo se dá o caso de Mavu-Lissa, 
deus andrógeno dos ewe-fon. 

O nome de Odudua é de etimologia incerta. Poderia provir da combinação de odu (“resultado de 
Ifá”), da (“por si só”) e wa (“existe”), significando, então, algo assim como: “A que existe por si só” 
ou “A que é seu próprio futuro”. Ou também o nome pode vir de odu (que também significa a 
cabaça mitológica da criação), du (“jorrou”) e wa (“existe”), o que traduziria Odudua como: “A 
cabaça que jorrou o que existe”. Esta última possibilidade etimológica, entretanto, parece mais 
conforme com os estratos médios (e mais conhecidos) da mitologia iorubá, já que existe uma 
história sagrada, muito difundida, em que Obatalá e Odudua são duas metades da cabaça cósmica: 
aquele é o céu; esta, a terra. Mas seja qual for a etimologia mais correta, o que parece certo é que 
Odudua, nos estratos menos recentes (e isto é sinal da antiguidade do appatakí que estudamos, ou 
ao menos de suas fontes), é o princípio ou agente feminino da criação, simbolizado pela mãe terra. 
Referir-se à maternidade da terra, como faz nosso appatakí, é, imediatamente, evocar Odudua. 

Voltando ao mito que estamos comentando, a terra é mãe que sofre o martírio e a morte de seus 
filhos inocentes. É difícil afirmar, só por esse mito, que se esteja buscando conscientemente 
elaborar (pelos autores deste appatakí) algum tipo de interpretação cubana do velho mito da cabaça 
que formam Obatalá e Odudua. Mas não parece fácil ignorar que este texto não teria sido possível 
sem o conhecimento do mito mais antigo.17 

v. 42: A terra começa, finalmente, a pedir perdão. Chega ao arrependimento sincero. Mas é 
interessante notar que isto acontece por causa do fato de a terra se comover “maternalmente” pelo 
sofrimento das criaturas, e não por ter reconhecido o seu pecado. 

vv. 43-45: Estes versículos são uma reelaboração dos sofrimentos posteriores à perda do paraíso 
(cf. vv. 27-36), mas a ênfase é agora colocada no esquecimento do que foi o mundo antes do pecado 
e na crescente infelicidade e rivalidade entre as criaturas. Não só Iyondó faz dano, mas agora as 
criaturas mesmas se fazem o mal umas às outras. 

v. 46: No contexto de desgraças que o mito descreve e em contraposição ao quadro paradisíaco 
anteriormente pintado (cf. vv. 12-26), especialmente a descrição da morte vivificante, diz-se agora 
que a morte se converteu em desgraça. Já não há paz nem para os mortos. 

                                                
17 Cf. CACCIATORE, O. G. Dicionário dos cultos afro-brasileiros. Rio de Janeiro, Forense Universitária 

– SEEC/RJ, 1977. Verbetes “Cabaça”, “Obatalá”, “Odu” e “Odudua”. Também: CROS SANDOVAL, 
M. La religión afrocubana, cit, pp. 127-148. CANET, C. Lucumí. Religión de los yorubas en Cuba. 
Miami, AIP, 1973. pp. 49-55. IDOWU, E. B. Olodumare. God in Yoruba belief. London, Longmans 
Greens, 1963. pp. 22-29. 
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v. 47: Este versículo parece estar fora do seu lugar original. É provável que tenha estado depois 
do v. 55. 

vv. 48-49: Dois versículos que continuam o catálogo de desgraças que sobrevêm ao mundo pelo 
pecado da terra e pela insensibilidade do céu. 

vv. 50-54: O lugar singular que cabe a Iroko neste mito é evidente, aparecendo sempre como o 
portador da verdadeira sabedoria. Só ele se livra do castigo do céu, porque ele sempre reverenciou a 
Deus. Só ele, enfim, sabe o que significa o pecado e suas terríveis conseqüências. Iroko, porém, 
também é filho da terra (como é filho do céu) e, como parte do mundo, busca aliviar a dor. É 
compassivo e solidário. Dá abrigo aos que sofrem, acolhe os mortos e, sobretudo, partilha sua 
sabedoria. Não somente quer assistir na dor, mas também pretende encontrar a solução para o 
castigo. Por isso os que se deixam ensinar por ele chegam ao verdadeiro conhecimento: 
compreendem o que é e o que foi o pecado e suas conseqüências, e aprendem a arrepender-se. 
Parece que os vv. 53-54 são um eco dos ritos iorubás ao orixá Iroko. Os lucumí cubanos ainda 
mantêm alguns dos ritos nigerianos (sacrifícios, ebós etc.). Semear um Iroko — ou sumaúma — é 
ainda um ato sagrado que envolve sérias obrigações religiosas.18 

v. 55: Tendo recebido a sabedoria de Iroko, enfim as criaturas, em nome de sua mãe terra, 
oferecem o primeiro sacrifício ao céu em sinal de arrependimento. Aqui colocaríamos o v. 47, em 
que a terra também pede perdão. Agora teria sentido a súplica da terra por clemência, uma vez que 
se aprendeu a sabedoria de Iroko (“se tinham tornado clarividentes”). 

vv. 56-57: Estes versículos, de maneira simples, nos apresentam as tentativas das criaturas para 
se fazerem ouvir pelo céu. Dois passarinhos muito comuns e apreciados tratam de chegar a Órun, 
mas fracassam. Nem a capacidade de voar bem, nem os esforços ou a audácia permitem 
aproximarem-se do céu. 

v. 58: O appatakí relata o fracasso de todas as missões de intercessão diante de Deus. Ninguém o 
alcança. Os melhores do mundo não conseguem aproximar-se-lhe. Parece que as esperanças do 
mundo se esgotam. É evidente o eco da crença iorubá sobre a excelsa santidade de Deus e sua 
insuperável alteridade. Nenhum ser terreno pode aproximar-se dele qualitativamente (este mito o 
expressa em termos espaciais, que são mais gráficos). 

vv. 59-60: Ara-Kolé, pássaro feio e repulsivo, popularmente considerado entre os lucumí como a 
mais desagradável das aves, se oferece para chegar a Deus. Para aumentar a grandeza da façanha e a 
generosidade e compaixão de Ara-Kolé, sublinham-se a feiúra do animal — várias vezes enfatizada 
no texto — e o desprezo com que é tratado. Fica em evidência a gratuidade de seu esforço, já que 
ninguém o respeita ou aceita. 

vv. 61-64: À primeira vista, parece lógico, em um appatakí que exalta Ara-Kolé, que se narre 
um primeiro fracasso desse mensageiro. Há indicações para duas possíveis respostas a tal 

                                                
18 Cf. CABRERA, L. El monte, cit., pp. 179-186. 
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dificuldade. Em primeiro lugar (e se nosso texto não foi adulterado), pode ser que se quisesse 
enfatizar mais a indignidade de todas as criaturas diante de Deus — até mesmo Ara-Kolé. Por isso 
se repetiriam outra vez as más qualidades de Ara-Kolé: hediondo, feio, bobo, devorador de 
cadáveres, rejeitado por todos. Duvida-se, pois, de sua dignidade ou capacidade de levar a cabo sua 
missão perante o céu. Mas uma segunda resposta possível para a inclusão do primeiro fracasso do 
mensageiro poderia encontrar-se numa adulteração do texto que reproduzimos aqui. A versão que 
publica M. Cros Sandoval, a que já fizemos referência, mostra sinais de um appatakí (anterior?) que 
terminava de maneira diferente de como termina o nosso. O fim do mito não estaria no v. 78 (v. 75), 
mas acabaria inesperadamente com o primeiro fracasso de Ara-Kolé no v. 62. Em nosso texto, o 
autor do mito (ou autores) coloca a palavra “apareceu” no v. 62, como maneira de dar continuidade 
ao mito até um final feliz. Na versão de Cros Sandoval, nesse mesmo versículo não aparece 
nenhuma expressão que suavize o fracasso de Ara-Kolé ou que permita, logicamente, continuar 
com o mito e uma segunda (e feliz) missão do mensageiro. Assim, apesar de o texto em Cros 
Sandoval mostrar um corte lógico no fluir do relato, pode indicar a presença de outro appatakí 
(talvez mais antigo) que não via possibilidade alguma de conseguir o perdão de Deus, ou talvez 
terminava de uma maneira diferente e já perdida para a tradição, ou, por último, também pode ser 
que os informantes de Cros Sandoval se tivessem equivocado na fixação escrita e cometido algum 
erro na transmissão do mito. Neste último caso, talvez seja, então, o nosso texto o mais original. 
Seja como for, é impossível, agora, resolver este problema redacional (que certamente influiria 
fortemente na interpretação e uso do mito). E, ainda com essas dificuldades, não deixa de ser certo 
que o texto que usamos é transmitido em muitos centros de cultos nas Antilhas. De qualquer 
maneira, ambas as redações do mito (a nossa com o suavizante “pareceu”, e a de Cros Sandoval 
sem ele) continuam até o v. 78. 

vv. 65-66: Ara-Kolé parte de novo rumo a Deus, com uma valentia e confiança que contradizem 
as dúvidas, críticas e desconfianças dos demais. 

v. 67: Por fim, Ara-Kolé chega ao céu e aí deposita as oferendas da terra. O rejeitado pelas 
criaturas acaba sendo aquele que faz com que se escutem no céu as palavras da terra. Se não foi 
impossível mostrá-lo, quase nos inclinaríamos em ver aí uma influência dos cantos do Servo de 
Javé, do Dêutero-Isaías, na figura de Ara-Kolé. Evidentemente, esta influência não se deu (pelas 
mesmas razões aduzidas no comentário aos vv. 24-26). 

Além do mais, não há por que buscar somente influências judeo-cristãs em um texto iorubá, 
quando as raízes nigerianas da religião lucumí trazem suficientes exemplos de heróis rejeitados que 
salvam seu povo. 

vv. 68-69: Estes dois versículos, junto com os seguintes, formam o cume poético-teológico do 
appatakí. A oração da terra é comovedora. Ara-Kolé não pede perdão para si, mas para todos. Pede 
a Deus que se compadeça da miséria e sofrimentos das criaturas. De coração, o mundo implora a 
clemência divina. Apela-se, exclusivamente, à misericórdia de Deus. Embora Ara-Kolé tenha 
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trazido oferendas, em sua oração não se refere a elas, baseando seu pedido na confiança de que 
Deus se apiedará dos que sofrem. A beleza e a comovedora força da oração estão em contraste com 
a ambigüidade da resposta divina que segue. 

vv. 70-71: Deus ouve a oração de Ara-Kolé. Ao olhar a nudez da terra, comove-se e perdoa. Mas 
não chega a ser uma resposta verdadeiramente compassiva. Seria melhor talvez dizer que Deus 
sentiu pena. Embora conceda seu perdão por causa do sofrimento da criatura, influi muito a 
fervorosa reverência que observa na terra. Que aceite as oferendas não é mais do que um gesto 
litúrgico que significa a oração ouvida. Mas os dois motivos para o perdão de Deus não são fáceis 
de conciliar: por um lado se diz que teve compaixão (pena?) do sofrimento, mas por outro lado se 
diz que só houve perdão ao observar a reverência submissa das criaturas. Não que, necessariamente, 
um motivo cancele o outro ou o exclua. Mas o que chama a atenção é que o Deus excelsamente 
bom, a que nada pode ser comparado em perfeição e virtude, dê tais mostras de egoísmo ou atue tão 
cioso de seu poder e de seus direitos a ser adorado. Como dissemos, essa imagem pouco lisonjeira 
de Deus é difícil de conciliar com a outra, igualmente presente, do Deus misericordioso e generoso. 

vv. 72-74: Estes versículos narram as conseqüências do perdão. Volta a chover sobre a terra e a 
vida renasce. O perdão — é o que se deduz — foi tão abundante como a chuva. 

v. 75: Iroko volta a entrar em cena para terminar o appatakí. Embora Ara-Kolé seja o mediador-
salvador, nada poderia ter acontecido sem a sabedoria de Iroko. Foi ele que ensinou o 
arrependimento, por meio do qual se obteve o perdão e que tornou possível a missão de Ara-Kolé. 
Uma vez mais, neste versículo, os conhecimentos de Iroko salvam o mundo. Encontramos aqui, 
porém, outras dificuldades redacionais. Pela descrição do dilúvio ocasionado pelas chuvas (ou, ao 
menos, pelos restos de descrição que ficam), e pela referência explícita neste versículo a uma nova 
façanha de Iroko, cabe perguntar se não houve, nas tradições que se combinaram neste mito, um 
relato mais longo, que agora passaria a contar-nos como foi esta nova catástrofe sobre a terra e 
como foi que Iroko voltou a atuar em sua sabedoria. Parece que algo ficou fora da redação 
conhecida atualmente (em qualquer de suas variantes). É possível que por razões mais ou menos 
didáticas o texto tenha sido cortado, ou também que estejamos diante de um appatakí que se 
desprendeu de outro mais extenso (que seria algo como um ciclo de mitos sobre Iroko). Seja como 
for, o texto atual tem consistência própria e talvez por isso pode ser transmitido independentemente 
das outras histórias sobre Iroko. Além do mais, cabe notar que, no caso de estarmos diante de um 
appatakí que se desprendeu de outro mais extenso, a figura (aqui central) de Ara-Kolé deve ser 
revisada, porque é difícil que num ciclo sobre Iroko possa Ara-Kolé ter tido tal importância. Se 
houve tal desmembramento — e isto não é mais do que hipotético — deve ter acontecido já em 
Cuba e não na África, portanto faria parte dos estratos mais recentes na elaboração do texto. 

v. 76: O appatakí mesmo adverte que, embora a história pareça ter tido um final feliz, de fato 
não foi assim. O mundo, é verdade, não foi destruído pela ira divina e Deus teve compaixão. Mas 
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isso não significou a volta do paraíso. A felicidade e harmonia dos primórdios não mais voltaram. 
Isto é, embora o pior castigo tenha sido evitado, as demais conseqüências do pecado ainda estão aí. 

v. 77: Talvez este versículo seja expressão daquela dimensão de egoísmo ou frieza que víamos 
num dos dois motivos para o perdão de Deus (cf. vv. 70-71). Talvez se faça presente, neste 
appatakí, o afastamento de Deus entre os iorubás. O texto parece também afirmar que Olórun, o 
distante, é igualmente santo e misericordioso. É ainda possível pensar, embora não se possa provar, 
que este mito é um esforço, mais ou menos consciente, de conciliar ambos os aspectos do Ser 
Supremo: sua indiferença e sua santa misericórdia. 

v. 78: É possível que este último versículo (ou talvez também o anterior) tenha sido acrescentado 
mais recentemente. É simplesmente um convite à reflexão pessoal do ouvinte (ou leitor). Equivale à 
frase evangélica: “Quem tem ouvidos para ouvir...” 

Comentário valorativo do appatakí 

As perguntas sobre a origem do Bem e do Mal são tão antigas como a humanidade. Toda religião 
parece perguntar-se por ela. A “Santeria” não é exceção, como o demonstra o mito que estudamos. 

Segundo o appatakí, o Bem está na própria origem do mundo. A união entre o céu e a terra é 
primigênia. O Bem é fruto dessa união, portanto parte da própria essência ou natureza da criação. O 
Bem, em última análise, é o único que tem direito de existir. 

O Mal, pelo contrário, é o resultado da quebra da unidade. É a soberba, o pecado da terra, que 
provoca toda maldade. Quando o céu se afasta, aborrecido, Iyondó (“o Mal”) aparece. Não existiria 
sofrimento algum se Ayé não tivesse ofendido a Órun: o Mal (e toda a dor que vem com ele) é um 
estranho que invadiu a criação. Iyondó não tem direitos, mas crueldade, e o poder que lhe foi 
permitido pelo céu como castigo à terra, e só o céu pode controlar Iyondó e o dano que ele cria. 

Mas é interessante notar que, apesar da destruição da harmonia e felicidade primeiras, 
sobreviveu um Bem que, de alguma maneira, permanece como sinal ou vestígio do que foi e como 
esperança do que poderia ser: a sabedoria e a solidária compaixão de Iroko. O mito justifica a 
sobrevivência deste precário sinal ao dizer, com sua maneira poética, que isso se deve porque Iroko 
tem suas raízes “fincadas nas entranhas” da terra e seus galhos “na intimidade” do céu. O que Iroko 
simboliza neste relato sagrado é o Bem que ainda nos resta e nos é acessível. Não suprime o Mal e 
suas desgraças, mas permite sobrepor-se a eles e não perder a esperança de que Deus se apiedará do 
mundo. 

O Bem, embora desse modo limitado, é de alguma maneira alcançável. Mas só pela sabedoria e 
solidária compaixão, segundo o modo de Iroko. O Mal só pode ser perdoado ou limitado em seus 
efeitos por meio da oração sincera e, especialmente, pelo arrependimento do coração. 

Visto assim e deixando de lado as personagens mitológicas e sempre simbólicas, não é muito o 
que se poderia objetar — a partir da teologia católica — aos ensinamentos deste mito. Entretanto, 
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não é tão simples deixar de lado as figuras protagonistas desta história (embora os lucumí não sejam 
tão ingênuos a ponto de interpretarem seus próprios mitos de maneira muito rigorosa ou, como 
diríamos hoje, fundamentalista). Como tampouco é simples deixar de lado outros conteúdos 
religiosos deste appatakí. Por isso nem tudo é aceitável para o cristianismo — e isso é mais do que 
evidente —, nem faríamos bem em esquecer ou diminuir as dificuldades. 

Dada a extensão do mito e a diversidade de temas secundários, e não querendo estender-nos 
demasiadamente, selecionamos alguns pontos-chave sobre os quais faremos breves comentários: (a) 
as figuras de Iroko e Ara-Kolé, (b) o que é o perdão e (c) quem é Deus. 

Iroko e Ara-Kolé 

Iroko é o sábio desta história sagrada. É ele, por assim dizer, quem ensina ao ouvinte (ou leitor) o 
sentido do mito, já que possui a sabedoria e por isso compreende o significado do Bem e do Mal. É 
ele também que se compadece das demais criaturas, ajudando-as a encontrar o caminho que lhes 
permita superar as desgraças. 

Iroko é o único, em toda a criação, que nunca deixou de adorar a Deus e de venerar a mãe terra. 
Nele se unem, ainda e apesar do pecado que os separou, e nele se mantém algo da harmonia 
perdida. Iroko pode, assim, interpretar corretamente os fatos. 

Mas Iroko não é sábio para si. O appatakí insiste na compaixão e solidariedade de Iroko. Sua 
sabedoria é para os demais e só para os demais. Sofre, abala-se. Chora — conta-nos o mito — ao 
dar-se conta do acontecimento. Empenha-se em partilhar sua compreensão. Abriga sob sua sombra 
os que são vítimas do Mal. 

Além disso, Ara-Kolé não é o símbolo do sábio intercessor. A função de Ara-Kolé neste 
appatakí é, certamente, a do que intercede diante de Deus em nome da terra; mas uma intercessão 
que o mito refere como originada na missão de Iroko e, sobretudo, na solidária compaixão de Ara-
Kolé e seu generoso esforço. 

Ara-Kolé é o rejeitado, o feio e repugnante, que se sobrepõe às maiores adversidades e ao 
menosprezo dos demais, conseguindo não só salvar a todos, mas também mostrar qualidades que o 
mundo necessita e que não queriam ver nele. Essas qualidades (valentia, solidariedade etc.) são as 
que lhe alcançam ser ouvido por Deus. 

É interessante, dadas as figuras de Iroko e Ara-Kolé, que o sábio e mestre não desempenha a 
função de intercessor, apesar de dizer-se que mantém seu vínculo com o céu. E Ara-Kolé, embora 
sendo vítima do Mal (insiste-se em que sua feiúra é sinal disto), acaba sendo o salvador dos demais 
viventes. Parece que o appatakí indica uma dimensão mais profunda. 

Ei-la: saber não é suficiente para salvar, nem a valentia é suficiente para conhecer o que se deve 
fazer diante do Mal. Iroko sabe, mas não salva. Ara-Kolé, o valente, salva, só porque Iroko ensinou 
o que se deve fazer. Somar ambas as personagens, embora teoricamente possível de alguma 
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maneira, não faria justiça ao que o mito ensina. Se lemos o texto mais pausadamente, veremos que o 
appatakí nos diz que tanto Iroko como Ara-Kolé têm qualidades em comum. É nessas qualidades 
que ambos possuem — compaixão e solidariedade — que está a sabedoria capaz de operar 
salvação. Uma vez que a sabedoria e a valentia se fundamentam ou complementam nessa solidária 
compaixão, então — e só então — é possível vencer as adversidades e descobrir o que se deve fazer 
para aproximar-se de Deus. Só assim haverá salvação. Iroko, que de alguma maneira mantém sua 
unidade com o céu, recebe a sabedoria; Ara-Kolé, a criatura que mais mostra em si as 
conseqüências do Mal, intercede valentemente pela terra. Mas só quando ambos se unem no 
profundo vínculo da solidária compaixão por seu mundo realizam, num único movimento, a 
salvação da terra. 

Este appatakì, portanto, não é apenas uma narração sagrada que satisfaz, de alguma maneira, o 
interesse por saber a origem do Bem e do Mal, mas é também uma tentativa de oferecer as linhas 
básicas de uma soteriologia. Por isso este mito elabora muito mais do que um simples relato para 
explicar o que foi in illo tempore. Busca-se, de fato, a alternativa para o hic et nunc. E esta se 
encontra, precisamente, na solidária compaixão que, por sua vez, se torna sabedoria e valentia. 
Como dissemos, aqui está implícita a semente (ou o fruto) de uma teologia iorubá da salvação. 

Que é o perdão? 

Ao longo de todo o appatakí, o tema do perdão, evidentemente, é uma preocupação constante. A 
necessidade da terra, a falta de sabedoria por parte das criaturas etc. são consideradas como 
impedimentos para alcançar o perdão do céu. 

Para que sejam perdoados, os habitantes do mundo (e a terra mesma) têm de saber, 
experiencialmente, que ofenderam o céu e que eles — e não Órun — trouxeram a dor e Iyondó 
sobre si mesmos. Seu pecado é a soberba e ele permanece enquanto não aprenderem a humildade. 
Pedir perdão sem humilde admissão de culpa é um gesto inútil. 

O mito parece insistir em que este aprendizado da humildade é o mais difícil para o mundo. É 
fácil pedir auxílio ao Céu, mas só o sofrimento ensina a deixar a soberba e arrepender-se de 
coração. A humilhação é a escola da humildade. 

E Iroko vai mostrando o que se deve aprender. É interessante lembrar que essa personagem, filho 
predileto da terra, também é filho amado do céu. A esta vinculação com Òrun deve sua sabedoria, 
enquanto à sua condição de criatura deve a solidariedade e compaixão. 

Iroko ensina a arrepender-se, mostrando que a ofensa da terra afastou o céu e provocou a 
humilhante desgraça de todo ser vivo. Ele abre o caminho para a oração, o sacrifício ritual e a feliz 
missão de Ara-Kolé. 

Embora Iroko seja indispensável neste mito, é Ara-Kolé que finalmente consegue o perdão. Para 
ser ouvido pelo céu, Ara-Kolé vence suas próprias desvantagens e limitações e valentemente passa 
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à outra margem do céu. Leva oferendas a Deus, mas não são elas que comovem o Ser Supremo 
(embora as aceite em sinal de ter ouvido a oração). O que finalmente consegue o perdão para a terra 
e seus habitantes é a sincera oração de Ara-Kolé, que, em nome dos demais (que não mereciam sua 
generosa intercessão), admite, diante de Deus, o pecado e mostra sincero arrependimento. Ou, 
dizendo de outra maneira: o que alcança o perdão é a valente oração do coração arrependido e 
humilhado, não o gesto ritual. 

Mas que é o perdão? O appatakí nos parece dizer que o perdão não é a absolvição da culpa ou o 
esquecimento do passado. O perdão é a suspensão do castigo merecido pelo pecado: ato divino 
jurídico e extrínseco. Quando Deus perdoa, termina a pena. Esta é comutada, mas o pecador 
continua trazendo em si sua culpa e continua sendo merecedor do castigo. A dádiva de Deus evita a 
destruição completa da terra e suas criaturas, mas não restabelece a harmonia perdida, nem 
consegue a aproximação do céu. 

O perdão, no fundo — segundo este mito —, não nasce do amor generoso de Deus, mas de um 
ato distante, de traços jurídicos, que, ao comutar a pena, “salva” o condenado, mas não o absolve. É 
um ato de onipotência divina, gesto de um Deus zeloso de manter seu prestígio e seus direitos. A 
relação original com Deus, rompida pelo pecado da terra, jamais poderá se restabelecer, nem sequer 
pelo perdão que Deus outorga. O pessimismo desta soteriologia implícita é evidente. 

Quem é Deus? 

Este appatakí não nos ensina muito sobre Deus. Essa não é a sua intenção primeira, embora seja 
inevitável (como fomos vendo) que os traços da divindade se vão fazendo presentes. Para fazer 
justiça à fé iorubá sobre Deus, seria preciso apelar a outros mitos que nos contam as histórias do Ser 
Supremo. Mas, mesmo assim, o que podemos aprender sobre Deus, a partir deste appatakí, não 
deixa de ser relevante. 

Como dissemos no início deste estudo, é freqüente a identificação entre Deus (Olórun, “O 
soberano do céu”) e céu (Órun) na mitologia iorubá latino-americana. Ao longo de nosso trabalho, 
vários traços divinos foram se manifestando. Mas o que mais se destaca, a nosso ver, é a distante 
frieza de Deus em relação às criaturas que sofrem, sem por isso anular sua misericórdia. 

É verdade que o appatakí diz que esse afastamento não foi, originalmente, querido por Deus, 
mas que é o resultado do pecado, cujo único responsável é a terra. Mas não deixa de surpreender 
que, quando finalmente a súplica por clemência chega ao céu, Deus se comporte com mais desejo 
de garantir seu prestígio e a reverência que lhe é devida do que com desejo de salvar, pura e 
simplesmente, por sua perfeita e infinita misericórdia. Deus comuta a pena, mas se abstém de sentir 
sincero interesse. Certamente, o perdão é generoso, na medida em que a abundância das chuvas é 
sinal disso. Também é verdade que o texto diz que em Deus houve uma reação de compaixão (ou 
pena), ao ver a nudez da terra; mas mesmo assim não é um gesto cheio de carinho, de interesse ou 
de amor. O Deus deste appatakí (que deve ser submetido a comparações com a mensagem de outros 
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mitos lucumí) é frio, distante, um pouco egoísta, zeloso de seu poder e prestígio, embora também 
seja capaz de perdoar e de ser generoso. 

Obviamente, nesta imagem de Deus temos um eco claro do que o universo religioso iorubá crê 
sobre o Ser Supremo. Olórun é uma divindade distante, tão por cima do mundo em sua santidade, 
perfeição e poder que é impossível aproximar-se dele. Deus é tão sublime e perfeito, segundo a 
religião iorubá, que não se pode preocupar com os problemas cotidianos, destas criaturas limitadas e 
pecadoras, que por melhores que sejam jamais se lhe poderiam assemelhar. Para lidar com a vida 
diária estão os orixás, delegados de Olórun. Mas, sem aparente contradição na teologia lucumí, esse 
mesmo Deus tão distante está sempre presente, a ele se oferecem as primeiras orações em certos 
ritos, dele se lembram ao amanhecer e ao anoitecer, a ele se confia a justiça final e dele se espera a 
salvação, quando os orixás parecem impotentes ou surdos ao chamado dos humanos. Mais do que 
um deus otiosus, o Ser Supremo iorubá, tão ambivalente em seu ser e agir, é um deus absconditus 
ou, ainda mais exatamente, um deus incomprehensibilis. O mito que estudamos é uma mostra, aos 
olhos do povo iorubá, dessa obscuridade ou incompreensibilidade em que Deus está envolto. 

Rumo ao diálogo com a religião iorubá 

O leitor cristão desta história de Iroko e Ara-Kolé pode, sem dificuldade, admitir a beleza deste 
appatakí, a sabedoria que comunica, sua profundidade religiosa e a sinceridade que deixa 
transparecer, e pode ver a compatibilidade entre boa parte de seu conteúdo e o que ensina o 
cristianismo. O cristão compartilha com o iorubá muitos dos valores que este mito transmite: 
necessidade de arrependimento sincero, necessidade do perdão de Deus, valentia, sabedoria e, 
sobretudo, solidária compaixão. Também, entre outras coisas e com as devidas cautelas 
hermenêuticas, há uma crença comum na origem não divina do pecado e do Mal e nas suas 
conseqüências (obviamente, não em nível de imagens ou símbolos, mas na profundidade da intuição 
e da experiência). 

Entretanto, esse mesmo leitor cristão, que pode se identificar com o acima mencionado e talvez 
com muito mais, não deixaria de sentir-se muito longe da concepção ambivalente do ser e do agir de 
Deus. E esta é uma diferença dramática entre as duas religiões. 

As figuras de Iroko e Ara-Kolé não deixam de ser atraentes e em suas atitudes básicas evocam 
certos aspectos da profecia veterotestamentária sobre o Messias e alguns ensinamentos do próprio 
Jesus. Mas a salvação (e o perdão) mediada por Iroko e Ara-Kolé distancia-se muito do que o 
cristão crê e vê na salvação mediada em e por Jesus, o Cristo. 

Em outras palavras, a leitura pormenorizada deste appatakí não nos esconde as diferenças que 
existem entre o cristianismo e a religião iorubá; tampouco permite ignorar os elementos comuns e a 
beleza e importância que encerram. E é precisamente sobre esses elementos comuns que se pode 
caminhar pela via do diálogo. Evidentemente, este mito não é a única fonte religiosa que deve ser 
considerada para o diálogo: já dissemos mais acima que existem centenas de outros mitos iorubás 
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na América e toda uma rica liturgia. Além disso, existem a história e a cultura deste povo que 
também não podem ser esquecidas. 

A história das relações entre o cristianismo e a religião iorubá em nosso continente tem sido um 
sério impedimento à compreensão ou até ao conhecimento mútuo. Para o cristianismo, essa história 
tem sido — em termos gerais — muito vergonhosa. Para a religião iorubá — também em termos 
gerais — tem sido dolorosa e dilacerante. Parece-nos que é hora de nos lançarmos pela via do 
diálogo, para além da vergonha ou do rancor, uma vez que os preconceitos começam a cair e 
começamos a ver-nos como homens e mulheres de fé. Tanto o lucumí deve ouvir do cristão o que é 
o Evangelho como o cristão deve ouvir do iorubá o que é regra de Osha (i. é, “Santeria” ou 
candomblé nagô). Abrir-se às contribuições críticas do outro é, às vezes, o modo de se ver melhor. 
Muita incompreensão ainda deve ser superada (talvez mais nas Antilhas do que no Brasil) e a 
abertura à crítica proveniente do outro é um bom meio de limpar o ar, curar feridas e superar um 
passado compartilhado dolorosamente. 

Uma teologia latino-americana das religiões, parece-nos, seria um veículo mais do que adequado 
para promover o diálogo e a compreensão mútua. Obviamente, muitos são os problemas que 
ficariam fora das coordenadas dessa teologia, mas é evidente que, se não passamos pelo caminho 
que a teologia das religiões nos abre, estaríamos negando não só uma valiosa ajuda, mas também 
impediríamos de ver o religioso nas religiões de origem iorubá na América, permanecendo assim, 
exclusivamente, no plano socioantropológico (que é certamente válido, porém insuficiente).19 

O diálogo sincero entre religiões deve levar, também, a uma melhor e renovada compreensão da 
própria religião e a uma mais concreta valoração (e admiração) da religião do outro. Isso requer 
tempo, esforço, estudo e boa vontade, se é que queremos encontrar a verdade comum e evitar a 
tentação do proselitismo (ingênuo?) ou do rancor. Só a verdade, certamente, pode indicar o caminho 
que se deve seguir. 

                                                
19 O estudo de qualquer religião supõe não só o manejo e a interpretação de suas fontes e 

tradição, mas também o conhecimento de sua história. História não só enquanto povo que vive 
de uma fé comum, mas também enquanto povo organizado (por si ou junto com outros) 
econômica e socioculturalmente no tempo e em contextos concretos. O processo de diálogo 
entre cristãos e lucumís requer, portanto, um estudo a fundo de suas histórias individuais e de 
sua história comum na América. Evidentemente, o limite deste trabalho não permitia fazer aqui 
esse estudo. Mas, se se quer que o diálogo progrida, inevitavelmente será preciso levar em 
consideração o econômico, histórico e sociocultural. Não é irrelevante ao diálogo que a religião 
iorubá tenha chegado ao nosso continente como religião de escravos, que a escravidão tenha 
forçado o começo do sincretismo e que essa mesma escravidão (com os horrores que supõe) 
tenha sido legitimada, religiosamente, pelo cristianismo. A sobrevivência e afirmação da 
Santeria (ou do candomblé nagô) entre nós é sinal do fracasso (ao menos parcial) da legitimação 
católica da sociedade racista e de suas tentativas de catequese, e é mostra (também parcial) da 
rejeição que o cristianismo branco mereceu. O fato de os iorubás se autodenominarem 
“católicos” ou participarem da liturgia eclesial (e, evidentemente, há muitos iorubás que, de 
fato, são católicos e não participam da Santeria ou do candomblé nagô), não significa mais do 
que sincretismo, típica flexibilidade nigeriana diante de outras crenças, e vestígio de hábitos 
adquiridos à força nos tempos da colônia. 
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Ao estudar este appatakí sobre Iroko e Ara-Kolé, quisemos escutar o que a fé iorubá diz de si 
mesma. É óbvio que restam ainda muitíssimas outras fontes mitológicas e rituais por examinar. E 
— o que é mais importante — resta elaborar as linhas mestras de uma teologia latino-americana das 
religiões. Moforíbale Erekusú, iyá! 

Tradução do espanhol por José de Anchieta Lima Costa, sj 
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Por que “somar” filosofia & teologia?

Não é suficientemente intrincada a teologia para que se queira somar-lhe as obscuridades 
ainda maiores dos sistemas filosóficos? O cristão comum que deseja compreender sua fé — e 
isso é fazer “teologia” — deverá levar ainda a pesada carga especulativa desse trabalho e colocar 
como sua base essa terra movediça, onde as filosofias aparecem e desaparecem sem, ao que pa-
rece, dar um passo decisivo adiante?

Kant, ao começar a síntese de seu trabalho filosófico — na Crítica da razão pura —, nota, 
alarmado, essa diferença entre as filosofias que, incessantemente, se sucedem umas às outras, 
e as afirmações, verificações e teorias das ciências que se criam, se mantêm e se corrigem e, 
assim, fazem avançar o conhecimento a passos que, mesmo não excluindo erros e retrocessos 
parciais, terminam somando-se e dominando campos cada vez mais extensos da natureza. No 
entanto, o mesmo Kant, pretendendo remediar tão triste situação, parece que não conseguiu 
mais do que multiplicar esses edifícios perecíveis dos sistemas filosóficos, que são abandonados 
tão rapidamente como foram construídos...

Isto é tão real que — do ponto de vista da sociologia, pelo menos — se poderia caracterizar 
um certo fim da Idade Moderna e talvez o pródromo de uma certa época pós-moderna,  relegan-
do a filosofia a ser apenas um ramo do saber histórico.  Quero dizer com isto que, hoje, ensina-se 
filosofia muito mais como “história de filosofias” do que como sistematização das conquistas 
do conhecimento, em seu mais alto nível. Assim, com algumas honrosas exceções — como 
Heidegger — no nível universitário, a filosofia entra, sociologicamente, no círculo (vicioso?) de 
ter como seu quase único “mercado” a formação de futuros professores de filosofia. Ninguém 
parece necessitar dela como tal.

Ainda no século passado, mesmo que o fenômeno não alcançasse uma unanimidade total, 
sistemas filosóficos podiam caracterizar — pelo menos na Europa ou na América do Norte — o 
estilo de pensamento de sociedades inteiras. Positivismo, racionalismo, idealismo, pragmatismo 
chegaram, dessa maneira, a constituir-se em pautas válidas para compreender fenômenos carac-
terísticos de sociedades como a francesa, a alemã, a norte-americana etc. Nessa época, modela-
vam políticas, sistemas educativos e outros pontos decisivos da cultura. Sem dúvida, não deixa-
vam de ser continuidades, mas mantinham verificações visíveis que hoje estão longe de aparecer 
na mesma proporção. Atualmente, ninguém se animaria, penso eu, em definir com um “ismo” 
qualquer pensamento “reinante”, seja na Alemanha, França, Inglaterra ou Estados Unidos...

É verdade que, talvez, um olhar mais aprofundado mostre que as coisas não são assim tão 
simples. E que o fenômeno tem matizes importantes que ainda não pusemos a descoberto. E 



vale pena, mesmo numa forma pouco acadêmica, fazer algumas reflexões sobre tais matizes ou 
correções.

 

Especialização das ciências e reflexão filosófica
Recolocando o problema mencionado por Kant, como vimos, poderemos comprovar que as 

ciências — primeiro as naturais e depois as do espírito — adquiriram seu status científico e come-
çaram a caminhar com passos firmes à medida em que se especializaram e, consequentemente, 
se afastaram da filosofia que antes as englobava.

Aqui, seria possível perguntar pela origem dessa especialização. E, seguindo um pouco mais 
fundo na questão, pela origem dessa crescente diferenciação. Talvez, a resposta mais simples 
que se possa propiciar — a olhos de bom tanoeiro — é que as ciências foram diferenciando-se e 
depois afirmando-se (com seus progressos), na mesma medida em que criaram, cada uma num 
determinado campo do saber, instrumentos de medição e de manipulação cada vez mais preci-
sos. Ou seja, a partir do momento em que se prenderam à medição empírica.

Mesmo que a divisão entre ciências da natureza e ciências do espírito tenha aparecido cada 
vez mais claramente como inadequada, serviu ainda durante muito tempo para dividir, grosso 
modo, os terrenos onde a ciência reinava incontestavelmente e aqueles onde as disciplinas perten-
centes (pelo menos parcialmente) ao terreno filosófico ainda tinham muito que dizer. Também 
nos campos do espírito, o descobrimento de medidas e instrumentos mais precisos e eficazes 
foram inclinando cada vez mais para a ciência os conhecimentos sistemáticos, que, em outras 
épocas, foram filosofia. Creio não ter sido nenhuma casualidade o fato de que a psicanálise, mi-
nada como estava de hipóteses filosóficas, fosse aceita a modo de uma ciência um pouco especial. 
A “prática psicanalítica” tornou isso possível, assimilando o que parecia — e era, segundo o 
título de uma das obras de Freud: “metapsicologia” — a solução de problemas.empíricos da 
psique humana. Agradando ou não aos puritanos do positivismo, algo que se enfrenta com êxito 
para com a experiência, em terrenos tão intrincados e difíceis como os sonhos, as neuroses etc., 
“merecia” um rótulo que a resgatasse da areia movediça dos sistemas filosóficos, e lhe permitisse 
ingressar nas universidades propriamente ditas, como um (autêntico) saber que transformava a 
realidade.

Assim, durante a Idade Moderna, os grandiosos avanços das ciências naturais e, em menor 
grau, os das ciências do espírito, estiveram em proporção direta com sua diferenciação e especia-
lização. Ou seja, em proporção inversa com sua (antes suposta) pertença a um saber indiferen-
ciado que fazia uso de instrumentos tão vagos e grosseiros como os conceitos de Deus, homem, 
universo, com suas correspondentes relações causais e finalísticas. O positivismo científico acre-
ditou estar no ponto de passagem, ou haver passado já, da etapa metafísica (= filosófica) à última 
(segundo a história seriada de Comte): a científica.

Dir-se-ia, assim, que esta proporção inversa entre a dimensão das (ou o interesse suscitado 
pelas) ciências e da filosofia, respectivamente, acabaria reduzido o campo desta última em algo 
que não se poderia definir ou medir. Em outras palavras, em algo que, ao não estar com o pé firme 
no empírico, necessitasse de base sólida para marcar um avanço seguro e sustentável. O último 



reduto da filosofia seria, assim, a ontologia. Para designar essa área, prefiro o termo “ontologia” 
ao de “metafísica”, usado por Comte, já que “metafísica” — semelhante à “metapsicologia”, da 
qual fala Freud — pode, utilmente, designar essa zona dos problemas últimos da própria ciência. 
Ao contrário, entende-se normalmente ontologia como a área dos grandes conceitos abstratos: 
o ser, o espírito, a matéria, o universo e sua última origem (valha o paradoxo), todos esses ele-
mentos que a ontologia procuraria sistematizar em sua essência e em suas respectivas relações.

E, precisamente, seria essa a filosofia que estaria moribunda, epistemologicamente reduzida 
a um estatuto dessas meias ciências que, como a história da astrologia, ajudam a compreender 
para onde se orientou, no passado, a curiosidade do espírito humano, à falta de rumos certos. 
Fora desse campo histórico e, consequentemente, empírico, a filosofia não seria, então, capaz de 
fixar por si própria uma linguagem de afirmações verificáveis, única comunicação, que — pare-
ceria — veiculava uma autêntica informação.

No entanto, essa espécie de caricatura desalentadora daquela que, no princípio, foi a fonte 
das ciências, e converteu-se em sua rainha, para depois decair em importância, à medida em 
que as ciências se independizavam dela, é uma imagem enganadora ou, se se prefere, uma meia-
-verdade. Mesmo que, sociologicamente, não se possa negar grande parte daquilo que os fatos 
mostram nesse campo da moderna “divisão do trabalho”, específica da função de conhecer a 
realidade.

De fato, qual seria, hoje, a situação “epistemológica” — isto é, relativa ao modo e possibili-
dades de conhecer — das ciências? A rejeição do filosófico do plano do científico perdeu muito 
de sua virulência e — eu diria mais — da incontestável vigência que teve em épocas não muito 
longínquas. [1]

Existe um caso excepcional, que não pode ser passado por alto. Refiro-me ao que se cos-
tuma chamar, mesmo que de um modo bastante ambíguo, de “ciências puras”. Seu tipo seria 
a matemática ou a lógica formal. Dir-se-ia que essas “ciências” conseguem o ideal de deixar a 
filosofia completamente fora de seu caminho. Mas, na realidade, sua “pureza” consiste apenas 
no fato de que não se aplicam à realidade externa ao sujeito que conhece: são ciências que, mais 
do que a realidade, exploram as leis do conhecimento, e sua identificação com o próprio fato 
de conhecer toma ali o lugar de verificação. Dizia que a ambigüidade latente no estatuto dessas 
ciências consiste em que, no fundo, são tão “puras” que acabam sendo a própria “filosofia”. De 
fato, também aqui a sociologia tem algo interessante para dizer, pois mostra que isso, que ainda 
subsiste da investigação filosófica, tem o mesmo objeto dessas que são chamadas de ciências 
puras. Não será esta uma das exceções que confirma a regra?

[1] Cito ao acaso, como exemplo recente, a resenha publicada no início de 1989, numa revista francesa, a propósito do livro La 
mélodie sécrète de Trinh Xuan Thuan, professor da Universidade de Virgínia (Estados Unidos): “‘A existência do ser humano está 
inscrita na propriedade de cada átomo, estrela e galáxia do Universo, e em cada lei física que rege o cosmo’. Isso está escrito num 
livro que surge nestes dias (Ed. Fayard, Paris) e que vai criar outro big bang no lanterneau científico; porque é a primeira vez, 
há muito tempo, que um cientista de raça pura se dá ao luxo, em pleno centro de uma obra científica, de escrever um capítulo 
advogando... a existência de Deus”.

 
Juan Luis Segundo
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A Importância do Assim-chamado Evangelho Segundo Maria Madalena 

Milton L. Torres* 

Apesar de ser um documento não canônico, o assim-chamado evangelho segundo Maria 
Madalena tem recebido cada vez mais atenção por parte de eruditos bíblicos de diversas persuasões 
por ser uma fonte histórica cuja antigüidade tem sido pouco contestada. O objetivo deste artigo é 
apresentar uma breve introdução à maneira como este evangelho pseudo-epigráfico tem sido 
recebido pela erudição bíblica e mostrar por que razão ele tem se revestido de certa importância 
para o estudo do pensamento gnóstico e mostrar quais as implicações de seu texto para a 
cristandade. 

O evangelho pseudo-epigráfico de Maria Madalena veio primeiramente à luz no Cairo, a capital 
egípcia, em 1896, cerca de cinqüenta anos antes das descobertas de Nag Hammadi. Até a descoberta 
do Evangelho de Tomé junto com os outros documentos de Nag Hammadi, o evangelho de Maria 
Madalena era o único documento de conteúdo gnóstico a sobreviver até os nossos dias. Apesar de 
ser um evangelho não canônico, sua importância se deve, principalmente, por ser um documento 
legítimo da antigüidade e por lançar luz sobre o pensamento gnóstico da era apostólica. Tendo sido 
escrito originalmente em grego e traduzido para o cóptico saídico, o evangelho é conhecido, hoje 
em dia, principalmente através da tradução francesa de Jean-Yves Leloupe, vertida ao inglês por 
Joseph Rowe em 2002. A França é, com efeito, o cenário em que as tradições de Maria Madalena 
sobreviveram mais fortemente. Uma lenda francesa nos diz que Madalena foi uma peregrina no sul 
da França, para onde ter-se-ia mudado após as perseguições aos cristãos em Jerusalém. 

O assim-chamado Evangelho de Maria Madalena havia provavelmente desaparecido após o 
Concílio de Nicéia (325 A.D.), quando o Imperador Constantino envidou esforços para a criação de 
um cânon escriturístico. Tão decidido estava ele em trazer certa unidade aos textos cristãos, que o 
bispo de Nicéia foi imediatamente exilado ao discordar das decisões do Concílio. O pensamento 
gnóstico teria sido completamente obliterado não fossem as insistentes referências a ele pelos 
apóstolos que o combatiam e os achados fortuitos, em 1945, de um grupo de papiros antigos em 
uma jarra de barro no deserto de Nag Hammadi, perto da vila de Phou, no Egito. Tais textos, 
identificados como evangelhos gnósticos, chegaram eventualmente às mãos do psicólogo suíço Carl 
Jung que os devolveu à cidade do Cairo. O manuscrito foi, então, adquirido por C. Reinhardt e tem 
sido preservado, desde então, na seção de egiptologia do Museu Nacional de Berlim. 

                                                
* Milton L. Torres é Bacharel em Teologia pelo Seminário Adventista de Teologia, mestre em 

lingüística pela Universidade Federal da Bahia, tendo defendido recentemente sua tese de 
doutorado em arqueologia clássica na Universidade do Texas. Exerce, atualmente, o cargo de 
Diretor Acadêmico da Faculdade Adventista da Bahia, onde leciona Arqueologia Bíblica e 
Língua Grega. 
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O papiro do Evangelho de Maria Madalena não foi encontrado na jarra desenterrada em Nag 
Hammadi. Seu conteúdo data provavelmente ao período compreendido entre o segundo e o terceiro 
séculos, mas a cópia existente pertence ao século V. Sua relação com os evangelhos gnósticos era 
tão íntima, que ele tem sido classificado como um deles desde a descoberta destes. O fundamento 
básico do gnosticismo era a crença de que o desenvolvimento espiritual e a salvação aconteceriam 
mediante a aquisição de um certo grau de conhecimento interior. 

Os evangelhos canônicos mencionam Maria Madalena por nome diversas vezes. Além disso, a 
tradição popular atribui a ela a identidade de algumas mulheres cujo nome não é mencionado nas 
Escrituras. Há mesmo uma certa tendência em se imaginar que Maria Madalena e Maria, a irmão de 
Lázaro, eram a mesma pessoa. Semelhantemente, muitos vêem Maria Madalena como sendo a 
mulher a que se refere Lc 7:36-50 e que é identificada como “pecadora”. Essa mulher, que traz 
ungüento para a unção de Jesus na casa de Simão, o fariseu, é geralmente imaginada como sendo 
uma prostituta. Por extensão, o mesmo status social é, com freqüência, atribuído à própria Maria 
Madalena. A primeira referência a ela como sendo uma prostituta pode ter ocorrido na Homilia 33 
do Papa Gregório I (540-604),1 descoberta no ano 591, a qual declara que ela e a mulher sem nome 
de Lucas 7 seriam a mesma pessoa.2 Contudo, o termo grego , traduzido em Lucas como 
“pecadora”, pode ter interpretações diversas e, tomado isoladamente, não implica que ela era uma 
prostituta.3 De fato, nem a mulher de Lucas 7 nem Maria Madalena são chamadas de  
(“prostituta”) nos evangelhos. Se alguns, como a freira alemã A. C. Emmerich, imaginam que 
Madalena era uma prostituta por causa do número elevado de demônios dela exorcizados,4 
Tresemer e Cannon apresentam a interpretação alternativa de que o número sete tinha valor 
altamente simbólico nas Escrituras e pode não refletir um número exato.5 Por causa dessas 
objeções, a Igreja Católica formalmente se desculpou, em 1969, pela identificação de Maria 
Madalena com uma prostituta.6 

No meio de tantas especulações acerca da identidade de Maria Madalena, alguns aspectos 
sobressaem claramente nos evangelhos: (i) ela é a única mulher além da mãe de Jesus a ser 
mencionada nos quatro evangelhos; (ii) seu nome geralmente precede o das outras mulheres quando 
dado em uma lista; (iii) Jesus a libertou de sete demônios (Mr 16:9; Lc 8:2); (iv) ela presenciou a 
crucifixão de Jesus (Jo 19:25); (v) ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus (Mr 16:9; 
                                                
1 Gregório I foi um prolífico escritor, tendo sido o principal mentor da doutrina do purgatório e 

caloroso defensor do monasticismo. 
2 Cf. Susan Haskins, Mary Magdalene: Myth and Metaphor (New York: Riverhead, 1993) 93. 
3 O termo é bastante amplo em suas acepções, mas não significa necessariamente “prostituta” 

em nenhuma das possíveis traduções geralmente a ele associadas. Cf. Spiros Zodhiates, The 
Comple Word Study Dictionary of the New Testament (Chattanooga: AMG Publishers, 1993). 

4 Cf. Anne Catherine Emmerich, The Life of Jesus and Biblical Revelations (Rockford, Illinois: Tan 
Books, 1979). 

5 O número sete poderia, assim, ser uma referência simbólica aos sete pecados capitais: orgulho, 
luxúria, inveja, ira, cobiça, glutonaria e preguiça, cf. David Tresemer & Laura-Lea Cannon, 
Preface: Who Is Mary Magdalene, in: Albin Michel (ed.), The Gospel of Mary Magdalene: Coptic 
Translation and Commentary by Jean-Yves Leloupe (Rochester: Inner Traditions, 2002). 

6 Tresemer & Cannon, xvi. 
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Mt 28:9-10; Jo 20:11-18). Por causa deste último fato, ela é chamada por Santo Agostinho (354-
430) de “o apóstolo dos apóstolos” e o livro apócrifo de Pistis Sophia (v. 193) a identifica como um 
apóstolo da estatura de João.7 Além disso, Madalena era um dos personagens preferidos de Epifânio 
(c. 315-403 A.D.).8 

Um dos aspectos mais interessantes deste texto antigo é que ele é um dos poucos escrito (ou, 
pelo menos, inspirado) por uma mulher e que reverte, em grande parte, a concepção dada por outros 
autores acerca da mesma. Nele, Maria Madalena não é nem a pecadora dos evangelhos canônicos 
nem a mulher de tradições mais recentes que confundem pecado com sexualidade. Ela é 
apresentada como uma amiga de Cristo, capaz de compreender os ensinamentos do Mestre em sua 
plenitude. De acordo com Michel Tardieu, o editor do manuscrito de Berlin, o autor do Evangelho 
de Maria Madalena estava participando do debate, na igreja primitiva, acerca de que papel deveria 
ser atribuído a ela na história do Cristianismo.9 Tal debate envolvia dois partidos: um que se 
posicionava contra a atribuição de qualquer importância a ela por causa de sua condição de 
pecadora e outro que desejava atribuir-lhe um papel mais elevado do que os evangelhos canônicos 
pareciam permitir. Assim, por exemplo, o apócrifo evangelho de Filipe declara: “O Senhor amava a 
Maria mais do que aos demais, e a beijava com freqüência. Quando os outros perceberam o quanto 
Ele a amava, perguntaram-lhe: - Por que a amas mais do que a nós? O Salvador lhes respondeu 
assim: - Como é possível que vos pareça que vos ame menos do que a ela?” Outra passagem em 
Filipe reza: “Havia três que sempre andavam com o Senhor. Maria, Sua mãe; Maria, a irmã dela; e 
Maria Madalena, que era chamada de companheira.” O Evangelho de Maria Madalena parece, 
portanto, buscar uma posição intermediária em que esta receberia o crédito que lhe era devido, 
sendo descrita como profetisa e conselheira espiritual dos discípulos, sem suscitar especulações 
exageradas acerca de sua relação com Jesus. 

O assim-chamado evangelho segundo Maria Madalena se torna, portanto, importante para a 
cristandade por pelo menos três razões. Em primeiro lugar, ele revela aspectos históricos associados 
ao gnosticismo, uma corrente religiosa ampla e veementemente combatida pelos autores canônicos. 
Em segundo lugar, ele dá indícios de que o status social da mulher judaica pode lhe ter permitido 
mais flexibilidade do que se tem normalmente suposto. Finalmente, o documento demonstra que a 
antigüidade cristã não concebia o relacionamento de Jesus com Maria como sendo particularmente 
problemático. As insinuações modernas de que Jesus pudesse ter tido um relacionamento íntimo 
com Maria Madalena não parecem sequer sugeridas por este documento tão antigo. 

                                                
7 Pistis Sophia é uma curiosa obra, produto dos cristãos egípcios do séc. III e escrita 

originalmente em cóptico, que sobrevive em um solitário manuscrito do Museu Britânico. A 
obra supostamente registra os ensinos de Jesus em sua permanência na terra (por doze anos) 
após a ressurreição. 

8 Cf. Panarion 26:8:1-2; 12:1-4. Epifânio era originário da Palestina, tendo sido bispo em 
Salamis. Sua obra Panarion era uma tentativa de refutação de todas as heresias. 

9 Michel Tardieu, L’Evangile de Marie (Paris: Editions du Cerf, 1984). 
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As festas do povo

No mês de junho somos levados a sempre lembrar das festas populares. Festas juninas: Santo 
Antônio, São João, São Pedro, São Paulo. Festas com muitos doces, muita dança e muita alegria. 
Há que se perguntar a quantas andam estas festas populares. É possível festejar, dançar e se ale-
grar em meio a uma situação de venda do país aos interesses do capital internacional? É possível 
se alegrar quando deputados e vereadores com culpa no cartório decretam o enterro do processo 
de inquérito contra a corrupção na administração pública? É possível fazer festa em meio ao 
desemprego acelerado? Perguntas como estas inquietaram muitos profetas da Bíblia que de um 
lado defendiam as festas e alegrias do povo e do outro lado enxergavam o desmantelamento da 
vida dos clãs e das organizações do povo. Lembremos o profeta Oséias, que não mede palavras 
contra o processo de corrupção, prostituição e espoliação que tomou conta das festas populares 
nas eiras (terreiros) onde se colocava o fruto da terra. Nas eiras o povo recolhia o produto da 
terra e fazia uma grande festa com comidas, danças e muita alegria agradecendo a Deus o pão, 
a fartura e a vida. Acontece que no processo de exploração e do aumento excessivo do tributo 
sobre o produto do camponês praticado pelo Estado de Israel as festas deixaram de ser as festas 
da colheita para se tornar festas do roubo.

 Nos tempos clânicos de Israel as festas na eira (lugar da grande manifestação da religiosida-
de popular) reuniam mulheres, homens, crianças e velhos numa grande celebração da colheita 
e da vida. Mas Oséias presenciava um Estado expansionista e imperialista que a cada dia exigia 
“sacrifícios” do trabalhador e da trabalhadora para manter a estabilidade econômica do país. 
Para tal empreendimento o Estado necessitava funcionalizar as festas nas eiras para os seus inte-
resses de dominação. Neste sentido a profecia condena a prostituição e os prostitutos. Condena 
o Estado, o exército, os juízes corruptos e os sacerdotes que eram agentes da ideologia. “Esses 
sacerdotes vivem do pecado do meu povo e querem que o povo continue pecando. Acontecerá a 
mesma coisa ao povo e ao sacerdote: vou castigar a cada um por seu mau procedimento, vou fa-
zer cada um pagar por todos os seus atos; comerão sem ficar satisfeitos, vão se dar à prostituição 
sem tirar nenhum proveito, pois eles abandonaram Javé para entregar-se à prostituição” (4,8-10). 
A profecia de Oséias quer resgatar as festas na eira como festas de alegria e de vida para o povo. 
É o resgate da festa popular. Como vamos resgatar as fogueiras e as festas juninas populares em 
meio a tantos motivos que pretendem impedir a festa?

Porém, na época da profecia de Oséias o povo resiste e luta contra o processo de prostituição 
e espoliação. O povo celebra, sonha e busca resgatar a aliança e as festas. Luta por transformar 
o Vale da desgraça em Porta da Esperança através da devolução da produção e fertilidade da 
terra para o povo; da eliminação do arco, da espada e da guerra para que o povo possa dormir 



em segurança e, sobretudo, através da máxima religiosidade do povo que passa pelo casamento 
na justiça, no direito, no amor, na ternura, na fidelidade e no conhecimento de Deus (veja Os 
2,16-25).

 E neste sentido, como situar a prática de Jesus, aquele de quem se dizia: “Eis um comilão e 
um beberrão, amigo de publicanos e pecadores” (Mt 11,19)? Como Jesus se situou em meio às 
festas e manifestações populares de seu tempo?

Aqui, porém, estamos menos preocupados com as chamadas festas religiosas oficiais. Re-
gistremos, neste sentido, apenas que o evangelho segundo João distancia Jesus de Jerusalém 
justamente quando está para ser celebrada a festa da Páscoa (Jo 5-6). E todos os evangelhos con-
cordam em situar a morte de Jesus no contexto dos distúrbios de uma festa da Páscoa ocorrida 
no tempo em que Pôncio Pilatos era procurador da Judéia. Aliás, o historiador Flávio Josefo 
salienta bastante que as festas religiosas de então (mas não só!) eram oportunidade propícia para 
questionamentos e protestos contra a dominação e tirania romanas!

Mas chamaríamos a atenção aqui para um aspecto mais cotidiano da prática de Jesus: assim 
como em nossas festas populares, na ação do profeta de Nazaré o partilhar bens e alimentos é 
um elemento marcante. Já falamos nesta coluna várias vezes da prática da “comensalidade aber-
ta” típica do modo de agir de Jesus, que lhe fez receber os títulos pouco elogiosos de “comilão 
e beberrão, amigo de publicanos e pecadores” (Mt 11,19). E o texto continua: “Mas a sabedoria 
foi justificada por suas obras”!

Pães distribuídos, fome saciada, mesa compartilhada, e isso não excepcionalmente, mas 
como distintivo fundamental: é festa na certa! Vida devolvida, dignidade resgatada, esperanças 
renovadas: a prática de Jesus e seus discípulos entrando nas casas das pessoas traz de volta as 
alegrias e os festejos!

Contudo, não é possível falar deste tema sem mencionar a festa do vinho novo, o casamento 
de Caná (Jo 2,1-11). Logo depois desta cena Jesus vai a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, e 
“estraga” a festa (Jo 2,13-22). Mas em Caná a ação é outra. E vale notar: o retorno da alegria 
naquela festa de um pobre casal vem da ação de Jesus e da preocupação de sua mãe, sim; mas 
que delícia é notar que os serventes, aqueles de quem não se esperaria nada, eles “sabem” donde 
vem o vinho, enquanto o “chefe” não sabe nada e não se sujeita a saber de inúteis empregados! 
Eis apenas o “princípio dos sinais” de Jesus, conforme o evangelho segundo João!

Nas festas o povo gesta o novo, sempre foi assim. Por isso em boa parte do tempo elas não 
tiveram reconhecimento, mesmo as festas de cunho religioso. Basta ver como se davam as festas 
religiosas no Brasil colonial. Há, porém, que se ter olhos e ouvidos para ver e ouvir o que se fala 
e se faz em meio a danças, cantos, convivência e quitutes saboreados…

Pedro Lima Vasconcellos
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Ateísmo e idolatria

Pediram-me que escrevesse algumas linhas sobre a teologia de Juan Luis Segundo e concor-
dei com muito prazer para poder mostrar, de alguma maneira, meu apreço e agradecimento por 
sua obra teológica. Dentre os muitos temas que Juan Luis abordou criativamente, retomei o da 
idolatria, e o fiz porque também entre nós o trataram com seriedade e criatividade dom Romero 
e Ignacio Ellacuría e porque continua sendo um tema central (e acobertado) em nosso tempo.

 

A idolatria não é coisa do passado
Reconhecidamente, Juan Luis Segundo foi um mestre da suspeita e para ele o mais funda-

mental consistia em que a teologia, com a desculpa de pretender fazer o bem, pudesse acabar 
contribuindo para a opressão. Daí seu conhecido interesse pela libertação da teologia. Essa tare-
fa, ele a levou a cabo no modo de tratar vários temas, entre eles, evidentemente, o tema de Deus.

Pois bem, pouco depois de Medellín, Juan Luis Segundo expressou a suspeita — formulada 
agora em palavras nossas — de que a teologia estivesse encobrindo o problema da idolatria. 
Concretamente, o mundo ocidental era vítima de um monumental engano ao fazer da idolatria 
coisa do passado — engano que, ademais, quer manter a todo custo. Por isso, seu livro sobre 
Deus (1970) parte do seguinte enfoque: “Nossa reflexão começa interessando-se muito mais pela 
antítese — aparentemente fora de moda — fé-idolatria do que por aquela — aparentemente atual 
— fé-ateísmo” (A nossa ideia de Deus, p. 14). E a razão de começar por aí consiste em que, no modo 
de relacionar-se com a realidade divina, os seres humanos procedemos, em ordem de importân-
cia, da seguinte maneira: “Primeiro, o agir com retidão na história; segundo, o conceber a Deus 
na linha da luz ou das trevas; terceiro, o declarar se existe ou não existe” (ibidem).

Não pretendo, agora, fazer uma exegese desses textos. Gostaria, porém, de mencionar a luz 
que me trouxeram — juntamente com a própria realidade centro-americana — quando tivemos 
de enfrentar entre nós a idolatria em sua crua realidade. Por isso o que escreverei a seguir são as 
reflexões daqueles anos, em parte já publicadas em outros lugares. O fundamental do enfoque de 
Juan Luis Segundo, sem negar a importância de aprofundar-se no tema da fé e do ateísmo, con-
siste em tornar central a práxis (que seja “reta”) e em colocar o problema teologal de uma forma 
especificamente dialética: não só se existe algo último ou não, mas, antes, se existem realidades 
últimas que estão em relação excludente e duelando entre si. Retomar isso é de suma impor-
tância, porque a teologia moderna tem aceitado, sem crítica, que seu pólo referencial (expresso 
a partir do negativo) é o ateísmo, não a idolatria (de tal forma que esta permanece encoberta e 
pode continuar agindo sem sentir-se ameaçada). Que isto seja assim, reconhece-o, pelo que diz 
respeito à exegese, J. L. Sicre em seu livro de 1979, Los dioses olvidados. Na introdução, ele chega 



a dizer que a idolatria parece ter-se convertido numa peça de museu, sem interesse vital nem 
atualidade para grande parte dos especialistas em Escritura. O porquê desse esquecimento pode 
estar no pressuposto ingênuo — “interessado”, melhor dizendo — de que a idolatria se expresse 
essencialmente em nível religioso e cultural, e não seria por isso problema nas sociedades oci-
dentais ilustradas. Daí que o autor constate que a idolatria seja estudada quase sempre a partir 
de uma dupla perspectiva: o uso das imagens no culto javista e o culto aos deuses pagãos. É este 
um enfoque estritamente cultual, centrado na problemática de muitos séculos atrás, porém não 
na do mundo atual. A conclusão é que, com exceções como a de Von Rad, não se tenha tratado 
adequadamente, a partir do Antigo Testamento, o significado da idolatria para nosso tempo. E 
o mais grave é o pressuposto: porque a idolatria já não seria mais um fenômeno do mundo oci-
dental ilustrado.

Tampouco na teologia sistemática progressista a idolatria foi o pólo dialético habitual para 
refletir sobre Deus, mas sim o ateísmo. Quando se menciona a idolatria, seu tratamento se reduz 
praticamente a afirmar sua condição de possibilidade — o ser humano é capaz de absolutizar 
o relativo — e a concluir, genericamente, a desumanização a que isso pode levar. Porém não se 
costuma historicizar aquilo que se absolutiza, nem sua hierarquização, nem qual é seu analoga-
tum princeps, [1] nem as vítimas que produz.

[1] O autor usa uma expressão escolástica relacionada ao conhecimento por analogia, a qual, nesse contexto, significa que está intrinsicamente ligada à 

palavra idolatria.

 
Afonso Maria Ligorio Soares

Editor da Revista Ciberteologia
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O amor é Deus - Uma lição espiritual de Bento XVI

Bento XVI completa, em abril, seu primeiro ano como papa. Sua encíclica inaugural é ex-
pressão profunda, sólida e significativa de sua espiritualidade. Vale a pena lê-la nessa perspectiva.

Começa pela famosa citação da carta de João: Deus é amor. As primeiras palavras definem o 
documento. Por isso dizermos que o programa do atual pontificado é eminentemente espiritual, 
visa a manifestar a unidade inseparável entre as realidades universais e tão humanas do amor 
com a Realidade misteriosa e envolvente que denominamos Deus.

Essa interpretação se confirma quando o lemos no original alemão, língua materna do papa, 
em que conta e reza, como diz o ditado. O texto comporta, porém, um matiz importante: “Gott 
ist die Liebe”, literalmente: “Deus é o amor”. O uso do artigo definido com o predicado, dizem 
os gramáticos, “é sinal de notoriedade e de conhecimento prévio”. A expressão adotada por 
Bento XVI afirma, de fato que “o amor é Deus”!

O conhecimento de Deus

Qualquer estudioso de Teologia sabe que nosso conhecimento de Deus é simbólico e metafó-
rico, sem que isso signifique seja fictício ou puramente subjetivo. Em si mesmo, Deus é inefável. 
Tudo o que dele podemos afirmar passa pelo caminho da negação dos limites de nossa maneira 
de conhecer, num processo analógico indireto, em que se designa a realidade a partir de suas 
irradiações.

Essa condição, que afeta o conjunto da linguagem religiosa, leva a Teologia cristã a alçar-se 
até a realidade de Deus a partir de suas manifestações nas criaturas, atribuindo o nome Deus à 
Realidade Primeira transcendente e inefável, para a qual, naturalmente, apontam todas as reali-
dades do mundo, que dela dependem.

Tomás de Aquino o ensina, com toda a clareza, nas “cinco vias”: observando o mundo, 
somos levados a afirmar a existência de uma Realidade de outra ordem, transcendente, de que 
todas as coisas dependem. A essa Realidade damos o nome Deus.

Bento XVI, bom teólogo, propõe-se a falar de Deus a partir de uma realidade que todos ex-
perimentamos e com a qual todos sonhamos: o amor. O amor manifesta Deus, revela onde está 
Deus e quem é ele. O amor é a resposta à questão de Deus em todas as épocas e culturas, mas, 
especialmente, talvez, na nossa.



Relativismo, o mal do mundo atual

Desde o século XVIII, com Bento XIV, os papas vêm adotando o modelo de encíclicas para 
dirigir-se ao conjunto da Igreja, tratando de assuntos de atualidade referentes à fé e aos costumes.

Percorrendo, porém, a lista das quase trezentas encíclicas até hoje publicadas, percebe-se que 
falam, em geral, da doutrina da fé e de suas exigências éticas, sociais e pessoais, apresentadas 
como decorrência do conhecimento que temos de Deus a partir de Jesus Cristo e do conjunto 
das Escrituras. Falam do que Deus nos ensina, mais do que do próprio Deus em si mesmo.

Essa maneira de apresentar Deus se enquadrava perfeitamente com a visão religiosa do 
mundo que herdamos do passado e ainda está presente no legado cultural que vivemos. No en-
tanto, no mundo atual, são evidentes os sinais de que Deus parece não fazer mais parte da vida. 
O céu não mais se impõe como dado irrecusável da felicidade humana. Importa viver o presente, 
na sua realidade concreta. Defender a vida, essa vida. Cultivar um mundo sustentável, nossa 
casa. Lutar por uma sociedade solidária, que nutra o gosto da paz.

A religião é, sem dúvida, um fator importante na construção desse mundo, desde que se 
adapte, porém, às exigências do bem estar terreno. Para tanto, é preciso que renuncie às suas 
pretensões absolutas, aceite a diversidade pluralista das pessoas e das culturas, a relatividade das 
opiniões e a autonomia da liberdade, chamada a posicionar-se por si mesma em face das grandes 
opções da existência.

Nesse mundo relativista, é preciso renunciar à ideia de absoluto e, portanto, ao culto de um 
Deus que reivindicasse para si o domínio absoluto do universo e da humanidade, impondo uma 
doutrina e uma lei a que tudo e todos estariam sujeitos. No mundo da relatividade, o absoluto é 
um desmancha prazeres, uma anomalia ou uma ideia de mau gosto.

Tudo indica que a consciência desse relativismo generalizado esteja na origem da encíclica 
de Bento XVI sobre o amor que é Deus.

A missão do papa

O conclave que elegeu o sucessor de João Paulo II teve um de seus pontos altos na missa de 
abertura, celebrada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, decano do colégio cardinalício. Cou-
be-lhe pronunciar a homilia. Os círculos romanos melhor informados tinham como certo que 
seria ele o próximo papa. Seu discurso significou um programa. Verdadeira plataforma eleitoral.

 “Não devemos”, disse ele, “permanecer crianças na fé […] ‘batidos pelas ondas e levados 
ao sabor de qualquer vento de doutrina…’ (Ef  4,14), como diz são Paulo numa descrição muito 
atual!”

Quantos ventos de doutrina sopraram nos últimos decênios, quantas correntes ideológicas, 
quantos modos de pensamento…



A pequena barca do pensamento cristão foi, não raro, agitada por essas ondas — lançada 
dum extremo ao outro: do marxismo ao liberalismo, a ponto de chegar à libertinagem; do cole-
tivismo ao individualismo radical; do ateísmo a um vago misticismo religioso; do agnosticismo 
ao sincretismo e por aí adiante. Todos os dias nascem novas seitas e cumpre-se, assim, o que são 
Paulo disse sobre o engano dos seres humanos, sobre a astúcia que tende a induzir ao erro (cf. 
Ef  4,14). Ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, é, frequentemente, catalogado como fun-
damentalismo, ao passo que o relativismo, isto é, o deixar-se levar “ao sabor de qualquer vento 
de doutrina”, aparece como a única atitude à altura dos tempos atuais. Vai-se constituindo uma 
ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que usa como critério último 
apenas o próprio “eu” e os seus apetites.

Uma encíclica sobre o absoluto do amor, sobre Deus

Discutiu-se muito sobre o que o cardeal designava, então, por relativismo. Ficou claro, de-
pois, que se tratava do ateísmo larvar que grassa no mundo atual e na sua cultura, devido, em 
grande parte, ao comportamento defeituoso dos próprios cristãos, como havia sido assinalado 
pelo Concílio Vaticano II (Gaudium et spes, n. 19). Apesar de cristãos, mesmo quando empe-
nhados nas coisas da Igreja, muitos de nós vivemos como se Deus não existisse. A grande carên-
cia que afeta a maneira de pensar e de viver, inclusive dos cristãos das diferentes igrejas, é, hoje, 
a ausência ou o silêncio de Deus. Na vida, no pensamento e na linguagem falta o referencial ao 
Absoluto, que deve comandar toda a vida humana.

 Eis por que, a nosso ver, na sua primeira encíclica, escrita no oitavo mês de seu pontificado, 
Bento XVI abordou o tema do Absoluto, “Deus”, em conexão com esse outro absoluto da vida 
humana, o “amor”. Deus e amor constituem os dois absolutos entre os quais pende toda a vida 
humana e até todo o universo. Deus, que tudo sustenta, pois tudo foi criado por ele; e o amor, 
que a tudo e a todos confere a vida e o gosto de viver, pois tudo e todos vivem para amar.

No mundo secularizado, desgastadas a concepções de Deus senhor do universo, em que 
predomina uma visão se não mecânica pelo menos tecnológica do universo e do próprio ser hu-
mano, o caminho para o encontro com Deus precisa ser procurado no que há de especificamente 
humano, espiritual e divino mais íntimo da criação: no amor. Essa a expressão cristã da expe-
riência profunda de si mesmo, do autoconhecimento, em continuidade, aliás, com a sabedoria 
socrática. Quando a percepção da futilidade dos deuses envolve até mesmo a imagem do Deus 
verdadeiro, oculto pela hipocrisia religiosa dos que lhe invocam o Nome, queimam-se todos os 
caminhos que permitiriam encontrar Deus na origem e no fim de todas as coisas. Resta, apenas, 
a via da imanência, como dizemos, o apelo ao que há de mais autêntico no fundo de cada um 
de nós, ao amor.

A profundidade do ser pessoal será sempre o amor. Amor erótico, desejo radical e insopi-
tável de prazer e de felicidade. Amor oblativo ou agápico, em que se coroa a nossa alegria de 
viver, amando a verdade e o bem e dando-nos ao amado ou à amada, em reconhecimento de que 
somos feitos um para o outro.



Indo, pois, em busca de uma resposta para a inquietação do ser humano contemporâneo, 
mergulhado no relativismo, Bento XVI não faz um discurso direto sobre Deus, com base em 
provas de sua existência, como se tornou habitual na visão sacral do universo. Não adota um 
encaminhamento racional, como soe acontecer. Esforça-se por captar, com a maior nitidez pos-
sível, a face de Deus onde ela se manifesta. Dá, com clareza, a resposta da fé: nós, cristãos, re-
conhecemos Deus no seu amor para conosco, no amor humano vivido em plenitude por Jesus, 
cuja expressão extrema está no seu lado trespassado na cruz.

A unidade do amor

Convém considerar melhor a análise que a encíclica faz do amor, caminho para encontrar 
Deus. Começa por observar a amplitude semântica da palavra, partindo de experiência mais 
marcante para nós humanos: o amor que une o homem e a mulher. Desde a Antiguidade pres-
sentiu-se a grandeza inegável desse amor, despertado pela intensidade do desejo e que pode 
chegar a tornar-se o elemento central de toda a vida humana. Designavam-no pela palavra eros.

Empenhada na superação das paixões, como elementos perturbadores da prática da justiça 
e da tranquilidade interior, a tradição cristã pareceu, muitas vezes, opor-se ao eros e às suas 
expressões corporais, sexuais e afetivas. Nietzsche chegou a acusar o cristianismo de “ter enve-
nenado o eros”. E a acusação, historicamente, não é falsa, embora o cristianismo, segundo a sua 
natureza profunda, longe de negar o eros, tenha dele uma concepção tão alta que o vê como um 
caminho para Deus — o desejo de Deus —, ou mesmo como se realizando na sua plenitude em 
Deus — fogo devorador de amor. Dessa forma, o eros, longe de ser reprimido, deve ser purifica-
do de seus transbordamentos e excessos, que, na verdade, desumanizam o ser humano.

Em busca de um fundamento sólido para sua doutrina do amor, que é Deus, Bento XVI tem 
a ousadia de afirmar que, no âmbito da vida humana, o amor do homem e da mulher é a expres-
são suprema do amor. Note-se que se trata de uma forma de dizer pouco habitual na linguagem 
cristã. É preciso avaliar todo o seu alcance. Admite que, humanamente falando, seria falsa dou-
trina espiritual que rejeitasse o amor erótico ou não o considerasse como ligado à verdade do ser 
humano. O amor é uma grandeza que aponta para o absoluto quando une entre si, pela paixão 
e pela comunhão, o homem e a mulher.

Mas justamente esse amor humano aproxima e une fortemente as pessoas numa comunhão 
profunda, que aspira à estabilidade. Essa unidade do amor erótico e oblativo, verificada na ex-
periência humana, é o mais lídimo reflexo da realidade que denominamos Deus. O eros divino, 
a intensidade com que Deus se ama, está também na raiz da oblatividade, manifesta-se no amor 
com que nos ama a todos e nos convida para participar de sua vida. Eros e a agape, segundo a 
expressão usada pelo Novo Testamento, é a Realidade mesma de Deus. Ao afirmar que ágape 
é um nome divino, talvez o mais profundo dos nomes divinos — Deus caritas est, que serve de 
início à encíclica (1Jo 4,16) —, João ensina-nos que erose ágape designam, em Deus, uma única 



realidade simplicíssima, em que se realiza a unidade com o Pai, vivida plenamente em Jesus, no 
Espírito, e a ser igualmente vivida por nós.

Essa unidade de eros e ágape, que o teólogo vê ensinada a seu modo pelo texto de João, está 
na raiz da possibilidade que tem o amor de manifestar-nos Deus. O desejo infinito de felicidade, 
unido ao gozo pleno da entrega de si mesmo ao ser amado, é o absoluto que dá sentido a tudo 
e a todos, é Deus.

O amor encarnado

A possibilidade de construir o discurso cristão sobre Deus a partir do amor humano, expres-
são precária, mais real, da unidade entre eros e ágape, baseia-se, de fato, na suprema manifesta-
ção humana do amor, que é o Cristo Jesus.

Bento XVI, por duas vezes, confessou que o ponto de partida da encíclica era a contempla-
ção do lado trespassado de Jesus na cruz, manifestação cabal da plenitude do amor divino, de 
desejo e de dom, vivido por um ser humano. O coração, símbolo do amor e lugar humano do 
desejo e do dom de si mesmo, traduz o amor de Cristo por nós e nossa resposta ao amor, for-
mando um laço de amizade estável com Deus. A base desse simbolismo está no reconhecimento 
do gesto pelo qual o Filho de Deus encarnado realizou, historicamente, sua missão salvadora. 
Jesus salvou-nos por um gesto humano de amor, expressão suprema do amor de Deus por nós 
e de nosso amor a Deus. Esse fato reforça o dado antropológico de que na raiz da ágape está 
o eros. As expressões carnais ou eróticas do amor são chamadas a integrar-se na plenitude da 
oblatividade da ágape.

A doutrina, assim exposta, é rica de lições para toda a espiritualidade cristã. “O ser huma-
no”, escreve o papa, “torna-se, realmente, ele mesmo quando corpo e alma se encontram em 
íntima unidade; o desafio do eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se con-
segue tal unificação […] nem o espírito ama sozinho, nem o corpo: o ser humano, pessoa, é que 
ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se 
fundem, verdadeiramente, numa unidade, é que o ser humano torna-se, plenamente, ele próprio. 
Só assim é que o amor — o eros — pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza”, realizan-
do-se como ágape.

“Hoje”, continua Bento XVI, aproveitando o ensejo, “não é raro ouvir censurar o cristia-
nismo do passado por ter sido adversário da corporeidade; sempre houve, por certo, tendências 
nesse sentido. Mas […] a fé cristã sempre considerou o ser humano um ser uni-dual, em que 
espírito e matéria se compenetram mutuamente, experimentando ambos, precisamente dessa 
forma, uma nova nobreza. Sim, o eros quer elevar-nos ‘em êxtase’ para o Divino, conduzir-nos 
para além de nós próprios, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, puri-
ficações e saneamentos.”



Em continuidade com esse dado antropológico do eros que floresce em ágape, Deus vem a 
nós em Jesus, como amigo, dando sua vida por nós, como a maior prova de amor, e fundando 
uma amizade estável entre todos os humanos. Jesus homem ama-nos humanamente e convida-
-nos a nos amarmos uns aos outros como ele mesmo nos amou.

“Há um nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao próximo”, diz o texto. “Um exi-
ge tão estreitamente o outro que a afirmação do amor de Deus torna-se uma mentira se o ser 
humano está fechado ao próximo ou o odeia.” A encíclica ensina-nos que toda a vida humana 
nascida do amor de Deus por nós, alimentada pelo amor que brota do desejo, penetrada pelo 
amor que floresce em comunhão e coroada no amor participação definitiva e perene na vida de 
Deus é amor.

Viver no amor é viver na verdade do que é o ser humano feito à imagem e semelhança de 
Deus e chamado à comunhão com Deus. É viver divinamente. Muito além do que podemos 
pensar ou desejar, o amor é Deus.

Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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O inferno existe?

Concluímos o artigo anterior desta coluna perguntando-nos se o dogma do inferno havia 
desaparecido da teologia cristã contemporânea. Aqui é preciso avançar com prudência, sem 
dogmatismos e sem demasiada pressa.

Há, de fato, pelo menos três fortes argumentos contrários à ideia popular de inferno. O pri-
meiro consiste na impossibilidade de identificar, ao longo de uma história de vida, “quando”, 
de fato, alguém disse um “não” plenamente consciente, livre e total a Deus. Hoje sabemos que 
nossas opções são condicionadas por várias circunstâncias e fatores, alguns deles até mesmo 
inconscientes.

O teólogo católico Karl Rahner explica isso bem quando esclarece que a concupiscência não 
é, como se pensava, uma inclinação ao pecado e às coisas que Deus teria proibido. Ela consiste 
na dificuldade de nossa liberdade para concretizar qualquer desejo ou projeto, tanto para o bem 
quanto para o mal. Por causa da concupiscência, fruto da limitação humana, não conseguimos 
ser nem cem por cento bons, nem totalmente maus.

O segundo argumento, de sabor paulino, diz respeito à vitória da graça redentora de Cristo. 
Segundo Paulo, quando estávamos na mais torpe condição a que pode chegar um ser humano, 
Deus veio em nosso socorro (Rm 5,6-10). Portanto, nunca, por mais pecados que a humanidade 
possa cometer, estaremos em uma situação pior do que aquela em que Deus nos achou ao deci-
dir redimir-nos. Que podemos temer, então?

O terceiro argumento apela para a pretensa felicidade eterna dos que entrarem na glória. 
A fé cristã garante que será salvo quem aprender a amar nesta terra; pois amar é experimentar 
já aqui a graça de Deus, e a graça já é o “começo da glória”. Ora, quem ama se compadece do 
sofrimento dos irmãos. Como, então, poderia alguém, que passou a vida se preocupando pelo 
bem do próximo, ser eternamente feliz no céu sabendo que muitos de sua gente estarão eterna-
mente infelizes sob as penas do inferno? Por acaso o céu eterno tornará tais pessoas insensíveis 
e indiferentes à dor alheia?

A favor da necessidade de uma condenação eterna — o famigerado inferno — colocam-se, 
em vez disso, dois argumentos, igualmente poderosos. O primeiro insiste no fato de que as pes-
soas vão tecendo, livremente, ao longo da vida, algumas opções fundamentais, as quais estarão 
de tal modo entranhadas em seu íntimo que será difícil desvencilhar-se delas na hora H. A con-
denação ou a bem-aventurança eternas apenas ratificarão o que realmente fomos durante nossa 
vida. O segundo argumento, que complementa o primeiro, apela para a absoluta seriedade da 
liberdade, que pode ferir gravemente o próximo e ofender terrivelmente a Deus. Se, no final, 
Deus acabar concedendo uma anistia ampla, geral e irrestrita a todos, isso significaria que a his-
tória humana inteira, com seus tremendos sofrimentos, tragédias e injustiças, terá sido apenas 
um mero passatempo de Deus às nossas custas. Teremos sido nada mais que marionetes em suas 
divinas mãos.



Como sair desse impasse sem ofender a genuína revelação cristã de Deus? Primeiro, é preci-
so admitir a devida dose de razão aos argumentos pró e contra a eterna condenação. Entretanto, 
temos de ter cautela para não confundir teologia com biologia, física, geografia ou futurologia. A 
teologia trabalha a partir de certezas de fé, e estas foram plasmadas em determinados contextos 
antropológico-culturais a fim de propor um valor ou sentido último à existência humana.

O cristianismo prega um sentido (um porquê) para nossa existência nesta terra que não pode 
estar em contradição com as figuras e os símbolos utilizados para explicar tal mensagem. Qual-
quer imagem que passe a idéia do inferno como castigo ou vingança de Deus deve ser jogada 
fora.

O inferno é uma “tragédia” para Deus. Ele nos criou livres por amor e jamais eliminará nos-
sa liberdade. Sendo assim, respeitará nossa livre decisão contra ou a favor dele. O inferno seria, 
então, fruto da obstinação de alguém contra Deus. Será “eterno” se alguém conseguir manter-se 
para sempre na oposição ao Reinado de Deus (será que alguém conseguirá resistir tanto assim 
ao amor divino?).

Em suma, cristão é aquele que deseja, ardentemente, que ninguém obtenha sucesso em tal 
“façanha”. Por isso outro teólogo católico, Hans Urs von Balthasar (um dos teólogos prediletos 
de João Paulo II), dizia, numa frase bem-humorada: “Eu creio no inferno; mas acredito que ele 
esteja vazio”.

Finalmente, quero recuperar o argumento da seriedade de nossas opções livres. Com certe-
za, Deus as leva a sério e sofre com e por elas. Mas, ele também sabe de que barro somos feitos; 
pois foi ele quem nos criou. Ele sabe que está em nós o dispositivo (providencial) da concupis-
cência, que, se de um lado nos impede de sermos perfeitos como Deus, também nos impede de 
sermos totalmente maus. Assim, haverá sempre um quê de bondade a ser resgatado do âmago 
de todo ser humano; pois, como diz o teólogo Juan Luis Segundo, “o que há de vida divina no 
ser humano é indestrutível, irreversível, fiel”.

E o que vai para o inferno, afinal? Nas palavras de Andrés Torres Queiruga, o inferno é “a 
‘condenação’ do mal que há em cada um de nós”. A ele se destinará tudo aquilo que não for fru-
to do amor e não resistir ao “fogo” do juízo. Porém, como dizia o apóstolo Paulo, o ser humano 
“pessoalmente se salvará, mas como alguém que escapa do fogo” (1Cor 3,15), a fim de que seja 
incorporado à nova terra e ao novo céu mesmo o último ou o mais pecador dos seres humanos.

Uma última observação. Tenho consciência de que este tema é muito complexo 
para ser tratado em tão pouco espaço. Por isso deixo três dicas de leitura para quem qui-
ser aprofundar-se depois. A simples: de C. Bazarra, A esperança não engana (Paulinas); 
a menos fácil: de A. Torres Queiruga, O que queremos dizer quando dizemos “inferno”? 
(Paulus); e a mais difícil: de J. L. Segundo, O inferno como absoluto menos (Paulinas). 

Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia

https://ciberteologia.com.br/autor/afonso-maria-ligorio-soares


 

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

 [Este texto foi extraído do livro Tendas e tabernáculos, São Paulo, Paulinas, no prelo] 

Os tabernáculos dos tempos pós-modernos 

Angelo Virgilio Pellá 

Aqui não vamos mais tecer o estatuto teórico como preocupação majoritária. Ele será evocado 

somente na condição de fundamentar uma análise do que acontece no interior de nossas comunida-
des cristãs. Serão análises parciais, limitadas, fruto do momento. Mas reconhecemos que são mani-
festações sintomáticas de práticas que vão se firmando e estabelecendo um novo universo de rela-
ção com o sagrado. Sabemos das limitações de nossas avaliações, mas quem acompanha os desafios 
da evangelização, sabe o que tudo isso significa. 

Os fatores da religiosidade que neles se manifestam não podem ser desligados da conjuntura lo-
cal, nacional e global. Os três problemas fundamentais são: aprofundamento da pobreza (a exclu-
são), destruição ambiental (ecológica) e desintegração social — frutos amargos da globalização e do 
neoliberalismo. 

Dentro desse modelo que põe o centro da vida no mercado, os que não conseguem participar são elimi-
nados literalmente, isso não só individualmente: são povos, países inteiros, que são excluídos por não se 
identificarem e não encontrarem formas de participar nesse modelo.1 

O mercado padroniza e impõe a competição como condição máxima de sobrevivência. A organi-
zação da macroestrutura setorizada em pequenos grupos cria um caldo de disputas de todo tipo. Não 
poucos grupos, hoje, tomam a postura de absolutizar suas posições. É o que vemos em movimentos 
sectários e fundamentalistas que se julgam portadores da verdade.2 Contudo, contrariando muitas 
análises que defendem um crescimento acentuado desses grupos, é preciso levar a sério a verdade 
de que estamos vivendo um certo indiferentismo religioso.3 O que chama a nossa atenção é o modo 
como o fenômeno religioso se processa: uma escolha muito livre de propostas que tragam satisfação 
imediata a necessidades do momento — caráter de produto de consumo. Seu valor não é externo 
(ditado pela instituição), mas subjetivo: “A religião torna-se um valor privativo de cada pessoa, on-
de figura muito mais a primazia do sentimental, do fervor emocional, do que do racional. É culto do 
maravilhoso, profundamente marcado pela experiência interior”.4 O que vale é que a experiência 
oferecida satisfaça o desejo de transcendência, de paz, de interioridade, de harmonia interior, de 
consolo, de evasão de tantas situações acabrunhadoras da vida atual. Aqui salta aos olhos o paren-

                                                
1 BOEING, A. O desafio da autonomia. Espaços 5 (1997) 112. 
2 Idem, ibidem. 
3 Cf. BIZON, J. Campanha da Fraternidade 2000. Dignidade humana e paz no novo milênio sem 

exclusões. VP 211 (2000) 24. 
4 FONSECA, D. A. O fenômeno religioso: introdução. Cadernos do CEARP 9 (1998) 13. 
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tesco com o mercado. “Os que buscam identidade saem como que a comprar místicas espirituais 
exóticas e atraentes embaladas, num crescente supermercado espiritual.”5 

O que a pós-Modernidade fez com a questão fundamental da religião foi construir uma ambigüi-
dade que servisse para conservar o que lhe interessa e destruir o que se lhe opõe. “Na sua raiz pro-
funda, o discurso da Modernidade corrói a religião por dentro, ao mostrar como ela é contraditória 
às suas aspirações mais profundas de racionalidade, de liberdade, de felicidade.”6 Por outro lado, 
favorece uma tolerância religiosa que desemboca numa religiosidade difusa, múltipla, com profusão 
de cultos, produtos, experiências. Cria-se uma demanda religiosa sem precedentes. Mas retoma uma 
posição dura de combate à ingerência das instituições históricas e suas incursões no campo social, 
político e na conduta da sociedade. Esse paradoxo vai minando as bases das instituições religiosas, 
com uma crise sem precedentes, de modo que nos encontramos numa “face escura” da pós-
Modernidade, em que a religião não ocupa seu lugar central e já não consegue fundamentar a vida 
em sociedade, ainda que muito presente nela. 

O sagrado está se tornando um dos espaços fundamentais na sociedade moderna para a restauração das 
forças psíquicas, anímicas, espirituais das pessoas. [...] A falta de sentido, o vazio existencial atinge a to-
dos. E o sagrado responde com um toque de transcendência e sentido. Daí o fascínio do sagrado.7 

Já acenamos que a linguagem de fé se prende, necessariamente, a uma pertença à comunidade de 
fé, embora essa consciência e pertença sofram variações de acordo com as variações externas e in-
ternas do tempo e do momento. Aceito ou não tal condicionamento, ele acontece na prática. 

Desde as origens e a presença do ser humano na Terra, seu comportamento é atravessado por 
uma constante: vive-se num mundo sujeito a forças superiores, cósmicas, celestes, do bem e do mal, 
de tal sorte que só pode sobreviver captando-lhes seu favor mediante alguma forma de agrado divi-
no. Faz-se, então, depender dessas relações sua subsistência e a de seu grupo: fertilidade, alimento e 
felicidade. Na tradição judaica, muda algo, conservando traços dessa mundivisão: “Deus é o Senhor 
de tudo, Criador e Todo Poderoso”(cf. Gn 1,1 e Dt 6,4). Na criação realizada por Deus, o ser huma-
no ocupa uma posição privilegiada nessa tradição, desde que em obediência e observância de algu-
mas exigências divinas (aliança sinaítica). Simplificando um pouco, nasce, dessa maneira de conce-
ber a existência humana em estreita ligação com Deus, uma organização necessária ao sustentáculo 
do vínculo religioso (a organização sacerdotal do povo visa a exercer, conservar, ensinar, defender e 
perpetuar a relação do povo com Deus mediante o culto, a doutrina e as obrigações religiosas). A 
comunidade judaica vai vivendo um crescendo da consciência de fé, que vai se enriquecendo passo 
a passo, por influência de situações e acontecimentos no curso da história, rumo a um futuro que 
pertence ao núcleo dessa mesma fé — o Messias prometido. 

                                                
5 VV. AA. Os movimentos religiosos contemporâneos e a tese da secularização. Concilium 181 

(1993) 12. 
6 LIBANIO, J. B. Teologia da revelação a partir da modernidade. São Paulo, Loyola, 1992. p.144. 
7 IDEM. O fascínio do sagrado, cit., p. 7. 
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A fé cristã, ao nos conduzir ao Pai por Cristo mediante o Espírito Santo, aponta-nos o essencial 
no meio das contingências e limitações históricas, a relação com a plena revelação recebida do Ver-
bo de Deus (Palavra) ungida pelo Espírito. Se não quisermos fazer análise meramente fenomenoló-
gica (extrinsecista) da realidade eclesial, devemos lembrar que ser cristão significa possuir o Espíri-
to, e qualquer descrição do cristianismo não pode esquecer as manifestações do Espírito. Ou seja, a 
história da Igreja deve ser vista como a história da ação do Espírito Santo, e a dinâmica da vida das 
diversas comunidades cristãs deve receber essa referência. O Espírito, que é Espírito de Jesus, leva-
nos ao reconhecimento do outro, do diferente, na busca incessante de novas relações humanas como 
linguagem do sagrado: justiça e vida tornam-se lugares, por excelência, do encontro com Jesus Cris-
to. O que não vem disso torna-se idolátrico. É a vida de Jesus que corrige, ensina e denuncia nossos 
desvios, a partir de sua práxis libertadora nascida de sua íntima experiência com o Pai- (Abbá). O 
Terceiro Milênio pede uma nova perspectiva quanto ao significado da obra do Espírito Santo e do 
papel de Jesus de Nazaré, a fim de que o projeto do Pai, inaugurado e realizado em Jesus Cristo, 
recupere sua verdadeira dimensão evangélica e a Igreja torne-se comunidade aberta e voltada para 
os problemas e desafios dos tempos atuais. Umas das tarefas mais urgentes será a de re-colocar a 
verdadeira dimensão da salvação, não permitindo que a onda de neopaganização deturpe seu alcan-
ce. Reduzi-la a mera experiência de intervenção milagrosa, ou ao êxtase do tocar o mistério, torna-
se algo intolerável. E mais: o acento unilateral na dimensão individual merece suspeita. O grito de-
sesperado pelo numinoso não será uma deturpação tanto da salvação quanto do ser humano? Não 
será a perda de identidade o substrato a esse problema? 

A idéia de salvação inclui, pois, a idéia de integridade, de identidade total. Neste sentido, ser salvo não 
significa apenas escapar da morte, mas ter acesso à vida, à vida verdadeira a que cada um de nós aspira 
para poder ser totalmente ele mesmo. [...] A salvação apresenta-se, também, como uma passagem da divi-
são interior, ou da divisão social, para a unidade, a coerência consigo mesma, a harmonia social.8 

No âmbito da finitude e da limitação da existência humana, a salvação é futuro e promessa. A fé 
antevê o que será nossa realização em Deus, na definitividade da comunhão/plenificação que a res-
surreição aponta. A salvação não é antecipação e des-manche desse futuro/realização; ao contrário, 
é a motivação e o elã, qual fonte que ainda não pode ser sorvida na sua totalidade agora (algo mais, 
que na tradição foi chamada de vida eterna). Esse modo de apresentar a realização escatológica foi 
um tanto descaracterizado. Pareceu negar o valor das coisas terrenas, do aqui e agora, e jogar para 
um futuro distante. 

Talvez a dimensão mais silenciada, atualmente, em nossas comunidades cristãs, seja, exatamen-
te, a dimensão escatológica. Essa é a lógica do mercado, que consegue impor imediatismo também 
no âmbito da fé. Pois o futuro que a fé nos aponta não é algo etéreo, dissolvido numa realidade fora 
deste mundo. Tudo o que será começa a ser construído agora, no modo de viver nossa relação com 
Deus, com o mundo e com os demais. Jesus igualou o primeiro mandamento (amar a Deus) ao se-
                                                
8 VV. AA. Cristo nos salva. 2a série. São Paulo, Paulus, 1982. v. 14, p. 18. Coleção Iniciação à 

Teologia. 
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gundo (amar o próximo. Cf. 1Jo 4,20). Apenas a plenificação não é atingida imediatamente. Por 
isso a importância da relação passado (memória) – presente – futuro (promessa) que nossa fé nos 
aponta. É no assumir radicalmente o que somos que se cria condições para se chegar a esse futuro 
definitivo. Na lógica divina que Cristo nos mostrou, a vida (entendida aqui nossa existência terrena) 
é para ser doada, dada. O mistério da vida simplifica-se a partir dos motivos e ideais que transfor-
mam nossa existência ameaçada e cheia de sofrimentos em algo valioso no sentido de viver para. 
Essa relação de sentido advém-nos da própria revelação. Jesus Cristo mostrou-nos que a relação 
com Deus consiste em viver dessa verdade: “Deus não é uma presença alienante que leva ao esque-
cimento e à consolação fácil e desmobilizadora. É uma presença que suscita algo diferente, que es-
timula, que faz a pessoa realmente existir.”9 Ser salvo é viver na presença e da presença de Deus. É 
saber que Deus jamais se ausenta, jamais nega seu amor. A fé é viver uma constante resposta a esse 
Deus-que-vem (graça divina). 

Não é difícil perceber que certas práticas de fé não correspondem a esse referencial. Para muitos 
cristãos, não basta chegar perto do sacrário. É preciso tocar na hóstia; expô-la em ostensório. Os 
objetos sagrados viraram obsessão (para não dizer amuleto). Multiplicam-se os histerismos.... Mas 
será que a falta de uma postura mais profética de nossa evangelização não seria, igualmente, um 
indicativo de que existem outros fatores que não apenas a globalização? 

                                                
9 Idem, ibidem. p. 29. 
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MEEKS, Wayne A. O Mundo Moral dos Primeiros Cristãos, trad. João Rezen-
de Costa. São Paulo: Paulus, 1996, 158 pp. 

Julio Fontana∗ 

Meeks em sua introdução nos mostra a importância do estudo que será realizado em sua obra. ‘A 
maioria, talvez todos, dos escritos que constituem agora o Novo Testamento, e da mesma forma 
muitíssimos dos outros escritos cristãos primitivos, têm por finalidade primeira configurar a vida 

das comunidades cristãs. Argumentos e normas, com 
certeza, têm seu lugar nesses escritos, mas falhamos, na 
compreensão da força dos argumentos e normas, se o 
tiramos dos contextos em que se situam. A história do 
movimento cristão primitivo pode-se descrever, portan-
to, como o desenvolvimento de 'comunidades de discur-
so moral'. Os primeiros grupos cristãos não existiam em 
ilhas ou desertos. Viviam em vilas ou cidades. Nas vilas, 
o comportamento diário era controlado pela rotina da 
necessidade, pelos ciclos do trabalho sazonal nos cam-
pos, pelos costumes imemoráveis. A identidade era 
questão de família e clã, e a honra da família era uma 
sanção poderosa afetando toda a escolha. Agir de ma-
neira que trouxesse vergonha para a própria família e 

para um membro importante dela, era terrível. Logo o movimento se espalhou para além das vilas 
da Judéia e da Galiléia. Dentro de poucos anos, a maioria dos grupos cristãos se podia encontrar nas 
várias cidades em torno do perímetro oriental do Mediterrâneo. Aí, com certeza, a vida era mais 
diversificada que nas vilas rurais, e os laços do clã e do costume eram menos firmes. Todavia, a 
vida citadina se desenvolvia no meio da multidão e em público, o mexerico corria pelas vizinhanças 
e o comportamento de um novo clube, culto ou superstição – como quer que os cristãos foram per-
cebidos – haveria com certeza de ser objeto de curiosidade. Não era que os cristãos, onde quer que 
vivessem, apenas estivessem sob certa pressão vinda de fora para se confirmar aos padrões da soci-
edade maior. Estes padrões faziam deles mesmos, parte do que ele eram, da maneira como pensa-
vam e como sentiam. Agora, é verdade que se juntar ao movimento cristão implicava 'conversão' ou 
o que alguns sociólogos chamam de 'ressocialização'. Ou seja, esperava-se que o tornar-se cristão 
afetasse alguns dos mais fundamentais relacionamentos, valores, percepções da realidade e mesmo 
estruturas do eu, que são adquiridos por uma criança no processo do crescimento no seio da família. 

                                                
∗ Aluno de Teologia da PUC-RJ. Articulista das revistas Inclusividade do Centro de Estudos Anglicanos e 
Ciberteologia da Ed. Paulinas. 
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Assim, os cristãos podiam falar de sua iniciação de várias maneiras, como morte e ressurreição com 
Cristo, como segundo nascimento, como adoção numa nova família de filhos de Deus. Entretanto, a 
pessoa jamais poderá apagar ou substituir completamente a socialização primária, e os cristãos não 
tentaram fazê-lo, apesar de que algumas das coisas que eles disseram possam nos levar a pensar que 
o fizeram. Os cristãos, cuja formação moral estamos tentando entender, viveram no mundo dos iní-
cios do império romano, e aquele mundo também vivia neles: em seu pensamento, em sua lingua-
gem, em seus relacionamentos. Para entender a formação moral das comunidades cristãs primitivas, 
portanto, devemos entender o seu mundo’ (p. 8, 9). 

A obra de Meeks é constituída de cinco capítulos. O primeiro capítulo discute acerca da situa-
ção social do Império Romano. A sociedade do império romano era formada em torno da pólis. A 
pólis, que traduzimos às vezes por ‘cidade’, às vezes por ‘estado’, às vezes pelo termo composto 
‘cidade-estado’ – todos os três enganam – foi invenção única dos gregos. Meeks diz que ‘a maior 
parte das formas adequadas de associação humana, desde a do marido e esposa até a de governo e 
cidadãos, cabe nitidamente dentro da estrutura da pólis como um elegante conjunto de caixas chine-
sas’ (p. 16). O autor nesse primeiro capítulo também discorre sobre as implicações político-sociais 
decorrentes da ampliação das fronteiras do império romano por todo o mundo antigo. Agora o indi-
víduo se via como cidadão do mundo. O autor analisa também a sociedade do mundo greco-romano 
e suas estratificações. Ele diz que a sociedade do alto império romano estava dividida muito mais 
rigidamente que a maior parte das sociedades que a maioria de nós conhecemos. As pessoas tendi-
am a se identificar entre si e aos outros por suas localizações sociais, e essas localizações na estrutu-
ra social afetavam profundamente suas expectativas para si e as expectativas que outros tinham de-
las. 

O segundo capítulo mostra a consistência moral das grandes tradições gregas e romanas. Meeks 
diz que os escritores antigos, ao descreverem sua sociedade, consideram-na em geral de cima para 
baixo (p. 35). Por essa razão ele foi obrigado a descrever ‘as grandes tradições’ as quais foram cul-
tivadas pela elite instruída. Mas na verdade, como frisa o antropólogo Robert Redfield, a ‘forma 
predominante de vida humana através da história da humanidade’ tem sido o que ele chama de ‘a 
pequena comunidade’. Meeks, concorda com o antropólogo, mas, admite que é bastante difícil a-
prender muita coisa sobre a vida nas pequenas comunidades do passado antigo (p. 35). As ‘grandes 
tradições’ descritas por Meeks nesse capítulo são as tradições filosóficas dos platônicos, dos estói-
cos, dos cínicos e dos epicureus. No final do capítulo há uma exposição interessante que versa sobre 
a educação no mundo greco-romano. 

O terceiro capítulo, mostra as grandes tradições judaicas. Esse capítulo é muito importante à-
queles que almejam conhecer a cosmovisão dos judeus contemporâneos a Jesus, ou seja, o leitor irá 
conhecer um pouco do próprio pensamento de Jesus. Meeks mostra as fontes do pensamento judeu 
do mundo greco-romano. Algumas dessas fontes são: a sabedoria de Jesus, filho de Sirac a qual se 
vê refletida nos pensamentos de Jesus e de seus primeiros seguidores. O autor descreve o ethos dos 
qumranitas, mostra os principais pontos do pensamento de Fílon e dos rabis da Mishnah. Todos 
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esses, como mostram as pesquisas históricas e arqueológicas recentes influenciaram em muito a 
cosmovisão de Jesus e dos seus seguidores. Influenciaram muito mais do que a cultura helenista. 

No quarto capítulo o autor discute o ethos e a ética das comunidades cristãs. Primeiro ele fala 
da comunidade como uma seita messiânica em Israel. Sua abordagem se dá de forma progressiva. 
Primeiro ele mostra que as primeiras comunidade cristãs eram seitas, depois seitas do judaísmo,e 
finalizando uma seita messiânica judaica. O autor mostra também nesse capítulo a socioecologia da 
seita crista primitiva. Após examinar o ethos e a ética das comunidades cristãs em solo palestino, o 
autor passa para as comunidades cristãs em solo helenista. Nesse capítulo percebemos que as situa-
ções e os contornos de vários grupos do movimento cristão primitivo, que se mudavam à medida 
que o movimento se desenvolvia, afetaram as formas de os cristãos interpretarem suas tarefas mo-
rais. Não só as possibilidades concretas do que podiam fazer, mas também sua própria percepção do 
que se devia fazer dependiam até certo ponto dos lugares em que se encontravam na diversificada 
sociedade do império romano. O leque de obrigações e possibilidades não era o mesmo, por exem-
plo, para um aldeão judeu respondendo a um profeta itinerante do Messias Jesus como para o de-
pendente de um chefe de família abastado em Corinto cuja casa se tornara local de ‘reuniões’ cris-
tãs. 

No último capítulo de sua obra, Meeks trata da gramática da moral cristã primitiva. Aqui são 
examinadas as gramáticas morais da primeira carta de Paulo aos tessalonicenses, da primeira carta 
de Paulo aos coríntios, do Evangelho de Mateus, do apocalipse, da Didaquê e das cartas de Ireneu. 
Esse capítulo é muito importante para os cristãos atuais, pois ele descreve como se comportavam os 
membros dessas comunidades, no que acreditavam e como se organizavam e se relacionavam. O 
conhecimento dos ethos moral dessas comunidades nos incentivam a tomá-los como exemplos para 
definirmos qual conduta moral devemos apresentar como cristãos hoje. 

Essa obra de Meeks mostra que no movimento cristão, as grandes tradições do passado – da Gré-
cia, de Roma e de Israel – entreteceram-se com as tradições das pequenas comunidades da Galiléia 
e Judéia e de todas as adjacências da bacia do Mediterrâneo. Contraria, portanto, àqueles pesquisa-
dores que colocam Jesus numa ilha judaica, onde apenas os costumes e as tradições do judaísmo 
eram conhecidas. Isso não aconteceu. Jesus viveu numa comunidade de pescadores que fornecia 
matéria-prima para as indústrias de salga, ou seja, ali encontravam-se instalações romanas. Além 
disso, era um lugar por onde passavam inúmeros caravaneiros e viajantes, pois ali era uma impor-
tante rota comercial. Visto isso apenas podemos concluir como certa a influência da cultura helêni-
ca sobre Jesus e seus seguidores. Diante do que foi visto nessa importante obra apenas posso reco-
mendar muitíssimo aos estudantes de teologia, bem como aos professores de ética cristã e princi-
palmente para àqueles que pesquisam os primórdios cristãos. 


