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Religião e caminhada teológica

Este é o nono número de Ciberteologia e com ele iniciamos 2007, presenteando o ciberlei-
tor com dois trabalhos inéditos na seção Artigos. No primeiro, A filosofia da ciência de Rubem 
Alves, Júlio Fontana ensaia uma leitura crítica do livro homônimo de Alves. Em A arte sacra e 
sua significação para a religiosidade sorocabana, os dois jovens autores, Michel Farah Valverde e 
Rosenilton Silva de Oliveira, escrevem com dois intuitos: investigar o fenômeno religioso a partir 
da representação artística e entender a religiosidade sorocabana e a inter-relação que há entre a 
visão de mundo estimulada pela fé e a produção da imaginária. Para tanto, investigam na região 
paulista de Sorocaba a tradicional Festa do Divino e a devoção mariana.

A seção Artigos traz ainda, como brinde ao leitor, um texto de Ghislain Lafont sobre O 
“caminho” cristão e a teologia primitiva. Propor o cristianismo como “caminho” é falar do 
primado do testemunho e da fé, assim como do litúrgico, do prático e do místico. Memória de 
Jesus Cristo, conhecimento espiritual, espera apocalíptica, ética do Evangelho, tal é o princípio 
do caminho e sempre será, de modo que esses quatro termos definem o quadro necessário de 
toda teologia verdadeira, amparada pelo fundamento permanente do testemunho apostólico. A 
partir daí, o autor se pergunta, então, por que e em que medida houve “teologia”, isto é, discurso 
sobre o mistério de Cristo nos primórdios do caminho.

O desafio da mística comparada é o título do trabalho de Faustino Teixeira que nos introduz 
em uma grande discussão no âmbito da epistemologia, a saber: a possibilidade ou não de uma 
mística assim compreendida. Para Teixeira, a relação de proximidade entre experiências místi-
cas diversas é experimentada no diálogo inter-religioso.

Fecha a seção uma reflexão de Juan Luis Segundo, na qual o teólogo uruguaio apresenta-nos 
A chave antropológica da cristologia de Paulo. Ele considera ser esta a maneira mais adequada 
para abrir-nos ao difícil pensamento paulino. No trecho selecionado, Segundo estuda, breve-
mente, um duplo problema: o das limitações e o da oportunidade de uma chave antropológica 
para fazer cristologia (seja em geral, seja dentro de um contexto particular — como o latino-a-
mericano).

Recuperar o símbolo, de José María Mardones, parte da convicção de que o imaginário sim-
bólico tem importância capital para as questões fundamentais da existência e, por conseguinte, 
da fé cristã. Por isso a religião que não cuida da dimensão simbólica é uma religião desfalecida 
e enfraquecida pela secura do dogma e do moralismo, ou febril e a ponto de arder por causa da 
febre descontrolada do rito e das mitificações supersticiosas. O desafio, segundo Mardones, é 
buscar a síntese da razão simbólica e da razão crítica e reflexiva, dentro e fora da religião, apli-



cando a teologia negativa, que sabe que nada pode identificar-se com o Mistério e tudo pode ser 
um ligeiro vislumbre dele.

Oferecemos, também, um comentário de Raymond E. Brown sobre A quarta bucólica de 
Virgílio. Como se sabe, embora Virgílio tenha vivido um século antes dos evangelistas (70-19 
a.C.), esse poema, composto em 40 a.C., menciona uma Virgem (v. 6) e um Menino (v. 49) 
diante do qual toda a terra estremecerá em reverência (v. 50), em uma idade de ouro de paz (vv. 
9 e 17), quando os “vestígios de culpa” remanescentes vão desaparecer (vv. 13-14). Os primeiros 
cristãos viram na Quarta bucólica uma profecia do nascimento virginal de Jesus, o Messias, que 
tirou o pecado original. Será essa interpretação um “exagero patrístico”, ou equivoca-se são Je-
rônimo quando a rejeita como produto da ignorância?

Fechando a seção, Pedro L. Vasconcellos e Rafael R. da Silva brindam-nos, em Messias que 
vem, esperanças renovadas, com algumas reflexões sobre a questão do messianismo na Bíblia, 
na história de Israel e das primeiras comunidades seguidoras de Jesus de Nazaré.

Completam o número as já conhecidas seções Espiritualidade, Nas Fontes da Bíblia e Teolo-
gia Aberta, além das Resenhas. Chamamos sua atenção para o recente lançamento do livro Karl 
Rahner: experiência de Deus em sua vida e em seu pensamento, de Herbert Vorgrimler. A seção 
Teologia Aberta publicará, ao longo do bimestre, excertos da confissão de fé dessa figura maior 
da teologia católica do século XX.

Enfim, apenas queremos novamente chamar a atenção de nosso ciberleitor para a coluna 
Rumo à Conferência, na qual Ciberteologia vem colocando à disposição uma série de artigos e 
informações a respeito da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, a 
realizar-se, em maio, em Aparecida-SP (Brasil). Há novos textos disponíveis à sua espera.

Está entregue, portanto, a nona edição de Ciberteologia. Continuamos à disposição de quem 
quiser, de alguma forma, participar da produção e da divulgação do pensamento teológico lati-
no-americano. Pesquisadores e autores com escritos originais afins com nosso projeto editorial 
podem enviar-nos seus trabalhos (artigos, notas, resenhas), desde que atendam a nossas normas 
de publicação. Aproveitamos para agradecer aos articulistas deste número por sua generosa co-
laboração.

Um feliz ano novo a todas e uma produtiva ciberleitura em nossa companhia é o desejo de 
toda a Equipe de Ciberteologia!

Afonso Maria Ligório Soares
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A filosofia da ciência de Rubem Alves
Júlio Fontana*

Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, e tem, hoje, 72 anos. Estudou música e 
quis ser médico quando jovem. Entretanto acabou optando pela Teologia.1 Formado em Teolo-
gia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, é mestre em Teologia pelo Union Theological 
Seminary, de New York, EUA, e doutor em Filosofi a pelo Princeton Theological Seminary, 
EUA. Formado em Psicanálise pela Sociedade Paulista de Psicanálise, é professor emérito da 
Unicamp.

O senso comum e a ciência

Rubem Alves mostra o que signifi cam senso co-
mum e ciência. Essa discussão é necessária, pois ha-
verá um debate muito acirrado entre os epistemolo-
gistas para saber qual dessas formas de conhecimento 
e mais complexa.

Primeiro, o autor desmitifi ca a ciência mostrando 
que ela nada mais é que a hipertrofi a do nosso senso 
comum:

A ciência não é um órgão novo de conhecimento. Ela é 
a hipertrofia de capacidades que todos têm. Isso pode 
ser bom, mas pode ser muito perigoso. Quanto maior a 
visão em profundidade, menor a visão em extensão. A 
tendência da especialização é conhecer cada vez mais 
de cada vez menos (p. 12).2

A aprendizagem da ciência é um processo de de-
senvolvimento progressivo do senso comum. Que é 
senso comum? Antes, devo informar ao leitor que a 
expressão senso comum não foi criada pelas pessoas 
de senso comum, mas por aqueles que se julgam aci-
ma do senso comum. Portanto senso comum é o co-
nhecimento que não é científi co e as pessoas de sen-
so comum são intelectualmente inferiores, ou, como 
muitos chamam, “leigos”. O que os cientistas talvez 
não saibam — ou melhor, eles sabem, mas fi ngem 
que não sabem —, é que a ciência é uma metamorfo-
se do senso comum. Sem o senso comum, a ciência 
não pode existir.

Isso é fácil de ser verifi cado: o que temos por sen-
so comum, hoje, já foi ciência em épocas passadas, 
ou, como Rubem Alves diz: “Aquilo que outros ho-
mens, em outras épocas, consideraram ciência sem-
pre parece ridículo séculos depois. Isso acontecerá, 
também, com nossa ciência.” (p. 16)

O senso comum e a ciência são expressões da 
mesma necessidade básica, a necessidade de com-
preender o mundo, a fi m de viver melhor e sobrevi-
ver. Para aqueles que teriam a tendência de achar que 
o senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria 
de lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os 
seres humanos sobreviveram sem coisa alguma que 
se assemelhasse à nossa ciência. Depois de cerca de 
quatro séculos, desde que surgiu com seus fundado-
res, curiosamente a ciência está apresentando sérias 
ameaças à nossa sobrevivência. (p. 21)

Que procuramos conhecer? O senso comum e 
a ciência possuem mais em comum do que imagi-
nam. Ambos não investigam toda a realidade, mas 
apenas aquilo que se apresenta como um problema. 
Todo conhecimento começa com um problema (p. 
24). Quando não há problemas, não pensamos, só 
usufruímos. Como nos ensina Michael Polanyi: “[...] 
coisa alguma, em si mesma, se constitui como pro-
blema ou descoberta; ela pode ser um problema so-
mente se produz perplexidade e incômodo a alguém, 
e será uma descoberta se aliviar alguém do peso do 
problema.” (p. 34).
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Assim também pensa Miguel de Unamuno: “Todo 
conhecimento tem uma fi nalidade. Saber por saber, 
por mais que se diga em contrário, não passa de um 
contra-senso” (p. 35).

Em busca de ordem

Não importam as diferenças que separam o senso 
comum da ciência: ambos estão em busca de ordem. 
Não se pode negar, por outro lado, que o senso co-
mum e a ciência nos apresentam visões de ordem 
muito diferentes uma da outra. Qual a diferença entre 
o senso comum e a ciência? Eles procuram compre-
ender a realidade de formas diferentes. Também não 
está incorreto afi rmar que eles buscam aspectos dis-
tintos da realidade. Portanto aquele critério demar-
cador com que a ciência contempla a realidade de 
forma objetiva não é válido. Diz John Dewey:

Temos de reconhecer que a consciência ordinária do 
ser humano comum (...) é uma criatura de desejos e 
não de estudo intelectual, investigação e especulação. 
O ser humano vive num mundo de sonhos antes que de 
fatos, e um mundo de sonhos organizado em torno de 
desejos, cujo sucesso ou frustração constitui sua pró-
pria essência. (p. 41)

O mundo humano se organiza em torno de dese-
jos. Sendo assim, é do desejo que surgem a música, a 
literatura, a pintura, a religião, a ciência e tudo aqui-
lo que se poderia denominar criatividade. Já que o 
desejo não pode ser erradicado e é central na ordem 
de nossa experiência cotidiana, como a ciência pode 
ser objetiva?

Defi nitivamente, o que separa a ciência do senso 
comum não é a objetividade. Então, que é que distin-
gue a ciência do senso comum? A resposta para essa 
pergunta não é algo fácil de dar-se. Os cientistas di-
zem que os esquemas do senso comum são absurdos, 
enquanto os esquemas científi cos são lógicos. Ouso 
discordar. O que parece mais absurdo não é o senso 
comum e sim a ciência. Lembro as seguintes palavras 
de Karl Marx: “É um paradoxo que a Terra se mova 
ao redor do Sol e que a água seja constituída de dois 
gases altamente infl amáveis. A verdade científi ca é 
sempre um paradoxo, se julgada pela experiência co-
tidiana, que apenas capta a aparência efêmera das 
coisas”. (p. 42)

Portanto não se verifi ca a alegação dos cientistas 
de que o discurso deles é mais lógico do que o do 
senso comum.

Outra alegação dos defensores da ciência é que 
a ciência busca os fatos, pelo menos esse era o lema 
do positivismo. Será que é isso mesmo? G. H. Mead 

diz outra coisa: “A investigação científi ca não termi-
na com seus dados; ela se inicia com eles. O produto 
fi nal da ciência é uma teoria ou hipótese de trabalho 
e não os chamados fatos”. (p. 44)

Na verdade, os fatos servem apenas para confi rmar 
ou negar as teorias elaboradas pela ciência. Portanto 
o empirismo não é a gênese da ciência como muitos 
afi rmam. A gênese da ciência é algo bem próximo da 
gênese do senso comum, como aponta L. L. Whyte: 
“O místico crê num Deus desconhecido. O pensa-
dor e o cientista crêem numa ordem desconhecida. 
É difícil dizer qual deles sobrepuja o outro em sua 
devoção não-racional”. (p. 43)

Descobrimos que a ciência busca o invisível e 
as teorias são enunciados sobre esse invisível, então 
como falar sobre o que não se viu? Para isso os cien-
tistas utilizam modelos que são construções da imagi-
nação e que servem para representar a realidade. Nas 
palavras de Rubem Alves, “a ciência não nos oferece 
cópias do real. Ela nos dá apenas modelos hipotéti-
cos e provisórios”. (p. 47) E que é modelo? Modelo 
é algo que nos oferece uma réplica do original. O 
problema é que a ciência não conhece esse original. 
Destarte, na ciência os modelos não são réplicas do 
original. Vejamos o que Mary Hesse diz acerca desse 
problema:

Sob a luz da física moderna não se pode mais conside-
rar a ciência como uma descrição literal do que exis-
te na natureza, como se admitia em séculos passados. 
Teorias científicas descrevem a natureza em termos de 
analogias retiradas de tipos familiares de experiência. 
(p. 50)

Se os modelos de que a ciência se utiliza não são 
réplicas fi éis do original, então como é possível para 
essa ciência dizer se suas teorias são verdadeiras? Ela 
não pode. Assim afi rma o grande epistemologista Karl 
Popper:

A ciência não é um sistema de declarações certas e 
bem estabelecidas; tampouco um sistema que avança 
para um estado final. Nossa ciência não é conhecimen-
to (episteme): ela nunca pode pretender haver atingido 
a verdade, nem mesmo um substituto para ela, como a 
probabilidade. (p. 50)

Relendo esses dois pensamentos — Mary B. Hesse 
e Karl R. Popper — podemos apontar as conclusões 
a que se chega neste item. O cientista não investiga 
qualquer coisa, mas somente aquilo que lhe interes-
sa, que normalmente é um problema. Ele já domina, 
intelectualmente (conhece), uma experiência familiar 
que imagina ser...  análoga à estrutura do problema. 
Porém, nesse caminho, não existe segurança. Na ver-
dade, o cientista aposta na sua intuição.Essa forma 
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de conhecer não é somente própria do cientista, mas 
de qualquer pessoa.3 Portanto, passarei a usar o pro-
nome da primeira pessoa do plural para referir-me a 
todos os seres humanos.

A única coisa que conhecemos, como vimos no 
esquema acima, é o modelo. Nós os conhecemos não 
porque sejam cópias vistas, mas porque são entida-
des construídas, intelectualmente, por nós mesmos. 
Na verdade, só conhecemos aquilo que construímos 
mentalmente, como diz Giambattista Vico: “Podemos 
conhecer objetos de qualquer tipo somente na medi-
da em que somos capazes de produzi-los”. (p. 52)

É óbvio que, ao referir-se à construção de um objeto, 
Vico não estava pensando somente na construção real 
da coisa, por processos técnicos. Kepler, por exemplo, 
não construiu o sistema solar, nem Vesalius construiu 
o corpo humano. Ambos, entretanto, produziram, 
intelectualmente, os seus objetos de conhecimento.

Agora podemos responder o que são modelos 
para a ciência? São construções intelectuais, palpi-
tes, apostas baseadas na crença de que existe uma 
relação de analogia entre o que conhecemos e o que 
desejamos conhecer.

Voltamos ao problema da verdade científi ca: se o 
que a ciência diz não é verdade, que é que nos leva a 
aceitar certas declarações da ciência? E sob que con-
dições concluímos que elas devam ser rejeitadas? Ru-
bem Alves diz que aqui descobrimos, uma vez mais, 
a solidariedade da ciência com o senso comum. E 
isso porque o senso comum se articula, em grande 
medida, em torno das propriedades funcionais do co-
nhecimento.

Acreditamos no discurso científi co porque ele nos 
é útil. Nas palavras de Rubem Alves, “muito do nosso 
conhecimento tem o caráter de ferramenta”. Tal tipo 
de conhecimento pode ser denominado receita. Que 
é uma receita? É uma série de instruções sobre coisas 
a serem feitas caso se deseje obter determinado re-
sultado. É o conhecimento usado como ferramenta: 
instrumento para a ação. Quando uma receita é ver-
dadeira? Quando ela funciona bem, isto é, quando 
resolve o problema. É isso que Peter Berger e Thomas 
Luckmann dizem:

A validade do meu conhecimento acerca da vida coti-
diana é simplesmente aceita, sem qualquer dúvida, até 
que apareça um problema que não pode ser resolvido 
segundo suas instruções. Na medida em que meu co-
nhecimento funciona de forma satisfatória, geralmente 
suspendo todas as minhas dúvidas a seu respeito. (p. 55)

A mesma coisa ocorre na ciência. Enquanto uma 
teoria funciona de forma adequada, os cientistas 
não têm por que questioná-la. Mas quando deixa de 

cumprir o prometido ou só cumpre parte de suas pro-
messas, ela é abandonada e outra teoria mais efi caz 
é criada. Um exemplo claro disso é o sistema pto-
lomaico. Durante séculos, o sistema ptolomaico foi 
aceito porque era adequado para resolver os proble-
mas cotidianos que se apresentavam aos seres huma-
nos. Conforme Thomas Kuhn:

Nenhum outro sistema antigo foi tão bom. Em relação 
às estrelas, a astronomia ptolomaica é, ainda hoje, 
tão largamente usada como aproximação; em relação 
aos planetas, as predições de Ptolomeu eram tão boas 
quanto as de Copérnico. Mas para uma teoria científi-
ca, ser admiravelmente bem-sucedida não é a mesma 
coisa que ser completamente bem-sucedida. (p. 56)

Uma teoria científi ca tem sempre a pretensão de 
oferecer uma receita universalmente válida, válida 
para todos os casos. É isso que Kuhn quer dizer com 
“ser admiravelmente bem-sucedida não é a mesma 
coisa que ser completamente bem-sucedida”. Essa 
exigência de universalidade tem a ver com a exigên-
cia de ordem, de que já falamos. Leis que funcionam 
aqui e não funcionam ali não são leis, e um universo 
que se comporta de uma forma em certos momentos 
e de outra forma em outros não é um cosmo.

Essa necessidade de universalidade causa um pro-
blema. Para contornar essa difi culdade, os cientistas 
propõem explicações ad hoc para salvaguardar a lei. 
Vejamos um exemplo: “Todos os gansos são bran-
cos”. E se aparece um ganso verde? Digo: “Isto não é 
ganso, mas sim um fanso”. Portanto a universalidade 
da minha lei continua intacta. Todavia não se pode 
preservar uma teoria indefi nidamente, chega um mo-
mento que ela fi ca tão saturada de tantas explicações 
ad hoc que há a necessidade de rever a teoria. No 
nosso exemplo, a saturação chegaria quando, além 
dos gansos, passássemos a ter fansos, bansos, cansos, 
dansos, jansos, lansos, mansos etc. A receita fi cou de 
tal modo complexa, as exceções são tantas, que dei-
xou de ser uma ferramenta adequada. Nesse momen-
to, ela perde a credibilidade.

Modelos e receitas

No item anterior, já vimos o que são modelos 
científi cos. Eles são construções mentais das quais se 
utilizam os cientistas visando descrever algo que lhes 
interessa. Os modelos são construídos com concei-
tos. O ponto que aprofundaremos neste item é o dos 
conceitos. Em muitos casos, os conceitos guardam 
uma semelhança com coisas visíveis. Quando fala-
mos em teoria corpuscular ou teoria ondulatória da 
luz, por exemplo, é impossível evitar a visualização 
de bolinhas sendo atiradas como balas de metralha-
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dora ou a imagem de uma onda de mar. Há situações, 
entretanto, em que não se pode invocar a visão como 
muleta da razão. A razão deve caminhar sozinha. A 
pergunta é a seguinte: “Como podem ser formulados 
conceitos sem o auxílio de analogias visuais?”

A resposta à pergunta foi dada de forma mais efi -
caz pelo cientista Galileu Galilei, que formulou seus 
conceitos em linguagem matemática.

O livro da fi losofi a é o livro da natureza, livro que 
aparece aberto, constantemente, diante de nossos 
olhos, mas que poucos sabem decifrar e ler, porque 
ele está escrito com sinais que diferem dos de nosso 
alfabeto, e que são triângulos e quadrados, círculos e 
esferas, cones e pirâmides. (p. 85)

Obrigatoriamente, devemos analisar mais profun-
damente esse ponto, pois este é um momento crucial 
da história da ciência.

Até Galileu, os fi lósofos (cientistas) haviam tenta-
do decifrar a natureza tomando o ser humano como 
o terceiro texto. Tudo era descrito de uma perspectiva 
antropocêntrica (inclui-se, aqui, teocêntrica). Tenta-
va-se compreender a natureza em função de seu fi m 
(telos). As coisas só possuíam sentido se soubéssemos 
a sua fi nalidade. Explicar alguma coisa é compreen-
dê-la em função de seus propósitos, objetivos e fi nali-
dades. Rubem Alves mostra o signifi cado sub-reptício 
que havia nisso:

Se o que fazemos se explica teleologicamente, não se 
deverá concluir, também, que a grande obra da divin-
dade, o universo, deve explicar-se em função de seu 
propósito? É claro. Se se admite que a natureza é um 
produto da ação criadora de Deus, a expressão mais 
alta da sabedoria é ter consciência dos propósitos do 
Criador. E foi assim que as perguntas teleológicas foram 
feitas à natureza e as respostas obtidas serviram para 
dar sentido à vida das pessoas. Só havia um pequeno 
problema com elas: belas esteticamente, fascinantes 
psicologicamente, mas irremediavelmente à mercê das 
idiossincrasias da subjetividade. Elas não podem ser 
testadas e corrigidas. (p. 86)

Numa época em que, como vimos, o universo 
possuía sentido humano, Galileu vem falar que “o 
livro da natureza está escrito em caracteres matemá-
ticos”. Signifi ca que o mundo não possui sentido hu-
mano. Foi exatamente isso que o levou à Inquisição. 
Por meio dessa afi rmação ele arranca a natureza do 
quadro quente e amigo marcado pelo amor e pela 
sabedoria divina, e a coloca num mundo frio, em que 
dominam as relações entre os números. No mundo 
dos números, não se pode mais fazer a pergunta acer-
ca da fi nalidade do universo. Fará sentido perguntar 
para que o quadrado da hipotenusa é igual à soma 

dos quadrados dos catetos? Claro que não. A mate-
mática demonstra relações. Ela enuncia que as rela-
ções se dão de determinada forma, fazendo silêncio 
completo sobre se isso é bom ou mau, feio ou bonito. 
Com a matemática a ciência abandona valores.

Voltemos à afi rmação de Galileu, de que “o livro 
da natureza está escrito em caracteres matemáticos”. 
Outra questão pode ser levantada: Quando olhamos 
para a natureza, vemos estrelas cintilantes, sentimos 
o sol quente, contemplamos o céu azul, bebemos 
a água fresca, sentimos o perfume das fl ores, nossa 
pele fi ca arrepiada com o vento. É um mundo colo-
rido, sonoro, perfumado, mundo sensível e erótico, 
que provoca prazer ou dor. É assim que nosso corpo 
sente esse mundo. Onde se encontram os caracteres 
matemáticos a que Galileu se refere? Podemos dizer, 
com toda certeza, que não é a observação que os 
oferece. De fato, não foi pela observação que a visão 
matemática da natureza surgiu. Ao contrário, foi da 
interioridade da razão que surgiu a suspeita de que, 
talvez, a matemática fosse a chave para decifrar o 
enigma e fazer a natureza falar. A natureza sentida e 
observada pelo corpo tem de ser colocada em segun-
do plano, como um texto enigmático. O que esse tex-
to enigmático diz, realmente, deverá ser encontrado 
numa linguagem que só a razão conhece. Liquidado 
o corpo como meio para a compreensão da natureza, 
impõe-se a razão matemática; sem sangue e sem cor-
po, é bem verdade, mas universal e eterna. (p. 88)

Decorre de toda essa discussão que agora pode-
mos desmitifi car a reivindicação da ciência moderna 
de apenas dar-se com fatos. Tolo engano. Na verda-
de, a crítica que se fazia contra Galileu era que ele 
não respeitava os fatos. Com certo ar arrogante, su-
geria que as diferenças, os detalhes, o específi co não 
tinham importância alguma. O que interessava eram 
as regularidades e uniformidades. Em vez de partir da 
realidade e sua imensa variedade, impunha sobre ela 
uma camisa-de-força, obrigando as diferenças a dis-
solver-se nos caldeirões das identidades matemáticas. 
Tudo, em nossa experiência, diz que a tendência de 
todos os movimentos é o repouso. Galileu, em nome 
de exigências matemáticas, afi rma que a tendência 
de todo movimento é continuar, indefi nidamente, em 
movimento. E surge a idéia da inércia, um conceito 
que não é, de forma alguma, derivado da observa-
ção, mas imposto sobre ela. Vejamos como racioci-
nava Galileu: fi ngia experimentos e os realizava pela 
imaginação apenas, pois a natureza não apresentava 
nenhuma situação em que as condições por ele exi-
gidas pudessem ser observadas. (pp. 88-89)

Esse é o problema da ciência moderna. A natureza 
é um texto a ser decifrado. Se concordamos com Ga-
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lileu, sabemos que ela fala a língua da matemática. 
O problema é que, ao nos voltarmos para a natureza, 
em vez de encontrar fórmulas e números, ela fi ca à 
nossa frente exibindo cores, cheiros, ruídos, tempe-
raturas, mas sem abrir a boca, sem falar nada. Muda. 
Como obrigá-la a falar?

Quando Galileu fez com que bolas de pesos pre-
viamente determinados rolassem num plano inclina-
do; quando Torricelli atribuiu ao ar peso que, segun-
do seus cálculos, era igual ao peso de uma coluna 
defi nida de água; ou quando, em tempos recentes, 
Stahl transformou metais em óxidos e óxidos em 
metais... uma luz raiou sobre todos os estudantes da 
ciência. Eles aprenderam que a razão pode compre-
ender aquilo que ela mesma produz de acordo com 
um plano que ela mesma elaborou. A razão não pode 
deixar-se arrastar pela natureza. Ao contrário, é ela 
que deve mostrar o caminho [...] obrigando a nature-
za a dar respostas às questões que ela mesma propôs. 
Observações acidentais, feitas sem nenhum plano 
previamente elaborado, nunca podem produzir uma 
lei. [...] A razão, assim, se aproxima da natureza não 
como um aluno que ouve tudo que o professor se de-
cide a dizer, mas como juiz que obriga a testemunha a 
responder questões que ele mesmo formulou. (p. 76)

A natureza tem o que dizer. Mas ela não toma a 
iniciativa. Mais do que isso, o fato é que ela não ela-
bora resposta alguma. Ela se limita a dizer “sim” ou 
“não” às perguntas feitas pelo cientista. E mais: quan-
do ela diz “sim”, na verdade ela diz “talvez”.

Pescadores e anzóis

“Teorias são redes; somente aqueles que as lan-
çam pescarão alguma coisa.”4 Não foi por acaso que 
Karl Popper escolheu essa frase de Novalis como epí-
grafe de seu livro A lógica da investigação científi ca. 
O uso de analogias não é gratuito. Portanto as teo-
rias são redes e os cientistas, pescadores. Redes são 
apropriadas para pegar certos tipos de peixes do in-
teresse do pescador. Assim fez Galileu, uma rede na 
qual apenas se pegavam as relações matemáticas no 
mar da realidade. A malha deixava passar os sons, os 
cheiros, as cores, as sensações etc. Uma rede que traz 
tudo não é adequada. Destarte, uma rede vale não só 
pelo que pega, mas também pelo que deixa passar. 
Portanto a ciência não compreende toda a realidade, 
mas apenas aquilo que lhe interessa.

Após essa consideração, Alves sai um pouco do 
rumo para examinar esse problema no que concerne 
às ciências sociais. Nas ciências sociais há um sem-
número de redes. Não há acordo entre os cientistas 
sociais acerca dos peixes a serem pescados, das redes 

a serem empregadas e dos métodos a serem utiliza-
dos. Cientistas das chamadas ciências exatas freqüen-
temente se riem de seus companheiros das ciências 
humanas e chegam a perguntar se tais ciências são 
mesmo ciências.

Todavia o rigor das ciências da natureza não se 
deve, em absoluto, a que elas sejam mais rigorosas 
e seus métodos mais precisos. Acontece que o seu 
objeto é estável, enquanto o das ciências humanas é 
dinâmico. Nas ciências da natureza, tudo é tão domi-
nado pela rotina que tudo é previsível. Assim, com o 
auxílio das ciências da natureza, o cientista se trans-
forma num profeta. Na verdade, nesse campo uma 
teoria se confi rma por seus poderes para predizer o 
futuro. Nas ciências humanas, como no balé, é im-
possível prever o próximo passo. Mas uma vez dado, 
a gente percebe que ele se integra perfeitamente no 
estilo de música. Parece que, aqui, a gente só pode 
ser sábio depois que as coisas acontecem. É exata-
mente a dinamicidade do objeto que torna tão difícil 
fazer uma ciência rigorosa do mundo humano.

A aposta

“Redes não se constroem com peixes. Redes são 
feitas para apanhar peixes.” Como vimos no item an-
terior, redes são teorias e peixes são os dados. Portan-
to teorias não se fazem com dados. No entanto, é fre-
qüente encontrar pessoas que pensam que teorias se 
fazem com dados. Gunnar Myrdal mostra, magnifi ca-
mente, aquilo que desejamos expressar anteriormente:

Os fatos não se organizam em conceitos e teorias se 
simplesmente os contemplamos. Na verdade, exceto 
no contexto de conceitos e teorias, não há fatos cientí-
ficos, mas apenas caos. Existe um fator, a priori, inevi-
tável em todo trabalho científico. Perguntas devem ser 
levantadas antes que respostas possam ser dadas. (pp. 
115-116)

Pensemos nessa declaração de Myrdal. Notamos 
que em todo trabalho científi co existe um a priori. 
Foi justamente da luta contra esse a priori que surgiu 
a ciência ocidental. Francis Bacon (1561-1626), de-
sejoso de purifi car a mente de idéias preconcebidas, 
fez um inventário das perturbações possíveis do nos-
so conhecimento, sugerindo um quadro da patologia 
do saber. Ele deu o nome de ídolo a cada uma dessas 
perturbações: ídolos da tribo; ídolos da caverna; ído-
los do mercado; ídolos do teatro.

É assim que um novo clima intelectual se estabe-
lece. Por um lado, um sadio ceticismo quanto ao que 
havia sido herdado do passado. Por outro, a preocu-
pação em aprender da natureza. Bacon, então, tratou 
de estabelecer um método para organizar a observa-
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ção e orientar o pensamento, de forma que o cientista 
pudesse, realmente, tornar-se aluno da natureza. Os 
fatos são a voz da natureza. A questão, então, é orga-
nizar esses fatos de modo que formem frases coeren-
tes. O cientista não precisa dizer coisa alguma. Bas-
ta-lhe ordenar os fatos. Foi assim que ele construiu 
alguns artifícios a serem usados na observação. Um 
deles se chamava tabela de afi rmações ou regra de 
presença. Outro, tabela de negações ou de ausência. 
Por fi m, uma tabela de comparações. Essa é uma das 
primeiras tentativas de elaborar um método indutivo 
para a ciência.

No restante do capítulo, Rubem Alves mostra o 
problema da indução. Não discutirei, aqui, o critério 
de demarcação da ciência deixando isso para o item 
“A imaginação”.

A construção dos fatos

O positivismo prega que “toda proposição que 
não seja estritamente redutível ao simples enunciado 
de um fato, particular ou geral, não pode oferecer 
nenhum sentido real e inteligível.”5

Contrariamente ao positivismo se expressa Prescott 
Lecky: “Os fatos, em si mesmos, não oferecem sua 
própria iluminação. O problema científi co central, 
portanto, é, claramente, o da interpretação”. (p. 136)

Esta palavra, interpretação, deve merecer nossa 
atenção. Quando algo necessita ser interpretado? 
Quando esse algo, tal como nos é apresentado, é des-
tituído de sentido.

Para Galileu, a natureza, em sua aparência bruta, 
não diz nada. O sentido está escondido. Para Galileu, 
tal sentido era matemático. Mas note que a matemá-
tica não é extraída dos fatos; é, antes, aplicada a eles. 
De onde surge a matemática? De um poder criativo 
da razão.

É assim que Nietzsche chega à seguinte conclusão: 
“Contra o positivismo, que pára perante os fenômenos 
e diz: ‘Há apenas fatos’, eu digo: ‘Ao contrário, fatos 
é o que não há; há apenas interpretações’”. (p. 142)

Esse problema leva a um outro: à ilusão de que 
o avanço da ciência só acontece pelo acréscimo de 
fatos novos.

Assim, a opinião de que o progresso científi co é 
meramente uma questão de contínuas descobertas 
de fatos novos tem o efeito de desencorajar o tipo 
de pensamento de que mais se necessita no traba-
lho científi co. Os fatos empíricos podem, no fi nal das 
contas, servir apenas como matéria-prima para a ci-
ência; em si mesmos, até que tenham sido trabalha-
dos e interpretados, são totalmente inúteis. (p. 133)

Isso nos obriga a repensar, profundamente, o senti-
do dos dados e dos fatos da ciência. A palavra dados 
deriva do verbo dar. Que seria um dado da ciência? 
Presumivelmente, é algo que foi, gratuitamente, dado 
pelo mundo ao nosso redor. O mundo dá, o cientista 
recebe.

Esse dado, contudo, deve poder circular por meio 
da linguagem. Por quê? Um dado, qualquer que 
fosse, acessível apenas a mim poderia pertencer ao 
mundo das minhas experiências internas, privadas, 
religiosas ou místicas. Mas o que caracteriza o jogo 
a que damos o nome de ciência é um acordo tácito 
entre todos os cientistas de que nele só se pode falar 
sobre experiências abertas à verifi cação intersubjeti-
va. Na verdade, é essa verifi cação que garante a obje-
tividade do conhecimento. Assim, se trabalhando sob 
tais e tais condições de laboratório obtenho o efeito 
A, qualquer cientista, em qualquer parte do mundo, 
trabalhando sob condições idênticas, deve obter o 
mesmo resultado. Portanto, se um fato não puder ser 
enunciado, não poderá ser testado.

A partir daí, Polanyi chama nossa atenção:

Mas, ao anunciar um fato, de forma mais simples e 
direta, não o estarei já capturando com minhas teias 
teóricas? Haverá uma pura descrição de fatos, livre de 
pressupostos? “Falar sobre coisas [...] é aplicar a teoria 
do universo, implícita em nossa linguagem, aos parti-
culares sobre que falamos.” (p. 143)

Uma outra colocação, feita por Scheler, é muito 
apropriada: “Se se entende por fato algo que é sim-
plesmente dado, sem nenhuma interferência de nossa 
parte, então fatos, não importa o tipo, não têm exis-
tência alguma”. (p. 145)

Diante de tudo o que foi exposto neste item, con-
cluímos que a ciência, com o propósito de estabele-
cer regras para a construção dos fatos de um discurso 
“objetivo”, livre de “ídolos” e intromissões indevidas 
de nossas emoções, pensou que o caminho correto 
seria partir dos fatos e não dizer coisa alguma além 
daquilo que os fatos permitem. Agora, entretanto, 
descobrimos que os fatos não dizem coisa alguma a 
não ser quando trabalhados pela imaginação.

A imaginação

Gauss afi rmou: “As soluções, eu já possuo há mui-
to tempo, mas ainda não sei como cheguei a elas”. (p. 
145) Diante dessa confi ssão, Rubem Alves questiona: 
“Como é possível que alguém chegue a um destino 
sem ter consciência do caminho seguido?” Conclui 
Alves: “Está em xeque a questão do método, tão cui-
dadosamente embalada pela ciência. Há, mesmo, 
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certa tendência a identifi car ciência com o método 
científi co”. (p. 147)

Como a ciência não pode ser defi nida em função 
de seu conteúdo, pois ele tem sofrido profundas re-
voluções ao longo da história, é defi nida por seu mé-
todo.

Que é método? Paul Edwards nos ensina que “o 
termo ‘método’ signifi ca, literalmente, ‘seguindo um 
caminho’ (do grego méta, ‘junto’, ‘em companhia’, e 
hodós, ‘caminho’), refere-se à especifi cação dos pas-
sos que devem ser tomados, em certa ordem, a fi m de 
alcançar-se determinado fi m”. (p. 149)

Mas Gauss, na declaração citada, está declaran-
do: “Cheguei lá sem seguir caminho algum, preme-
ditadamente. Estou pensando para ver se descubro o 
método...”

Karl Popper concorda: “Não existe aquilo a que 
poderíamos chamar de um método lógico para ter no-
vas idéias”. (p. 150) Michael Polanyi mantém opinião 
semelhante: “O advento de um pensamento feliz é 
fruto dos esforços anteriores do investigador, mas não 
é, em si, uma ação de sua parte. Ao contrário, trata-se 
de algo que acontece a ele...” (p. 150)

Alves observa que esse ponto de vista é muito per-
turbador, porque parece equiparar o ato pelo qual um 
cientista defronta com uma idéia seminal à experiên-
cia de iluminação espiritual de místicos e videntes: 
um ato de graça, uma surpresa, uma revelação.

Feyerabend sugere, claramente, que a idéia de um 
método científi co não passa de um mito que não re-
siste à investigação histórica:

A idéia de um método que contenha princípios científi-
cos inalteráveis e absolutamente obrigatórios que rejam 
os assuntos científicos se defronta com dificuldades ao 
ser confrontada com os resultados da investigação his-
tórica. Descobrimos que não existe uma única regra, 
por mais plausível que pareça, por mais alicerçada so-
bre a epistemologia, que não seja desrespeitada numa 
ou noutra ocasião. É evidente que tais transgressões 
não ocorrem acidentalmente [...] mas são, antes, ne-
cessárias ao progresso. (p. 151)

O fato é que os cientistas, freqüentemente, se vêem 
incapazes de explicar como as idéias lhe ocorrem. 
Elas simplesmente aparecem, repentinamente, sem 
que tenham sido construídas, passo a passo, por um 
procedimento metodológico. O que Gauss, Popper, 
Polanyi e Feyerabend fazem, portanto, é simplesmen-
te confessar a presença de um fato imponderável no 
trabalho científi co: a criatividade. Lecky diz, mesmo, 
que “um sistema científi co é sempre o resultado de 
uma atividade criativa”. (p. 152)

Outro aspecto deve ser analisado: em todo ato de 
verdadeira criação científi ca, quando uma nova vi-
são do mundo é criada, existe um salto qualitativo. É 
necessário abandonar todos os auxílios do passado, 
porque o novo não é uma versão melhorada do ve-
lho.

Isso desagrada aos ouvidos empiristas e positi-
vistas. Eles adotaram um programa de austeridade e 
sanidade: liquidar a imaginação, porque é dela que 
surgem os fantasmas que perturbam o conhecimento. 
Foi por isso que Bacon fez um inventário dos ídolos, 
a “lista negra” dos inimigos do saber, emissários dos 
subterrâneos dos desejos, intrometidos no mundo 
austero e calmo do conhecimento científi co.

A pura imaginação perde, assim, irrevogavelmen-
te, sua antiga supremacia e se subordina, necessaria-
mente, à observação. Com isso, os cientistas passa-
ram a imaginar que eles pensam de maneira diferente 
dos seres humanos comuns. Desligaram-se do “senso 
comum”. Enquanto o senso comum pensa a partir de 
emoções e desejos, o cientista é totalmente objetivo.

A pergunta que surge é: será que seu pensamen-
to é realmente objetivo, ou sua pretensa objetividade 
não passa de um sonho, de uma ilusão de alguém que 
gostaria de ser um pouco mais que os demais mortais? 
Não é sem razão que Alvin Gouldner declara que é 
necessário “abandonar o pressuposto muito huma-
no, mas elitista, de que os outros crêem movidos por 
interesses, enquanto eles (cientistas) crêem em obe-
diência aos ditames da lógica e da razão”. (p. 157)

A discussão do método da ciência nos leva a uma 
outra questão fundamental: o critério de demarcação.

Como se constroem as teorias? Uma alternativa 
é aceitar que existe um método, um procedimento 
racional, que nos leva das amostras, dos dados, dos 
enunciados particulares (ou protocolares) aos enun-
ciados universais. Agindo assim, seguiríamos pelo ca-
minho proposto pela indução. E foi por esse caminho 
que a ciência entrou. A indução parecia um método 
seguro, pois ele começava com os fatos e fi cava com 
eles. Nada de saltos. Nos saltos, a imaginação entra e 
o conhecimento se transforma em fantasia. A ciência 
procura dizer apenas o que os fatos autorizam, a par-
tir de baixo, aos poucos, progressivamente, passo a 
passo, juntando, cuidadosamente, todos os pedaços 
de informação.

Abordarei, agora, o problema da indução.
Que pretende a indução? A indução tem como pro-

grama construir o discurso da ciência a partir dos fatos 
observados. É uma forma de argumentar, de passar de 
certas proposições a outras. A indução é uma forma 
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de pensar que pretende efetuar, de forma segura, a 
passagem do visível para o invisível. (p. 119) E qual o 
propósito da indução? Oferecer um caminho seguro, 
à prova de erros. O problema é que a indução parece 
ser uma ilusão. Por mais que nos esforcemos para se-
guir, com rigor, o caminho que vai dos fatos aos enun-
ciados de leis e teorias, há indícios de que, em certas 
passagens, trapaceamos sem querer. O primeiro fi ló-
sofo a analisar o problema foi David Hume. (p. 125)

Para Hume, tudo aquilo que podemos investigar 
se divide em duas classes:
• relações de idéias: matemática e lógica;

• matérias de fato: tudo o que acontece no mundo 
real, que nos é dado pelo sentido.

As relações de idéias são conhecidas apenas pela 
razão, enquanto as matérias de fato só nos são co-
nhecidas pela experiência.

Que signifi ca conhecer as matérias de fato? Signi-
fi ca conhecer suas causas e seus efeitos. Por exemplo: 
saber o que é a água é saber, entre outras coisas, que 
ela pode ser usada para apagar o fogo, para matar a 
sede, para matar um animal etc. Tais são os efeitos da 
água. Contemplando um terreno comido e destruído 
pela erosão, posso dizer: a água foi a causa disso (pp. 
125-126).

E como se descobrem causas e efeitos? Hume res-
ponde que “são descobertos não pela razão, mas pela 
experiência”. (p. 126)

Destarte, todo conhecimento, toda ciência, toda 
tecnologia se baseia no conhecimento de relações 
entre causas e efeitos. Mas que signifi ca dizer que 
uma coisa é causa de outra? Signifi ca que estou afi r-
mando a existência de uma relação necessária entre 
elas. Ao afi rmar uma relação causal, estou dando um 
pulo enorme para longe dos fatos.

Faz um ano, uma chuva apagou um incêndio. 
Dois meses atrás, apaguei um fósforo num copo de 
água. Ontem. joguei água em uma brasa e ela apa-
gou. São alguns fatos, mas até aí não se fez ciência 
alguma. Quando damos o salto e concluímos que a 
água apaga o fogo, aí sim fazemos ciência. A ciência 
busca o invisível.

Que nos autoriza a pular dos enunciados relativos 
aos fatos passados para o enunciado relativo a todos 
os fatos, até mesmo os futuros?

A conclusão de que o futuro será semelhante ao 
passado, de que a totalidade dos casos será seme-
lhante aos que examinei, não é lógica. Dizer que não 
é lógica é afi rmar que o enunciado sobre todos não 
estava contido no enunciado sobre alguns (p. 127).

Se digo que todos os seres humanos são mortais, 
e que Sócrates é um ser humano, portanto é mortal, 
o raciocínio é lógico. A conclusão estava contida nas 
duas premissas. Portanto a passagem do todos para 
alguns é lógica, demonstrativa, analítica.

Será possível o caminho inverso?
Hume diz que não. “Não é o raciocínio (lógico) 

que nos leva a supor que o passado é semelhante ao 
futuro e a esperar efeitos semelhantes de causas que 
são aparentemente semelhantes.” (p. 128)

Será necessário que as experiências se repitam, se 
acumulem, criem hábitos mentais. Os hábitos e cos-
tumes nos fazem ver a realidade por meio das rotinas, 
das repetições. Eles criam formas peculiares de con-
templar o mundo. Aquilo que já aconteceu muitas 
vezes, da mesma maneira, deve continuar a aconte-
cer da mesma forma sempre.

Assim, a contragosto somos forçados a admitir 
que, nas teorias, não são apenas os fatos que falam. 
É o costume, um fato psicológico, que faz com que 
liguemos esses fatos de certa forma. Foi-se o ideal 
de um discurso que enuncia os fatos apenas. Porque 
aqui, sub-repticiamente, o ser humano introduz sua 
crença. (p. 131).

Hume indicou que a passagem do alguns para o 
todos se dá graças ao auxílio de um pressuposto emo-
cional. A inferência indutiva necessita da imaginação 
para estabelecer a ligação entre o particular e o univer-
sal. A psicologia da forma mostra que o conhecimento 
depende de nossa capacidade para encher os espaços 
vazios deixados por fragmentos de informações. Sem 
a imaginação, fi caríamos nos fragmentos, no parti-
cular. Nunca daríamos o vôo universal da ciência.

Diante de tudo isso, Rubem Alves conclui: “As te-
orias, essas ambiciosas generalizações que abarcam 
o passado e o futuro, o aqui e os confi ns do espaço, 
são construídas sobre nossa crença na continuidade 
do universo, uma exigência que brota da fé, dos sen-
timentos, dos hábitos”. (p. 131)

Os dados, portanto, não são a origem das teorias. 
Elas não surgem deles. Dados são apenas provoca-
ções que sacodem a imaginação, pedindo-lhe que 
ela resolva o enigma.

As credenciais da ciência

Kant, Comte, Freud e Marx, todos eles acredi-
tam no advento de uma ciência livre de emoções. 
Kant denunciava as paixões como “cancros da razão 
pura”. Comte falava dos três estádios do pensamento: 
o mais primitivo, habitado por mágicos e sacerdotes e 
representado pela imaginação, enquanto o último era 
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constituído de cientistas, sábios o bastante para amor-
daçar a imaginação. Entre os dois, a fase do pensa-
mento metafísico. Freud caminha na mesma procissão 
e saúda o pensamento científi co como o que, defi ni-
tivamente, abandonou as fantasias e se ajustou à rea-
lidade. Enquanto isso, no marxismo, a ciência devo-
ra, antropofagicamente, sua própria mãe, a ideologia.

Entretanto, eles estavam errados. As teorias nas-
cem com os sonhos, as fantasias, em meio à visão 
dos místicos, ao prazer de charutos, ao lazer de ca-
minhadas, ao amor intelectual pelos objetos. As pes-
soas acham que na ciência as idéias se impõem pelo 
peso das evidências. Errado. No início, o cientista 
que pela primeira vez contempla uma nova verdade 
se vê numa aterradora solidão. O inovador está só. 
E contra a sua visão se levanta o peso de centenas, 
por vezes milhares de anos. Incontáveis experiências 
bem-sucedidas.

A ciência é uma entre muitas outras atividades 
com que se ocupam as pessoas comuns. Assim sendo, 
também apresenta características constantes no senso 
comum, como é o caso do dogmatismo. A ciência é 
dogmática. Novas idéias são impostas a contragosto. 
Geralmente, a Igreja é descrita como a vilã em opo-
sição ao “mocinho”. Todavia, contra Galileu falava 
a ciência da época, acidentalmente incorporada na 
Igreja. A sociologia das instituições científi cas, hoje, 
continua a mesma. E que critério invocam os cien-
tistas ortodoxos para rejeitar Galileu? O mesmo que 
ainda hoje se invoca: o consenso, o acordo. Quan-
do todos concordam, é porque existe uniformidade 
quanto à interpretação das evidências.

E como os cientistas chegam às descobertas? No 
momento que uma idéia nova é gerada, o cientista 
conta com apenas duas coisas para sustentá-la: pri-
meiro, o amor com que ele a concebeu; segundo, 
a promessa que lhe faz a nova visão, de abrir novos 
campos. Não existe um método para a descoberta de 
uma teoria, mas como no discurso científi co só en-
tram proposições sobre as quais se pode tomar uma 
decisão quanto a serem verdadeiras ou falsas, essas 
teorias podem ser metodicamente testadas.

É somente o teste das declarações que irá tornar 
possível a decisão de serem elas verdadeiras ou fal-
sas. Se houver uma declaração qualquer que não 
possa ser testada, essa mesma declaração estará fora 
do jogo em que é fundamental poder dizer “falso”, 
“verdadeiro”.

“Falso” e “verdadeiro”, porém, que jamais podem 
ser afi rmados com absoluto grau de certeza. Não há 
verifi cabilidade de teorias, e sim a testabilidade delas. 
Uma teoria somente pode ser testada, sendo que os 

únicos testes possíveis são aqueles que, eventualmen-
te, podem demonstrar a falsidade de seus enunciados.

Não se quer dizer que uma teoria só pode ser consi-
derada científi ca se for provada falsa. Ao contrário: se 
uma teoria não puder ser provada falsa, eventualmen-
te, isso signifi ca que ela não pode ser corrigida pela ex-
periência. Tal critério é decepcionante. Na realidade, 
o que queremos é a verdade. E é justamente isso que 
nos é negado. Apenas podemos chegar a um talvez.

A testabilidade, portanto, pode mostrar que uma 
teoria é falsa ou que talvez seja verdadeira. Para fi ns 
práticos, entretanto, o talvez é satisfatório.

Concluindo este item, podemos dizer que a cre-
dencial de qualquer declaração, para que ela tenha 
entrada no submundo da ciência, é a sua falsifi ca-
bilidade, porque não há métodos que nos permitam 
concluir acerca de sua verdade de forma defi nitiva. 
Podemos ter certeza quando estamos errados, mas 
nunca podemos ter certeza de estarmos certos.

Diante de tudo isso, concluímos que o cientista 
não é o dono da verdade.

Verdade e bondade

Este item, segundo a minha opinião, é um dos 
mais confusos, pois Rubem Alves, após demonstrar 
toda uma concepção popperiana de ciência, critica 
aquilo que explicou no livro todo, ou seja, tudo aqui-
lo que o leitor tinha como defi nido, segundo Rubem 
Alves, está indefi nido.

Declarações não-falsifi cáveis não podem perten-
cer à ciência. Isso é certo. Para contrariar esse cri-
tério popperiano, e admito não conhecer as razões 
que levaram Alves a isso, o mesmo adota o discurso 
kuhniano.

Thomas Kuhn alega que o critério de falsifi cabi-
lidade não passa de um mito que não encontra cor-
roboração alguma na história. Ao contrário, é cons-
tantemente por ela refutado. Diz ele: “Nenhum pro-
cesso já revelado pelo estudo da história do desen-
volvimento científi co se parece, nem de longe, com 
o estereótipo da falsifi cação pela comparação direta 
com a natureza”. (p. 196)

Nem pudera. A história da ciência mostra que a 
mesma já esteve fundada nos mais diversos critérios: 
o mitológico, o racionalista, o empirista, o positivis-
ta e o positivista lógico. Popper propõe o critério da 
falsifi cabilidade como critério demarcador para a ci-
ência naquele momento. Creio, ainda, que, em face 
do seu espírito crítico, Popper fi caria agraciado caso 
propusessem um critério demarcador melhor do que 
o seu. Kuhn está totalmente equivocado.



10Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

Em vez de tentar entender a ciência a partir de 
critérios lógicos ou metodológicos para seu discur-
so, Kuhn faz uma sugestão muito simples: examinar a 
história e deixar que ela nos conte o que é ciência, tal 
como ela se dá efetivamente, e compreender, a partir 
do comportamento dos cientistas, os mecanismos pe-
los quais suas decisões são tomadas.

Recordemos a posição de Popper:
— Como as teorias são construídas?
Não há método para isso.
— Quais razões fazem com que uma teoria seja 

aceita?
Seu poder para resolver problemas e fazer predi-

ções. Muito embora os testes todos não possam ga-
rantir a veracidade de uma teoria, podemos dizer que 
cada novo sucesso a corrobora.

— Quando é que uma teoria é abandonada?
Quando aparecem fatos que contrariam suas pre-

dições e não podem ser compreendidos com o auxí-
lio de seu instrumento conceptual. Tais fatos provam 
que ela é falsa. Isso signifi ca que uma nova teoria 
deve ser construída.

Vejamos, agora, a posição de Kuhn. Não há méto-
dos para a construção de teorias. Na verdade, Kuhn 
não começa com teorias, mas, antes, com aquilo a 
que ele dá o nome de paradigmas, que são visões de 
mundo mais abrangentes que teorias.

Uma vez constituído um paradigma, instaura-se o 
que Kuhn denomina “ciência normal”. Ciência nor-
mal são as pesquisas baseadas, fi rmemente, em uma 
ou mais conquistas passadas da ciência, conquistas 
que certa comunidade científi ca particular reconhe-
ce, por certo período de tempo, como oferecendo as 
bases para sua prática posterior. Para Kuhn, o cientis-
ta está mais interessado na preservação do paradigma 
que em sua falsifi cação. Ele diz:

Normalmente, os cientistas não têm por objetivo in-
ventar novas teorias e são, freqüentemente, intolerantes 
para com as inventadas por outros. Ao contrário, a pes-
quisa científica normal tem por objetivo a articulação 
dos fenômenos e teorias que o paradigma proporciona. 
A ciência normal não busca novidades de fato ou de te-
oria e, quando bem-sucedida, não encontra nenhuma.

A despeito dos cuidadosos arranjos para que nada 
de novo apareça, de vez em quando surgem fatos 
inesperados que não podem ser processados com o 
auxílio das receitas teóricas à disposição da comuni-
dade científi ca: eventos que não deveriam ter acon-
tecido. O que o cientista faz quando se defronta com 
uma dessas anomalias? Bem, se ele levasse a sério 
o critério de falsifi cabilidade, perceberia, imediata-

mente, que se encontra diante de algo muito impor-
tante e começaria a levantar dúvidas quanto à pro-
priedade da teoria. Parece, entretanto, que não é isso 
que acontece. Tal fato leva Kuhn a duvidar de que “os 
cientistas rejeitem paradigmas quando confrontados 
com anomalias ou contraprovas”. (p. 200)

Kuhn está correto. Entretanto Popper jamais negou 
que os cientistas estavam interessados em conservar 
os paradigmas aos quais estão acostumados. Popper 
chama esse paradigma de tradição. A tradição é in-
dispensável para o conhecimento.6

Portanto Kuhn está equivocado em sua crítica ao 
critério de falsifi cabilidade de Popper, e mais ainda 
Rubem Alves, que viu em Kuhn uma forma de descre-
dibilizar a ciência a fi m de conceder força aos seus 
devaneios poéticos.

Farei, agora, uma revisão do que vimos. Come-
çamos indicando que as relações entre a ciência e 
o senso comum são muito estreitas, mais íntimas do 
que comumente se admite. No transcurso de nossas 
refl exões, tentamos mostrar como a ciência procurou 
estabelecer métodos que garantissem para seu dis-
curso uma credibilidade que falta ao senso comum. 
O senso comum contém muitas coisas embaraçosas: 
superstições, crendices, religião, preconceitos, emo-
ções e todas aquelas turbulências que perturbam os 
amantes dos ares calmos da razão pura. Ao caminhar, 
entretanto, vimos que o programa proposto pela ci-
ência era de realização problemática. A indução era 
um sonho da imaginação e a verifi cação, uma pre-
tensão impossível. A falsifi cabilidade, a despeito do 
que Rubem Alves propôs, continua, ainda, a ser uma 
maneira racional de encarar-se a ciência.

Conclusão

Rubem Alves é um autor que merece nossa apre-
ciação, pois ele se empenhou em discutir assuntos 
e temas muito complexos, sejam eles das áreas de 
fi losofi a da religião, teologia ou fi losofi a da ciên-
cia. Entretanto, deixa a desejar em vários aspectos. 
Como o próprio autor confessa em suas obras, sua 
abordagem não é academicista, o que difi culta a 
compreensão dos seus pontos de vista. Ele está fa-
lando de um determinado assunto, no meio de sua 
explanação passa a tratar de outro, retornando ao 
primeiro depois.

Alves prega uma teopoética, e pode até ser que 
teologia combine com poema e tudo o mais, mas 
poesia e fi losofi a da ciência jamais combinarão. Isso 
leva o autor a descrédito e talvez seja por isso que 
seu livro não seja adotado nos cursos de fi losofi a da 
ciência. O teólogo Afonso M. L. Soares, em seu livro 
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Interfaces da revelação, aponta o real objetivo de Ru-
bem Alves ao escrever sobre esse assunto:

Na verdade, a crítica de Alves à ciência diz respeito, 
sobretudo, ao cientificismo, isto é, à tendência que vê 
nas ciências exatas e experimentais a única base pos-
sível de uma filosofia humana. Isso não quer dizer que 
haja incompatibilidade entre discurso científico e me-
tafísico, como, tantas vezes, dão a entender os textos 
de Alves.7

Alves, portanto, elaborou seu livro com o propósi-
to de levar a ciência ao descrédito e implantar, assim, 
o irracionalismo. O mundo não vive de sonetos, de 
divagações rimadas, de cheiros, sabores etc. A huma-
nidade sobrevive, hoje, devido à ciência. Isso é de 
fácil constatação. Suprima toda a tecnologia existen-
te no mundo, hoje, e veja o colapso em que entrará 
a humanidade. Por quê? Porque foi a tecnologia que 

permitiu à humanidade chegar ao desenvolvimento 
em que ela está hoje. Não podemos retroagir a um 
mundo pré-científi co, em que o ser humano viva sem 
os recursos tecnológicos que conquistou ao longo da 
história. Tal mundo só tem existência na cabeça cria-
tiva dos poetas.
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Resumo: O presente artigo tem dois intuitos fundamentais: investigar o fenômeno religioso 
a partir da representação artística, pensando a própria arte como forma cultural mediadora 
que comunica a experiência do sagrado, e entender, a partir do conhecimento histórico e 
prático das tradições católicas locais, a religiosidade sorocabana e a inter-relação que há 
entre a visão de mundo estimulada pela fé e a produção da imaginária. As expressões re-
ligiosas investigadas são: a tradicional Festa do Divino e a devoção mariana em Sorocaba, 
propriamente nas invocações de Nossa Senhora da Ponte e Nossa Senhora Aparecida (“Apa-
recidinha”).
Palavras-chave: Arte sacra, religiosidade, representação, sagrado, Sorocaba.

Abstract: This article has two fundamental purposes: to investigate the religious phenom-
enon dating from the artistic representation, thinking of art itself as a cultural mediator fi gure 
that communicates the sacred experience, and to understand from historical and practical 
knowledge of the local catholic traditions, the religiousness of Sorocaba’s population and the 
inter-relation that exists between world vision stimulated by faith and imaginary production. 
The studied religious expressions are the traditional Divine Celebration and Sorocaba’s mari-
ana devotion, properly from the invocation of Nossa Senhora da Ponte and Nossa Senhora 
Aparecida (“Aparecidinha”).
Key-words: Sacred art, religiousness, representation, sacred, Sorocaba.

Introdução

Chamarei de religiosidade a nossa capacidade
para captar a dimensão sacra do mundo.

(Vilém Flusser)

O interesse em relacionar arte sacra e religiosida-
de nasceu da nossa estada como pesquisadores no 
Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba 
“Com. Luiz Almeida Marins” (MADAS-LAM). Circuns-
tancialmente, o Museu encontra-se fechado à visita-
ção pública, por causa das condições museológicas 
inadequadas. Numa parceria entre a Arquidiocese de 
Sorocaba e a Fundação Dom Aguirre, a Universidade 
de Sorocaba (UNISO) assumirá a administração per-
manente do seu acervo sacro. Ainda em 2006 está 
prevista a sua reabertura, em lugar mais apropriado.

O segundo bispo diocesano, dom José Melhado 
Campos, preocupado em preservar o patrimônio re-
ligioso local, incentivou a coleta e a catalogação das 
obras, distribuídas pelas igrejas da cidade, e, com a 
ajuda do monsenhor Jamil Nassif Abib, os trabalhos 
persistiram até 1970, quando então foi organizado e 

houve o tombamento do acervo. Posteriormente, o 
Museu foi transferido do edifício Santo Antônio, lugar 
onde estavam guardados os objetos, para as galerias 
da Catedral, e fi cou sob a coordenação do seu co-
fundador José Carlos Guariglia. Na década de 1980, 
o comendador Luiz Almeida Marins assumiu a dire-
toria e nela permaneceu até o seu falecimento, em 
1998. O Museu passou a ser administrado pelo fi lho 
do comendador, professor Marcos de Afonso Marins, 
que permanece até o presente momento. O acervo 
conta com mais de 350 peças, entre imagens, objetos 
de culto e objetos pessoais de dom Aguirre, o primei-
ro bispo da diocese de Sorocaba, além dos registros 
históricos e de uma biblioteca modesta.

Em razão do contato com o material religioso, 
tanto documental quanto iconográfi co, fi cou clara a 
importância e urgência de refl etir sobre a pertinência 
do mobiliário sacro na vida pastoral da Igreja e na 
vivência religiosa particular da comunidade soroca-
bana. Vemos com clareza que os objetos dispostos 
no MADAS-LAM não podem ser considerados pro-
duções isoladas, à margem da trajetória cultural do 
povo sorocabano de ontem e de hoje, pois não são 



13Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

peças e arquivos independentes do desenrolar histó-
rico, nem da chancelaria pastoralista.

Para tanto, gostaríamos de tecer uma base teórica 
que fundamente a leitura pretendida e conduza tam-
bém a uma refl exão de caráter radical e totalizante 
sobre as linguagens em questão. Serão utilizados, no 
decorrer do texto, conceitos provenientes das ciên-
cias sociais e da religião, e da semiótica; todavia a 
abordagem do problema dar-se-á pelo método fi losó-
fi co. Para que a proposta deste artigo não se reduza 
a um proselitismo, tampouco encerre um discurso 
prosaico, a fi losofi a é a possibilidade de estabelecer 
uma investigação de procedência universal, e então 
averiguar com rigor científi co o nosso objeto. Uma 
aproximação frutífera entre a arte e a religiosidade 
exige uma consideração preliminar sobre o fenôme-
no da cultura como processo simbólico, apoiado na 
antropologia fi losófi ca proposta pelo pensador ale-
mão Ernst Cassirer. Aliados à noção de símbolo, o 
sociólogo Peter Berger e o historiador da religião Mir-
cea Eliade fornecem referenciais basilares ao discor-
rer sobre a experiência do sagrado realizada pelo ser 
humano enquanto “ser-no-mundo”. Tal face da vida 
humana, a nosso ver, antecede a experiência religio-
sa na medida em que o sagrado vincula-se à própria 
condição de admiração (thaumástein), à qual o ser 
humano se entrega diante dos mistérios inquietantes. 
A religiosidade tem na sua natureza a vontade de pre-
servar, na realidade vivida, o gozo daquilo que é bom 
e salutar, do que se apresenta como sentido profundo 
da existência. O conceito de transcendência também 
é indispensável para a compreensão dessa dinâmica. 
Somente a partir de tal construto serão resguardados 
os produtos culturais mencionados como foco da 
pesquisa: a arte sacra, aqui delimitada apenas a ima-
ginária, e a religiosidade católica. A contigüidade en-
tre ambas se dá pela mediação que a imaginária pro-
picia ao(à) religioso(a) na sua experiência do sagrado.

Em decorrência da amplitude de manifestações 
religiosas católicas existentes na Igreja de Sorocaba, 
delimitaremos nosso campo empírico à devoção ma-
riana, especifi camente nas denominações de Nossa 
Senhora da Ponte, padroeira da diocese, e de Nos-
sa Senhora Aparecida, conhecida como “Aparecidi-
nha”, cuja imagem, segunda do Brasil com esse tí-
tulo, é trasladada duas vezes ao ano, reunindo fi éis 
sorocabanos e da região. A motivação em escolher 
a devoção mariana deu-se ao constatar a presença 
de dezoito paróquias na diocese dedicadas a Maria, 
além do número de imagens, estandartes e outros 
objetos artísticos marianos localizados entre os bens 
contidos no acervo do Museu.

Outra forma de religiosidade do catolicismo rele-
vante no decorrer da pesquisa é a tradicional Festa do 

Divino, liturgia ofi cial desde a vinda dos portugue-
ses ao Brasil. Essa festividade serve-nos como âncora 
para aludir aos temas fundamentais do nosso intento, 
principalmente por dois fatores: a composição ritual 
de vários símbolos e o movimento popular dos “ban-
deireiros do Divino”. Essas particularidades ajudarão 
a ilustrar melhor os objetivos específi cos descritos 
anteriormente. Trata-se de uma festa ofi cial da Igre-
ja (Pentecostes) que assimilou características éticas e 
culturais nas localidades onde era celebrada, e tais 
condimentos (a pomba, a coroa etc.) receberam um 
valor representativo rutilante, remissivo à proposta 
religiosa.

Não há o interesse em construir uma historiogra-
fi a das referências mencionadas, apenas partir da 
sua presença para refl etir a importância da leitura 
e compreensão simbólica que o ser humano faz da 
sua realidade (Homo symbolicum), com destaque na 
interação com uma possível existência sobrenatural 
(Homo religius), e de que modo essas perspectivas se 
relacionam com o exercício da transcendência e a 
transformação da natureza em cultura motivada pela 
aspiração ética da crença e pela experiência estética 
do sagrado.

O ser humano e a cultura: a ação 
simbólica

Ao se falar em arte sacra e religiosidade, fi cam 
em evidência duas condições encerradas na experi-
ência humana diante de um mistério que conduz os 
indivíduos e as comunidades à emissão de juízos e 
atribuição de sentido. Afi rmando que o ser humano 
se depara com algo divergente da sua trivialidade, e 
estabelece a partir de então alguma espécie de víncu-
lo, pode-se constatar a abertura do ser humano para o 
mundo e este como possível de ser cognoscível pelo 
primeiro. Em outras palavras, ser humano e mundo 
não são coisas unívocas, mas estão em profunda 
relação. O ser humano, enquanto “ser-no-mundo”, 
defronta-se com fenômenos alheios — propiciados 
pelo meio natural e pela socialização — e sente-se 
impelido a interpretar aquilo que o acomete e causa 
admiração. A interpretação do real e a confecção de 
signos articulados no entorno do logos1 são próprios 
do humano. Com isso, estipulamos a proposição fun-
damental norteadora da proposta desta investigação: 
o ser humano como agente de signifi cação. Nesse 
contexto, acreditamos que a cultura é o fenômeno 
primordial do entendimento deste enunciado.

A difi culdade inicial que se encontra quando se 
propõe discutir cultura é a própria defi nição, haja 
vista que esse conceito está saturado de defi nições. 
Dada a impossibilidade de discorrer sobre a religio-



14Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

sidade com propriedade sem apresentar uma base 
epistemológica para o referido conceito, este texto 
fará uso das formulações de Abraham Moles e Iuri 
Lotman, pois esses autores defi nem cultura de forma 
plástica, o que possibilita uma aproximação com a 
discussão deste escrito.

Em Moles, a cultura se dá na esfera individual e 
coletiva, transparecendo sob a tutela intelectual ma-
terializada em bens concretos e abstratos, geradora 
de um quadro de conhecimento que permanece esta-
bilizada no meio cultural. Nessa linha, tem-se a me-
mória de mundo, que é a participação conquistada 
pelos indivíduos membros desse meio, os quais pro-
jetam uma tela referencial no contato com o exterior. 
A partir de tal proposta, a cultura adquire novo status 
ao receber a contribuição de espíritos criadores, per-
tencentes ao grupo social.

A cultura no sentido amplo de um meio resulta da ativi-
dade de indivíduos criadores que nela vivem, mas, ao 
mesmo tempo, as modalidades de criação destes são 
condicionadas pelos conceitos, palavras e formas que 
recebem de seu meio; há, portanto, interação perma-
nente entre a cultura e o meio que a sustenta, por inter-
médio de criadores que provocam uma evolução: daí 
uma sociodinâmica  da cultura. (Moles, 1975, p. 59)

Essas considerações levam a refl etir sobre a cul-
tura como conjunto unifi cado de sistemas onde há 
inter-relação entre seus signos. Isto é: as pessoas re-
lacionam-se com diversos sistemas de signos, pois a 
cultura promove esses encontros; assim, ao se pensar 
em cultura, inclui-se a diversidade de códigos reinan-
tes na sua história tipológica-estrutural.

O semioticista Iuri Lotman, precursor na fundação 
da Escola de Tártu-Moscou para o estudo semiótico 
cultural, postula a cultura como texto, de maneira a 
julgar insufi ciente um único código para ler, na tota-
lidade, a fala do texto cultural. Diz:

Uma das particularidades distintivas e, ao mesmo tem-
po, uma das dificuldades principais no estudo dos có-
digos culturais é o fato de eles se apresentarem como 
estruturas de grande complexidade, relativamente às 
línguas naturais sobre as quais os sistemas de cultura se 
constroem. (Lotman, 1979, p. 33)

Sendo a cultura concebida como conjunto de in-
formações não-hereditárias, que as diversas coletivi-
dades da sociedade humana conservam ou transmi-
tem, e tais informações decorrem dos sistemas varia-
dos que são modelizantes — conferem estruturação à 
linguagem natural — isso nos leva a focalizar a cultu-
ra enquanto processo e não como produto.

Por isso a importância das mais variadas naturezas 
de sistema que interagem e dialogam, como os mi-
tos, religião, artes, linguagem. E para compreender-
mos esse procedimento, Lotman utiliza o conceito de 
semiosfera, entendido como o espaço habitado por 
signos em rotação, para compreender o movimento 
cultural em continuidade.2 O ser humano relacio-
na-se com diversos sistemas de signos no território 
cultural em que está inserido, e é próprio da cultura 
promover esses encontros dialógicos.

Sendo a cultura um espaço privilegiado de repre-
sentações e o ser humano o sujeito dessas, tanto no 
âmbito da existência individual quanto coletiva, po-
demos dela extrair um diferencial que elucubra a ver-
dadeira natureza humana: a ação simbólica.

O fi lósofo alemão Ernst Cassirer propõe-se a con-
ceber uma fi losofi a da cultura, e como intróito ques-
tiona o vigor das teorias até então cunhadas para o 
conhecimento do ser humano. Para este pensador, há 
uma crise de tal conhecimento que não pode ser sa-
nada pela univocidade da abordagem científi ca.

Não podemos descobrir a natureza do ser humano da 
mesma maneira pela qual podemos desvendar a natu-
reza das coisas físicas. Estas podem ser descritas em 
termos de suas propriedades objetivas, mas o ser hu-
mano só pode ser descrito e definido em termos de sua 
consciência, fato que origina um problema inteiramen-
te novo, insolúvel por nossos métodos usuais de inves-
tigação. (Cassirer, 1972, p. 21)

A máxima socrática “conhece-te a ti mesmo” vol-
ve o olhar humano para si e inicia uma travessia an-
tropológica de auto-indagação. Ao longo do percurso 
fi losófi co, a pergunta “que é o ser humano” desper-
tou inúmeras visões, algumas delas exponenciais até 
a atualidade. Desde Heráclito, que já vinculava o 
enigma do cosmo ao conhecimento de si, passando 
por Sócrates e os clássicos gregos, os medievalistas 
(Agostinho, Tomás de Aquino), os modernos (Descar-
tes, Montaigne, Pascal, Espinosa, Diderot, Kant) até 
a teoria da evolução de Darwin, que ao lado de Co-
pérnico e Galileu revoluciona o mundo humano ao 
destronar o ser humano do “centro do universo e da 
vida”, houve a elaboração de uma gama de informa-
ções altamente esclarecedoras. No entanto Cassirer 
aponta a insufi ciência dessas fi losofi as no que concer-
ne a um conhecimento profundo da cultura humana, 
e o faz por dois motivos gerais: as muitas teorias so-
bre o ser humano não chegaram a um denominador 
comum, ou seja, falta uma articulação dos saberes 
que conduza à resposta de caráter universal; a análise 
empírica do ser humano se manteve presa apenas aos 
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fatos provenientes à atividade cultural (aos produtos, 
exacerbando o processo de signifi cação como um 
todo). O método empírico, conteúdo concomitante à 
epistemologia moderna, é, no veredicto de Cassirer, 
nulo. A grande novidade para conhecer a natureza 
humana subjaz às investigações precedentes:

O ser humano, por assim dizer, descobriu um novo 
método de adaptar-se ao meio. Entre o sistema recep-
tor e o sistema de reação, que se encontram em todas 
as espécies animais, encontramos no ser humano um 
terceiro elo, que podemos descrever como o sistema 
simbólico. Esta nova aquisição transforma toda a vida 
humana. Em confronto com os outros animais, o ser 
humano não vive apenas numa realidade mais vasta; 
vive, por assim dizer, uma nova dimensão da realidade. 
(Cassirer, 1972, p. 49)

A ação simbólica, conforme Cassirer, faz com que 
o ser humano ultrapasse as fronteiras da vida orgânica 
e promova um estado diferenciado da existência, para 
além da simples ação/reação: as respostas dadas aos 
estímulos não se limitam à sobrevivência ou à adapta-
ção natural, mas mergulham pelas entranhas do mun-
do humano do sentido, da poiésis3 do ser. Exatamen-
te pela interferência simbólica que o referido autor 
salienta nas múltiplas formas artifi ciais (linguagem, 
mito, arte, religião, ciência) uma espécie de “chave 
hermenêutica” para compreender o ser humano na 
sua totalidade. Nesse ínterim, o conceito de razão dei-
xa a primazia na determinação da essência humana:

Razão é um termo muito pouco adequado para abran-
ger as formas da vida cultural do ser humano em toda 
a sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas são 
simbólicas. Portanto, em lugar de definir o ser humano 
como um animal rationale, deveríamos defini-lo como 
um animal symbolicum. Desse modo, podemos desig-
nar sua diferença específica, e podemos compreender 
o novo caminho aberto ao ser humano: o da civilização 
(Cassirer, 1972, p. 51).

O símbolo, sendo um signo arbitrário,4 exerce in-
fl uência no modo de conceber as singularidades cul-
turais. Por isso a cultura torna-se o espaço de troca 
sígnica e de signifi cações, além de deslindar a atua-
ção do Homo symbolicum. O ser humano “envolveu-
se de tal maneira em formas lingüísticas, em imagens 
artísticas, em símbolos míticos ou em ritos religiosos 
que não pode ver, nem conhecer coisa alguma se-
não pela interposição desse meio artifi cial” (Cassirer, 
1972, p. 50).

Baseado nessa intervenção simbólica, interessa 
para os fi ns propostos refl etir sobre dois produtos 
culturais específi cos: arte e religião, nos particulares 
discriminados na introdução. Dada a complexidade 

de estabelecer conceitos fi xos sem um crivo metódi-
co de uma problematização mais apurada, abster-se-
á da discussão própria a respeito das defi nições de 
arte e religião. Bastará uma conceituação que sirva 
de plataforma ao nosso intento.

Representação do sagrado: imaginária 
e cristianismo

Desde tempos remotos, o ser humano selou a sua 
participação como sujeito cultural através dos múl-
tiplos sinais deixados ao legado histórico e civiliza-
cional, aos quais atribui-se o nome de arte. Aquém 
de uma discussão rigorosa sobre o problema artístico 
e estético, surgem evidências que remetem a pelo 
menos três pareceres básicos de entendimento so-
bre arte: materialização da forma e da cor, visando 
a harmonia entre todas as partes de um composto,5 
subjetividade externalizada como produção de be-
leza,6 signos procedentes de uma visão de mundo.7 
Independente das dissidências, a arte é, sem dúvida, 
forma simbólica por excelência:

Como as demais formas simbólicas, a arte não é a mera 
reprodução de uma realidade dada, já pronta. É um dos 
caminhos que conduz à visão objetiva das coisas e da 
vida humana. Não é imitação, mas descobrimento da 
realidade. (Cassirer, p. 227-228)

Toda arte, embora guarde certa função mimética, 
acaba contendo em si a representação do real. Pela 
percepção e imaginação, o ser humano inventa um 
estado novo que o remete a outro estágio existencial. 
A realidade “mostra-se” de maneira mais comple-
ta e admirável. Isso acontece com todos os objetos 
artísticos, desde as pinturas do Paleolítico, onde os 
animais eram descritos numa acepção mágica, até as 
artes da abstração, com Kandinsky, Mondrian, Male-
vich e outros.8 As aspirações humanas, em todos os 
níveis, foram representadas pela arte nas suas varia-
das classifi cações. O medo, a esperança, os desejos 
mais recônditos, as angústias e paixões têm expressão 
concreta nos objetos artísticos, bem como a vontade 
de comunhão espiritual jaz subjugada pelos trâmites 
da Modernidade.9 A arte como canal místico e reavi-
vamento espiritual é o chamariz da problemática da 
representação do sagrado que será abordada a seguir, 
com ênfase na imaginária católica.

Quando acrescentamos a dimensão “sacra” à arte, 
qualquer que seja, ela assume conotação religiosa, em-
bora não haja hegemonia de uma religião sobre o sagra-
do. O sagrado, como experiência humana, é fruto de 
uma espécie de “arrebatamento existencial”, divergen-
te das ocorrências naturais (porém não excludentes).
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Para Peter Berger, o sagrado se manifesta como 
algo fora do ser humano, da sua realidade (às vezes 
caracterizado como um poder infi nitamente superior), 
ao mesmo tempo que o insere num mundo especial, 
o inclui, o envolve. Ele, por sua vez, cunha artifícios 
com o intuito de preservar essa vivência especial e 
que sirva de elo permanente com o sobrenatural. Ber-
ger defi ne assim o sagrado:

Por sagrado entende-se, aqui, uma qualidade de poder 
misterioso e temeroso, distinto do ser humano e todavia 
relacionado com ele, que se acredita residir em certos 
objetos da experiência. Essa qualidade pode ser atri-
buída a objetos naturais e artificiais, a animais, ou a 
seres humanos, ou às objetivações da cultura humana. 
(Berger, 1985, p. 39)

As observações de Berger legitimam a arte como 
manancial da experiência sacra. A dimensão sagrada 
do “ser-no-mundo” impele para além da factualidade, 
e devido a isso a arte sacra conduz ao sobrenatural, 
entendido como condição acima da contingência e a 
sua superação; em virtude dessa função mediadora, 
adquire força simbólica que ultrapassa a conjunção 
única e individual e passa a propiciar uma cosmovi-
são, enraizada nas práticas ritualísticas e nas inferên-
cias morais.

Contudo, historicamente o cristianismo foi o cen-
tro de uma polêmica que perdura até a atualidade e 
ainda divide opiniões quanto ao veredicto nos seus 
diversos segmentos: a questão da imagem. Pode a 
imagem representar o sagrado? É sabido que a reli-
gião cristã adotou, já nos séculos iniciais do seu ad-
vento, a prática da veneração de imagens religiosas 
à sua liturgia e à oração pessoal dos seus fi éis, possi-
bilitando uma extensão dos seus dogmas e crenças, 
novo bálsamo para a fé. Isso, porém, não deixou de 
sofrer severas retaliações intelectuais e políticas.

As tradições teológica e fi losófi ca dividiram-se 
quanto à possibilidade de retratar-se o Divino.10 Nos 
primórdios do cristianismo, o uso de símbolos foi as-
similado como uma prática signifi cativa. Ora cons-
tituindo códigos secretos, ora caracterizando expli-
citamente a doutrina nascente, os primeiros cristãos 
partilhavam de um repertório sígnico altamente fi gu-
rativo da identidade desta minoria. A partir do século 
II, surgem os símbolos propriamente cristãos, inclu-
sive as primeiras imagens de Cristo, mas somente no 
século IV, com o acordo que se convencionou cha-
mar de “Edito de Milão” promulgado pelo imperador 
Constantino, o cristianismo, condecorado religião 
ofi cial de Roma, pôde personifi car a produção da 
imaginária e da arte sacra em geral, e o culto com 
objetos sagrados. O pesquisador Alain Besançon co-
menta tal guinada:

Com a paz da Igreja e a conversão constantiniana co-
meça a arte propriamente dita, cujas bases serão deter-
minantes para os séculos seguintes. Os grandes exigem 
uma arte nobre e elevada, à altura do seu refinamento, 
e agora os artistas trabalham para a exaltação da nova 
fé sem sofrer coerções. (Besançon, 1997, p. 180)

Segundo Besançon, as imagens e os cultos das 
imagens experimentam uma extraordinária difusão 
nos séculos VI e VII.

No fi nal do século VI, os imperadores não ape-
nas encorajam uma veneração das imagens religiosas 
análoga àquela das imagens imperiais, como permi-
tem ao Cristo e à Virgem instalar-se no espaço antes 
ocupado por suas imagens, e, desse modo, receber o 
culto francamente pagão que suas imagens haviam 
recebido (Ibidem, p.186).

As representações originais são a de Cristo e de 
Maria rodeados de anjos e, posteriormente, a de san-
tos mártires. Eram representados, também, os misté-
rios da fé descritos na Bíblia, como a Ascensão, e a 
própria imagem do Redentor ganhou várias fi siono-
mias até o retrato convencional.

Não obstante, o chamado Ciclo da Iconoclastia11 
contestou com veemência a introdução de imagens 
na ascese religiosa e no uso devocional dos fi éis. Isso 
se deve em muito à herança judaica e às orientações 
recebidas dos profetas acerca dos males da idolatria 
e do perigo de pecar contra o “Deus verdadeiro”.12 A 
Bíblia contém descrições das atitudes de prevenção 
ao culto idolátrico.13

Em paralelo à proibição bíblica, o gênio helênico, 
através da fi losofi a, protocolou críticas à representa-
ção visual dos seus deuses, principalmente por Pla-
tão. Besançon situa os gregos no que denomina Ciclo 
Antigo da Iconoclastia:

Ora, justo na época em que a arte grega se afi rma, 
se desenvolve e caminha para sua perfeição, uma 
fração igualmente religiosa do helenismo, a fi losofi a, 
começa a refl etir sobre essa representação, avalia o 
grau de acordo ou desacordo em que ela se encontra 
com relação ao conceito cívico do divino e com as 
formas tradicionais de representá-lo. Abre-se, assim, 
por iniciativa da fi losofi a, um ciclo que, subseqüen-
temente, será caracterizado como “iconoclasta” (Be-
sançon, pp. 9-10).

O legado deixado pela fi losofi a clássica causou 
estigmas irreversíveis ao percurso da imaginária. De 
acordo com o antropólogo Gilbert Durand, toda re-
ação iconoclasta pauta-se por questões ontológicas 
escoradas nas idéias lógicas sistematizadas, e que 
conferiram, de forma geral, uma visão dualista das 
coisas. O “terceiro excluído” aristotélico forneceu 
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base para as interpretações mais radicais e seletivas 
do real em vista do alcance da verdade de tudo o que 
fosse posto à mercê da razão humana:

O método da verdade, oriundo do socratismo e 
baseado na lógica binária (com apenas dois valores: 
um falso e um verdadeiro), uniu-se desde o início a 
esse iconoclasmo religioso, tornando-se, com a he-
rança de Sócrates, primeiramente, e Platão e Aristóte-
les em seguida, o único processo efi caz para a busca 
da verdade (Durand, 1998, p. 9).

O princípio da exclusão de um terceiro condena 
a atitude representativa pelas formas artísticas, e to-
dos os tipos de imagens religiosas seriam deturpações 
grotescas da imagem e natureza de Deus. Isto posto, 
percebe-se que “a imagem, que não pode ser redu-
zida a um argumento “verdadeiro” ou “falso” formal, 
passa a ser desvalorizada, incerta e ambígua, tor-
nando-se impossível extrair pela sua percepção (sua 
“visão”) uma única proposta “verdadeira” ou “falsa” 
formal (Durand, p.10). Essa prescrição torna-se válida 
também na representação dos santos, tomados como 
ídolos para os quais não se deve prestar culto.

Em contrapartida, surgiram teologias da imagem 
que combateram a negação da imaginária religiosa.14 
O pensamento exponencial que faz apologia à repre-
sentação imagética pertence a são João Damasceno, 
do século VIII: a exemplo da encarnação do Verbo (a 
Imagem de Deus), diz ele, é aceitável toda e qual-
quer imagem que testemunhe a experiência religiosa 
e seja um canal de manifestação do sagrado. Jesus 
Cristo, então, ao se fazer ser humano, torna autênti-
ca a produção artística de imagens sacras, conforme 
observa Durand:

Graças à encarnação do Cristo em face da antiga tra-
dição iconoclasta do monoteísmo judeu, estava criada 
uma das primeiras reabilitações das imagens no Oci-
dente cristão. Pois, à imagem do Cristo, a imagem con-
creta da santidade de Deus, logo acrescentar-se-ia a ve-
neração das imagens de todas as pessoas santas (aque-
las que tivessem atingido uma certa semelhança com 
Deus), da Virgem Maria, mãe de Cristo (théotokos, “a 
mãe de Deus”), seguida pelas do precursor João Batista, 
dos apóstolos e, por último, de todos os santos... (p. 17)

A defesa de Damasceno e as demais ainda se mos-
tram precárias na resolução de questões emergentes 
da problemática levantada, principalmente no con-
texto contemporâneo. Afi nal, o uso devocional das 
imagens não pode constituir uma relação idolátrica, 
advertida com severidade em diversas passagens bí-
blicas? A religiosidade não deturpa a fi nalidade das 
imagens e dos símbolos religiosos ao incorporá-los 
nos seus ritos? O culto às imagens destoa da “essên-

cia” do catolicismo, que situa Deus como o único Ser 
digno de receber adoração? Pensamos que seja emer-
gencial o aprofundamento daquilo que concebemos 
como experiência religiosa para não incorrermos em 
reducionismos, nem fomentarmos falsos axiomas.

A experiência religiosa
O ser humano, a medida que percebe sua exis-

tência na terra, busca mecanismos para torná-la sig-
nifi cativa. Em outras palavras: o ser humano, por ser 
dotado de inteligência e sentimentos, ao se dar conta 
que está vivo, inicia um processo de valorização des-
sa vida e, quando se depara com eventos inéditos, 
entraves que difi cultam a vivência cotidiana, busca 
formas de superá-los. Nessa tentativa manifesta uma 
grande característica da idiossincrasia do ser racio-
nal: a capacidade de transcendência.

O ser humano é capaz de transcender para con-
seguir sobreviver no ambiente em que está inserido. 
Nas palavras de L. Boff: “Transcendência, fundamen-
talmente, é essa capacidade de romper todos os li-
mites, superar e violar interditos, projetar-se sempre 
mais além.” (Boff, 2000, p. 31). Nesse processo de 
quebra da realidade (ou descontinuidade), o ser hu-
mano sempre cria algo para além do real, “ele cria 
símbolos, cria projeções, cria sonhos, porque ele vê 
o real transfi gurado” (Idem, p. 62), por isso o ser hu-
mano é, ao mesmo tempo, desagregador (dia-bóli-
co) e congregador (sim-bólico) da realidade, busca a 
todo instante desconstruir a realidade tal como ela se 
apresenta, para construí-la novamente com um novo 
signifi cado.

Ao passo que ressignifi ca as experiências vividas, 
atribui valores simbólicos, de tal forma que o ordi-
nário (o contínuo) é apelidado de profano, enquanto 
tudo aquilo que torna possível e efi caz a vida na terra 
é chamado de sagrado.

À medida que o ser humano transcende os limi-
tes do cotidiano, reveste essa ação de uma impor-
tância indescritível. Noutras palavras: pelo processo 
da transcendência o ser humano percebe o sagrado, 
ocorre a hierofania. O sagrado não se apresenta em 
detrimento das ações humanas, pelo contrário, ele se 
manifesta por si  mesmo e o ser humano religioso15 é 
capaz de reconhecê-lo através de determinadas ativi-
dades, as quais também assumem dimensão sagrada. 
Esses conceitos — sagrado e profano — aqui utiliza-
dos conservam o mesmo signifi cado empregado por 
Mircea Eliade, qual seja: “o sagrado e o profano são 
duas modalidades de ser no Mundo, duas situações 
existenciais assumidas pelo ser humano ao longo da 
sua história” (Eliade, 1992, p. 20).
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À medida que o ser humano constrói sua existên-
cia, há uma força interna, denominada por L. Boff de 
desejo, a qual conduz o ser humano na busca de uma 
experiência mais imediata e ao mesmo tempo mais 
profunda. Isso ocorre quando, pelo processo da re-
presentação, suas atividades são sacralizadas. Embo-
ra a transcendência não seja propriedade das institui-
ções religiosas, mas algo inerente ao ser humano, é 
através da ligação com uma religião que ela se torna 
mais fecunda e a hierofania é conhecida.

Pelo exposto, infere-se, necessariamente, a impos-
sibilidade de o ser humano viver numa atmosfera pu-
ramente profana. A todo instante ele busca formas de 
sacralizar o espaço em que se encontra inserido. De 
acordo com M. Eliade, para o ser humano religioso 
o espaço não é homogêneo, apresenta rupturas onde 
é possível afi rmar que um local é mais importante 
que outro, ruptura que nem sempre (ou quase nunca) 
ocorre de forma geométrica, empírica; mas sim de 
forma signifi cativa, da mesma forma que a sacraliza-
ção do espaço em alguns casos pode ser transitória, 
como se dá no caso das procissões e romarias.

A manifestação do sagrado funda, ontologicamente, o 
mundo. Na extensão homogênea e infinita onde não é 
possível nenhum ponto de referência, e onde, portanto, 
nenhuma orientação pode efetuar-se, a hierofania reve-
la um “ponto fixo, absoluto”, um Centro [...] é por essa 
razão que o ser humano religioso sempre se esforça 
para estabelecer-se no “Centro do Mundo”. Para viver 
no mundo, é preciso fundá-lo. (Eliade, p. 26) 

Essa fundação ocorre através da hierofania, pois, 
quando o ser humano dá-se conta do espaço sagra-
do, “funda” aí sua morada, isto é, o espaço seleciona-
do é onde se dará a teofania, encontro com o divino. 
E a partir do momento em que é possível o primeiro 
contato com o sagrado, e percebendo nesse processo 
a fundação do mundo, pois “o sagrado é o real por 
excelência” (Eliade, p. 31), o ser humano se vê na 
obrigação de dar continuidade à obra do(s) deus(es) 
de criar o universo.

Conforme já sinalizado, é nesse ponto que as re-
ligiões possuem um papel primordial, visto que elas 
congregam as diversas hierofanias e teofanias, con-
duzindo de tal forma a experiência humana que são 
capazes de ritualizá-la, ou seja, possibilitar a sua re-
petição. Entretanto, é digno frisar que essa repetição 
ritual equivale a uma nova transcendência, isto é, a 
uma re-criação, re-novação da experiência vivida. 
Por isso o ser humano, naquele espaço sagrado, ex-
perimenta o divino de uma maneira nova.

A hierofania dá-se, também, através dos objetos. 

Quando isso ocorre, tem-se um ato misterioso: “a 
manifestação de algo de ordem diferente — de uma 
realidade que não pertence ao nosso mundo — em 
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo 
natural, profano” (Eliade, p. 17). Dessa forma, o ob-
jeto alvo da hierofania deixa de ser, simplesmente, 
o objeto em si, pois revela algo que está além dele, 
torna-se puramente hierofania, já não é mais um ob-
jeto qualquer, é o próprio sagrado. Nessa categoria 
inscrevem-se as imagens sacras.

Como é sabido, a Igreja Católica serve-se das ima-
gens na sua prática religiosa justamente porque elas 
não são puramente imagens, mas o ganz andere (o sa-
grado) que é percebido pelo ser humano religioso. B. 
Latour, seguindo essa conceituação eliadiana, afi rma:

O que a iconografia tentou realizar em incontáveis 
proezas artísticas é o exato oposto de dirigir o olhar 
para o modelo distante: ao contrário, desprenderam-
se esforços incríveis para defletir o olhar habitual do 
espectador e atrair sua atenção para o estado presente, 
o único de que se pode afirmar que oferece salvação 
(Latour, 2005).

Nessa perspectiva, quando se fala de representa-
ção do sagrado, refere-se à percepção, pelo ser hu-
mano, do próprio sagrado que se manifesta em de-
terminados objetos, dando-lhe novo signifi cado. Em 
outras palavras, o objeto sacro, nesse caso a imagem, 
re-apresenta (torna evidente de novo, embora de uma 
maneira nova) a hierofania outrora experimentada, 
possibilitando uma nova experiência de transcendên-
cia, uma nova signifi cação da realidade.

Por isso é o ser humano, e não as instituições, 
quem percebe na imagem o sagrado, haja vista que 
a transcendência é inerente ao ser humano. A Igreja 
apenas reconhece essa sacralidade e assume a sua 
tutela justamente porque o ser humano, embora vi-
vendo o imediato e o limitado, deseja o infi nito, o 
ilimitado, conservando-se, sempre, numa atitude de 
abertura . É essa disposição que possibilita a trans-
cendência, a qual traz em seu bojo o desejo. Desejo 
por aquilo que está além da factualidade da vida e, 
numa atitude ousada, as religiões identifi cam o obje-
to do desejo humano com o sagrado. Noutras pala-
vras: com Deus. L. Boff concorda com essa asserção:

[...] eles invocam o nome de Deus no sentido mais ori-
ginário da palavra Deus, que, em sânscrito, significa a 
realidade que brilha e que ilumina. Nessa perspectiva, 
Deus tem pleno sentido. Deus só tem sentido existen-
cial se for resposta à busca radical do ser humano por 
luz e por caminho a partir da experiência de escuridão 
e de errância. (Boff, 2000, p. 69)
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Emerge, nesse ponto, um novo signifi cado da pa-
lavra religiosidade, a qual serve para descrever esse 
movimento humano de descobrimento e repetição 
do sagrado (vivência circular da hierofania).

Assim, religiosidade é a capacidade que o ser 
humano possui de experimentar o sagrado na con-
cretude da vida, isto é, a dimensão sacra do mun-
do. Entendendo o sagrado não como algo puramente 
desvinculado do devir histórico, mas também como 
um rompimento da cadeia lógica da percepção habi-
tual da realidade. Apresenta-se como popular a reli-
giosidade que nasce das experiências com o sagrado 
vividas pelo povo, as quais, após um tempo, dada a 
sua expressividade, são reconhecidas pelos dirigen-
tes da Igreja.

São inúmeros os estudos sobre a religiosidade po-
pular católica, entretanto a tipologia apresentada pelo 
sociólogo Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira16 oferece 
uma maior objetividade e uma visão globalizada da 
mesma. O autor divide em quatro eixos os elementos 
essenciais do catolicismo: a)evangélico (bíblico); b) 
sacramental (sacramento); c) devocional (manifesta-
ções espontâneas e particulares da fé); d) protetora 
(predileção por um santo em especial).

Os dois primeiros itens constituem o catolicismo 
ofi cial, o qual dirige o culto e orienta a vivência dos 
valores da religião; enquanto os últimos formam o ca-
tolicismo popular, que são incrementos na vivência 
desses valores. As manifestações religiosas tidas como 
populares nascem desse segundo grupo (devocional 
e protetor) para preencher uma lacuna deixada, em 
alguns aspectos, entre o catolicismo ofi cial e o cato-
licismo popular. Em nenhum momento uma vertente 
tenta suplantar ou sobrepor a outra, pelo contrário, as 
duas tornam mais fecunda a prática religiosa à medi-
da que são vivenciadas harmoniosamente.

Alhures foi dito que a transcendência é parte 
constituinte do ser humano e não necessariamente 
da Igreja. Pois bem, na Igreja Católica essa vertente 
fi ca mais evidente através do fenômeno denominado 
liturgia paralela, que são manifestações autênticas de 
fé, cujos rituais nascem justamente do meio popular e 
não da hierarquia da Igreja (do catolicismo ofi cial). São 
exemplos disso as procissões, romarias, novenas etc.

É importante ressaltar que a liturgia paralela não 
se apresenta como uma manifestação individual de 
devoção, mas como uma vivência coletiva, o que 
permite a sua repetição inovadora, pois passa pela 
dimensão da sacralização do tempo e do espaço. No 
lugar onde se dá a experiência com o sagrado, esse 
espaço é também sacralizado, isto é, o local onde 
acontece o fenômeno da hierofania (manifestação do 

sagrado/divino) torna-se especial, separado. Da mes-
ma forma, o tempo onde se deu essa manifestação 
sacra torna-se sagrado (e eternizado), passando a mo-
ver-se de maneira não mais retilínea, mas cíclica (por 
exemplo: tempo litúrgico, onde o ano é composto 
pelos ciclos do Natal, Páscoa e Comum), temos uma 
eterna repetição/renovação.

Concernente ao tempo sagrado, é mister dedicar 
algumas linhas, para que se possa  compreender com 
maior propriedade a religiosidade popular. Assim 
como, para o ser humano religioso, o espaço não 
é homogêneo, ou seja, apresenta rupturas, dá-se da 
mesma forma com o tempo, o qual pode ser dividido 
em sagrado e profano. E esse ser humano religioso 
consegue mover-se nessas duas dimensões temporais 
através dos ritos, enuncia M. Eliade: “Participar reli-
giosamente de uma festa implica a saída da duração 
temporal ordinária e a reintegração do Tempo mítico 
ritualizado pela própria festa” (Eliade, 1992, p. 64).

Retomando o que foi dito acima, o objeto é consi-
derado de arte quando, entre outras coisas, é capaz de 
transcender os limites para o qual foi criado e, conce-
bendo o ser humano como um ser capaz de transcen-
der, tem-se um ser humano capaz de, na concretude 
da vida, entrar em contato com o sagrado, tornando 
o local e o momento desse encontro consigo mes-
mo, com Deus e com o outro, também sagrado. As 
manifestações religiosas, bem como a produção de 
imagens, são formas encontradas por esse ser huma-
no, para reviver e, ao mesmo tempo, experienciar, de 
maneira nova, o encontro com o sagrado (divino).

É lícito frisar que a produção de imagens em mo-
mento algum se confunde com idolatria, tendo em 
vista a fi nalidade máxima da sua criação: não para 
ser efetivada como adorno, inserida em princípios 
utilitários, tampouco para eximir o ser humano do 
seu estado transcendente, impondo-lhe recursos de 
catequização ideológica, e sim na condição de es-
tabelecer uma intermitência pontifi cal de cunho 
simbólico. É o que fi ca evidente nas religiosidades 
estudadas, tanto na Festa do Divino, especialmente 
nas tradicionais visitas aos lares realizadas por um 
grupo de cristãos denominados “bandeireiros do Di-
vino”, como na padroeira da cidade, Nossa Senhora 
da Ponte e, principalmente, na romaria de Apareci-
dinha, uma das maiores  concentrações de devotos 
de Nossa Senhora da Aparecida, que ocorre desde o 
século XVIII.

Para elucidar e fundamentar as teorias aqui expos-
tas, seguem dois exemplos pertinentes, os quais foram 
alvo de pesquisa de campo e entrevista com teólogos, 
fi lósofos e outras autoridades no assunto, além da in-
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terpelação aleatória (embora metodológica) de alguns 
fi éis durante as manifestações religiosas. Os exemplos 
que ora se apresentam, a tradicional festa do Divino 
Espírito Santo e a devoção mariana, foram eleitos por-
que servem, prontamente, para demonstrar os con-
ceitos em questão, além de reunirem elementos tanto 
do catolicismo ofi cial quanto do catolicismo popular 
e porque é grande a concorrência dos fi éis nessas fes-
tas religiosas em Sorocaba. Outrossim, tais manifes-
tações, na sua ocorrência, utilizam imagens sacras.

A Festa do Divino é uma solenidade da Igreja Ca-
tólica que remonta ao nascimento do cristianismo, 
pois trata da comemoração da vinda do Espírito Santo 
sob os discípulos de Cristo e, por extensão, do “nasci-
mento” da própria religião cristã. Assim sendo, ela é 
devidamente regulamentada pelo magistério ofi cial, 
o qual lhe assegura sua autenticidade e obrigatorie-
dade. Tal festa ocorre cinqüenta dias após a Páscoa 
(daí deriva o seu nome: Pentecostes = cinqüenta dias 
depois da Páscoa). Biblicamente, lembra o período 
em que Cristo fi cou com os apóstolos após a ressur-
reição. Quando ele se eleva aos céus, o Espírito Santo 
é enviado conforme prometido.17

No Brasil, essa festa vem no bojo da colonização 
portuguesa e, com o passar do tempo, assume algu-
mas características peculiares. Aqui, foram reprodu-
zidas algumas ações dessas festas, conforme ocorria 
na Corte portuguesa, onde o rei era o festeiro (pessoa 
responsável pela organização da festa). No Brasil, 
não havendo rei, substituiu-se pelo imperador. Em-
bora alguns símbolos sejam universais no festejo do 
Divino, tais como a pomba e a bandeira, a festa assu-
me, sempre, traços da população local. Em Sorocaba, 
conforme atesta o livro do tombo da catedral e as 
inúmeras notícias da imprensa local, até meados dos 
anos 1990 transitavam as seguintes fi guras:
• Imperador: é o festeiro responsável pela festa, traz 

como símbolo o cetro. Como “imperador”, ele 
tem os seus vassalos e a sua “casa imperial”.18

• Aio da coroa: é um dos componentes do  grupo. 
De absoluta confi ança do “imperador” e por isso 
guardião da “coroa”, a qual é levada numa salva 
durante as procissões.

• Alferes da bandeira: é o encarregado da guarda 
da “bandeira do Divino”. A bandeira é verme-
lha e possui estampada a fi gura de uma pomba 
(símbolo do Espírito Santo) além de sete raios (os 
sete dons do Espírito Santo). Durante as visitas, os 
moradores atam fi tas coloridas no mastro, teste-
munhando graças recebidas.

• Capitão do mastro: pessoa responsável pelo mastro 
e pelo hasteamento da bandeira durante a novena.

• Mordomos: são quatro. São os servidores do “im-
perador”, e durante as procissões formavam uma 
espécie de cordão de isolamento em torno das 
insígnias do Divino.

Hoje, essas personagens não mais existem, porém 
nota-se a existência de um grupo de cristãos deno-
minado “bandeireiros do Divino” (ou foliões), os 
quais, desde o domingo de Páscoa até a véspera do 
domingo de Pentecostes, percorrem as casa dos fi éis 
da paróquia levando consigo a bandeira do Divino, 
rezando e cantando.

Claramente, percebe-se que a festa navega entre 
“a doutrina e os costumes religiosos do povo” (Ma-
rins, 1987), sendo que, aqui, buscam os sentimentos 
da devoção e fé que, se traduzem por manifestações 
de profundo cunho de piedade, e acolá, o encontro 
da Palavra, que faz encher o coração de amor. Seria 
um erro grotesco supor que essas manifestações reli-
giosas possam ser encaradas de forma teatral ou até 
mesmo folclórica, o que se observa é justamente o 
processo de sacralização do tempo, conforme pro-
posto por Eliade e brevemente já explanado. Aquela 
experiência de transcendência que outrora os após-
tolos viveram com a hierofania do Divino Espírito é, 
todo ano, revivida pelos fi éis na festa de Pentecostes. 
Não se trata de outra celebração ou uma nova in-
vocação do Espírito Santo, mas é a mesma experi-
ência, embora atualizada. Da mesma forma, quando 
os bandeireiros visitam uma residência, aquele lar é 
sacralizado temporariamente, pois, no momento em 
que as insígnias sagradas adentram o recinto, ocorre 
a hierofania, a família sente-se como no primeiro e 
único cenáculo. 19

É interessante notar que os bandeireiros não entram 
na casa, eles fi cam diante da porta e entregam a ban-
deira a um representante da família, o qual, entrando, 
reza com a família e conduz a bandeira por todos os 
cômodos da casa. Nesse ínterim, os demais fi cam do 
lado de fora, intercedendo. Quando a visita termina, 
aquela família une-se aos bandeireiros e dirigem-se 
a outra casa, onde o gesto se repete. O comenda-
dor Luiz Almeida Marins, sob esse gesto, escreveu:

O povo, na sua simplicidade, guarda e mantém seus há-
bitos religiosos dentro de um quadro de muito respeito 
e veneração; e o devotamento leva à preocupação de 
uma vida séria e piedosa. Observa-se a convicção e a 
fé que envolvem as manifestações religiosas do povo 
simples, como a procissão, a reza, as caminhadas etc. 
(Marins, 1987).
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Até aqui, demonstrou-se, apenas, a religiosidade 
popular à luz de alguns conceitos anteriormente ex-
postos. Falta apresentar de que forma ocorre a relação 
dos objetos de arte (no caso, as imagens sacras) na 
vivência da religiosidade. Para tanto, segue-se a ex-
posição e análise da devoção mariana em Sorocaba.

Arte sacra e religiosidade sorocabana: a 
devoção mariana

Por meio da fundamentação teórica apresentada, 
segue-se a observação crítica da realidade sorocaba-
na, no que concerne à religiosidade manifestada atra-
vés da devoção mariana. Dentre as leituras possíveis 
de ser realizadas no âmbito da temática abordada, o 
nosso trabalho caracteriza-se por duas interpretações: 
a arte sacra como mediação e como representação, 
no sentido estrito de tornar algo presente.

Nossa Senhora da Ponte

A primeira curiosidade que chama a atenção na 
história sorocabana é o fato de a padroeira da cida-
de sempre ter sido Nossa Senhora da Ponte. Desde a 
construção da primeira matriz, em 1660, sob a ad-
ministração dos padres beneditinos, até o estabeleci-
mento da nova matriz, no século XVIII, a Senhora da 
Ponte foi venerada. A imagem, que atualmente está 
na igreja catedral da cidade, foi trazida de Portugal, 
em 1771, e restaurada no ano de 2005.20

Outra marca interessante é a constatação da ori-
ginalidade do título “Senhora da Ponte” para a pa-
droeira de Sorocaba. Trata-se da única invocação no 
Brasil, e isso, certamente, é por demais signifi cativo 
no processo cultural e religioso, especifi camente, no 
qual a fé do povo sorocabano solidifi cou parte da sua 
identidade. O trecho do texto da petição enviada ao 
papa João XXIII, solicitando a declaração de Nossa 
Senhora da Ponte como padroeira de Sorocaba e da 
diocese, salienta com veracidade o quanto foi repre-
sentativa a eleição de Maria como padroeira, mãe e 
protetora da cidade:

E assim, Santíssimo Padre, parece-nos que a decretação 
do patronado de Maria Santíssima nesta cidade e dio-
cese, sob o vocábulo “da Ponte”, ao mesmo tempo tão 
popular pelo símbolo concreto e tão elevantado pela 
idéia piedosa e teológica que significa, não só coloca 
na fronte da Rainha dos Céus uma gema preciosa, se-
gundo os poderes confiados a Vossa Santidade sobre o 
mesmo céu, mas também aumentará entre os fiéis cató-
licos desta diocese os filiais sentimentos de amor para 
com a Virgem Santíssma, traduzidos em atos piedosos 
de adoração e serviço do Criador e Redentor, progres-

so nas virtudes, com o que mesmo a sociedade civil 
ganhará o seu maior galardão, a paz na justiça e na 
caridade. (Carta de petição, 1960).

Quanto ao título “Senhora da Ponte”, surge uma 
série de controvérsias sobre sua procedência. A ver-
são ofi cial conta que a invocação deriva da cidade de 
Ponte de Lima (Portugal), diocese de Braga. A maioria 
dos documentos disponíveis ratifi ca essa informação. 
Outras fontes atribuem ao topônimo a relação com a 
ponte do rio Sorocaba, mesmo esta fi cando distante 
do local onde se encontrava a capela. Tal incógnita é 
apreciada por Luiz Almeida Marins:

Monsenhor Castanho analisa apresentando três hipóte-
ses: a primeira, que a imagem teria sido trazida pela fa-
mília fundadora, já com esse nome; uma segunda, que 
teria sido atribuído esse nome em virtude da existência 
da ponte do rio Sorocaba, embora ele mesmo achasse 
esta a mais difícil de aceitação, dizendo que a capela 
ficava muito distante do rio Sorocaba, logo, da pon-
te. E a terceira lembrava a interpretação mística de frei 
Agostinho de Jesus, de 1709, sentindo Nossa Senhora 
a ponte que liga o céu à terra, e talvez numa reverên-
cia devocional a Nossa Senhora da Escada, invocação 
também existente, que quer recordar o fato evangélico 
da Apresentação de Nossa Senhora no Templo, quando 
menina, subindo uma escada (Marins, 1994, p.73).

A última hipótese levantada desperta nossa aten-
ção. O misticismo desenvolvido por frei Agostinho 
supera a narrativa histórica da mãe de Cristo, desloca 
a fi gura mariana da classifi cação como personagem 
e a coloca no posto de intercessora, presença viva 
para os cristãos católicos e mediadora das realida-
des humana e divina. Talvez essa piedade possa não 
encontrar nenhuma justifi cativa do ponto de vista da 
origem do título, mas é de suma importância na ca-
racterização da religiosidade sorocabana. Por si mes-
mo, Maria desfruta de prestígio perene entre a co-
munidade católica; não bastasse isso, por ser aquela 
que foi o canal da graça do milagre de Deus, na en-
carnação, e receber do Filho o encargo de proteger o 
“discípulo amado”21 e o acompanhar à sua morada, 
no imaginário religioso sorocabano, a mãe de deus 
adota também a “Terra Rasgada” por fi lha, a cidade e 
todos os seus. A imagem portuguesa, para a diocese, 
é a presença simbólica do sagrado e a certeza da sal-
vaguarda e da comunhão santifi cadora do povo com 
o Divino. A petição traz um registro que traduz com 
fi delidade a motivação resoluta:

[...] a diocese [...] há trinta e cinco anos, desde que 
esta foi criada, os olhos de todos os diocesanos se vol-
tam para a catedral, donde devem partir todas as belas 
iniciativas e exemplos do solene culto festivo e da pie-
dosa vida cristã [...] em cujo altar-mor se entroniza a 
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Rainha e Senhora, única ponte entre o céu ofendido e 
a terra pecadora. Os diocesanos aprenderam a armar a 
“Senhora da Ponte” nas ocasiões memoráveis em que, 
[...] celebraram em famosos congressos as glórias do 
Senhor e da Igreja, aos pés da imagem querida e sacros-
santa. (Carta de petição, 1960)

A Igreja Católica incentiva os atos devocionais aos 
santos e acredita na correspondência destes para com 
aqueles que os invocam.22 O motivo maior é a iden-
tifi cação dos santos com o próprio Cristo e sua san-
tidade. Os discípulos fi éis constituem uma “ponte” 
visível para as pessoas desejosas de pautarem-se por 
um horizonte sobrenatural. Maria é a ponte por exce-
lência e sua maternidade ainda transmite às pessoas 
uma sensação de conforto e proteção perpétua. Ter 
Maria por padroeira é ter uma intervenção assegura-
da e a permanência da virtuosidade divina no cerne 
da humanidade militante.

No Breve Praecipuo,23 em resposta ao pedido de 
elevação de Nossa Senhora da Ponte padroeira da 
diocese de Sorocaba, o papa João XXIII reitera essa 
súmula e atesta, ao declarar o patronado, a signifi ca-
ção para o povo sorocabano e sua religiosidade:

O clero e o povo fiel da cidade e diocese de Sorocaba, 
nos territórios do Brasil, demonstram que a SS. Virgem 
Maria, chamada “da Ponte”, cuja famosa imagem se 
conserva num templo aí construído, é venerada com 
singular afeto de piedade. Coisa esta que muitíssimo 
aprovamos, visto como a Mãe de Deus tão pura foi 
constituída proteção seguríssima para os mortais que 
padecem na viagem da vida terrena, de sorte a pode-
rem chegar à meta, que é a pátria celeste. De fato, de tal 
modo aquela devoção marial se apegou aos corações 
dos habitantes daquela cidade e região, que tiveram por 
sua peculiar defensora a Mãe de Deus, assinalada sobre 
aquele nome. Com o que movido, o venerável irmão 
José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba, significando 
também os desejos do rebanho entregue ao seus cuida-
do, requereu-nos que declarássemos Nossa Senhora da 
Ponte, assim chamada, padroeira celeste da sua diocese 
e cidade episcopal. [...] Portanto, precedendo consulta 
da Sagrada Congregação dos Ritos, com certa ciência 
e madura deliberação, e pela plenitude de nosso poder 
apostólico, por força destas letras, e de maneira perpé-
tua, constituímos e declaramos a BEM AVENTURADA 
VIRGEM MARIA, popularmente chamada NOSSA SE-
NHORA DA PONTE, celeste padroeira principal junto 
de Deus de toda a diocese sorocabana e de sua cidade 
episcopal, acrescidas todas as honras e privilégios litúr-
gicos que segundo os ritos competem aos padroeiros 
principais dos lugares, nada obstando em contrário. 
(papa João XXIII, 1960)

Nossa Senhora “Aparecidinha”

Em 1758, foi erigida uma capela dedicada a Nossa 
Senhora Aparecida, num bairro rural distante quinze 
quilômetros do centro de Sorocaba. Reza a lenda que 
— diz-se lenda pela falta de documentos comproba-
tórios —, onde hoje se encontra a Igreja, havia uma 
árvore onde os tropeiros depositaram uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, e todas as vezes que 
por ali passavam pediam as bênçãos da “Mãe Apare-
cida”. Conta-se, ainda, que, no tempo da Guerra do 
Paraguai, os que se escondiam nas matas da Apare-
cida não eram recrutados; e quando havia períodos 
de seca na cidade, os fi éis iam “buscar” a imagem, 
então chovia.

De acordo com o historiador sorocabano Aluísio 
de Almeida, em 1900, devido a um surto de febre 
amarela, foi organizada uma grande romaria e a ima-
gem foi trazida até a catedral, onde o povo, junta-
mente com o pároco, invocaram a proteção da Mãe 
de Deus e a epidemia cessou. Até esse período, as 
romarias ocorriam esporadicamente. Depois, foram 
fi xados os meses de janeiro e julho para a realização 
das mesmas. Em 1992, dom José Lambert, então bis-
po diocesano, elevou a capela à categoria de Santuá-
rio Diocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Apesar do desenvolvimento urbano e da grande 
distância a ser percorrida (cerca de quinze quilôme-
tros), é grande o concurso de fi éis nas romarias, tanto 
na primeira (em janeiro), para trazer a imagem para 
a catedral, quanto na segunda (em julho), para levar 
a imagem de volta para o Santuário. Na edição de 
2005, houve cerca de cem mil romeiros. Esse breve 
relato serve para situar tal evento religioso na discus-
são proposta.24

O ser humano religioso é capaz de explorar a re-
alidade de tal forma a ponto de resignifi cá-la e, no 
tocante à romaria de Aparecidinha, é o que ocorre. 
É possível inferir que os tropeiros, ao passarem pelo 
local, experienciaram o sagrado, no local foi posta a 
imagem,25que serviu para marcar o “centro-do-mun-
do”, pois ali ocorreu uma hierofania, e pela presença 
da mesma o local tornou-se sagrado. Tanto é verda-
deira a asserção que nos momentos decisivos a popu-
lação para lá acorria a fi m de vivenciar, novamente, 
aquele contato primeiro com o sagrado, transcenden-
do, para ser capaz de enfrentar, outra vez, a realidade 
agora resignifi cada.

Da mesma forma, a hierofania é tão forte, no caso 
da Aparecidinha, que, quando a imagem se desloca, 
sacraliza todo o espaço por onde passa,26 embora seja 
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uma sacralização espacial temporária. Percebe-se que 
a romaria estabelece uma ponte entre a catedral e o 
santuário e, como esses dois espaços são dedicados à 
mesma santa, temos um continum na hierofania. En-
quanto aquela é dedicada à Senhora da Ponte, neste 
se invoca a Senhora Aparecida. Voltando ao que foi 
explicitado sob o título “Ponte”, aqui fi ca evidente 
que se tem um único sagrado, pois toda vez que a 
cidade carecia da presença, da proteção do divino, 
era estabelecida a “ponte” com aquele que “aparece” 
e “vem” em socorro do seu povo.

O sagrado manifesta-se em lugares muitas vezes 
insólitos, privilegiando-os, justamente para eviden-
ciar a sua importância e diferença com o entorno 
— no caso do santuário, isso fi ca mais claro, visto 
que o mesmo foi construído num bairro periférico e, 
na época, de difícil acesso.27 Nesse processo, há três 
conceitos interligados: ponte, aparecida e romaria.

Com relação à romaria, ela é uma caminhada que 
tem sentido de sacrifício, de veneração, de tributo, 
de honra e louvor. Por isso se reza e se canta, o que 
quer dizer que, para o ser humano religioso, não é 
lícito “ver a romaria passar”, “recrear-se andando”, 
“passear”, ou “ouvir a música”, tudo isso é distorção. 
Ela é uma oportunidade de gratidão e petição, de de-
monstração de fé, obediência e amor não só pessoal, 
mas da comunidade que a promove. E também não 
deixa de ser um testemunho comunitário e um con-
vite àqueles que se encontram afastados de Deus: há 
um convite implícito: “Venham conosco”.

Já se viu que, sob o título “Ponte”, reporta-se ao 
sentido de ligação entre Deus e o ser humano. Ora, 
por meio da Aparecida o Divino se manifesta entre o 
povo:28 na impossibilidade de o povo elevar-se, Deus 
rebaixa-se, pela mesma Ponte agora transfi gurada (ou 
invocada) com Aparecida.29 Dessa forma, quando 
ocorrem, as romarias têm dois movimentos duplos, 
isto é: na primeira (do santuário à catedral), o povo 
acompanha o divino que “vem”; na segunda (da cate-
dral ao santuário), o ser humano dirige-se, através da 
Ponte, ao local sagrado e experimenta ao divino.

Nas duas romarias, a única imagem conduzida é 
a de Nossa Senhora Aparecida, e nesse trajeto, além 
de sacralizar toda a cidade, invocando a proteção 
do divino, revive-se aquela hierofania primeira. É 
interessante notar que o fundamento dessas ativida-
des religiosas é, no limite, subjetivo. Entretanto, pela 
presença da imagem sacra, esse fundamento torna-se 
palpável.

Não existe romaria sem andor,30 ou seja, o divino 
caminha com o povo, sacralizando-o ao mesmo tem-
po que sacraliza o espaço por onde passa. Embora a 

imagem não seja o divino e na maioria das vezes re-
presente um santo, no caso em questão Maria, acre-
dita-se que, pela intercessão desse santo (homem/
mulher como nós) Deus socorre aqueles que criou 
à sua semelhança,31 tornando-se semelhantes a eles32 
para resgatá-los.

Conclusão
A pesquisa foi conduzida de modo a obtermos três 

considerações fi nais, a saber: da relação entre arte 
sacra e religiosidade; da realidade religiosa católica 
sorocabana, no diferencial da devoção mariana e no 
conhecimento das tradições populares como a Festa 
do Divino; e da signifi cação do acervo sacro para a 
Igreja e o povo sorocabano.

A arte sacra, em união com a religiosidade, ex-
pressa a vida espiritual do ser humano que, ao longo 
dos séculos, representou o seu anseio pela experi-
mentação e resguardo do sagrado, tido como forma 
ontológica e existencial de provar uma dimensão 
peculiar que impele o “ser-no-mundo” a sobrepujar 
a condição fi nita em que está encerrado. A atitude 
humana da transcendência permite o protesto contra 
a realidade e a natureza passageira dos indivíduos. É 
nesse momento que o Homo symbolicum age sobre o 
determinismo biológico e o reconfi gura, imprimindo 
novo signifi cado ao seu caráter acabado. A arte sacra, 
fruto dessa inquietação e da admiração do mistério 
insondável da vida, é o produto cultural que atesta o 
movimento antropológico de atribuir sentido a tudo o 
que se apresenta e remete ao sobrenatural.

Defendemos, assim, a compreensão segura da 
arte sacra pela sua verossimilhança religiosa. So-
mente aproximando a arte sacra da experiência reli-
giosa do ser humano (e a cultura tem a propriedade 
de promover encontros entre as linguagens simbóli-
cas) pode-se intuir a complexa semiose alçada pelo 
Homo religius na tentativa de captação do sacro na 
concretude do ex-sistir. Esse aspecto, reforçado por 
Latour, demonstra que as imagens não são relatos ou 
fotocópias, tampouco a descrição simplória do além-
mundo. O ponto fulcral é o refl exo da peregrinação 
humana e de como o ser humano almeja e deseja 
aquilo que, para ele, está presente , próximo e possí-
vel de vivenciar.

Especulando a religiosidade sorocabana, demo-
nos conta do paradoxo entre o crescente movimento 
devocional, sobretudo popular (liturgia paralela) e a 
velocidade da urbanização do município e os entra-
ves para o curso religioso. Foram levantadas evidên-
cias bastante interessantes para o nosso estudo. Em 
síntese, tratam-se das seguintes:
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• Tanto nas visitas da bandeira do Divino quan-
to nas romarias, em especial aquela dedicada a 
Aparecidinha, percebemos o que Mircea deno-
mina sacralização do espaço, haja vista que não 
são apenas homens e mulheres caminhantes, 
mas pessoas portadoras de um “mistério reve-
lado e que se revela presente”. Essa comunhão 
espiritual tem caráter simbólico na medida em 
que confere unidade entre os elementos huma-
nos (contingente) e divinos (eternidade).

• O uso de objetos simbólicos é uma constante 
nas manifestações católicas de religiosidade. Na 
Festa do Divino, o repertório sígnico reporta-nos 
para o sagrado (bandeira, pomba), ao mesmo 
tempo que traz presente a realidade humana, 
culturalmente localizada e assimilada pela tradi-
ção festeira (coroa, bastão); a imaginária e sua 
utilização cultual traduz essa semiose.

• Um fato observável em Sorocaba é a inconstân-
cia de uma religiosidade popular que interfi ra 
na vida da cidade de modo efetivo, fato que em 
muito se deve ao processo de secularização e 
ao estremecimento da identidade cultural local. 
Consideramos uma exceção a romaria a Apare-
cidinha, movimento religioso de massa que em 
2006 reuniu, aproximadamente, cento e vinte mil 
pessoas33 (não cabe a nossa pesquisa discorrer 
sobre o problema da massifi cação no contexto 
religioso). Quanto ao Divino, as visitas não dei-
xam de acontecer, embora em algumas regiões 
seja realmente notória a participação ativa de de-
votos (sobretudo em algumas paróquias da zona 
norte da cidade34); contudo, parece-nos que, no 
passado, essa devoção era mais participativa, e 
os rituais populares mais signifi cativos (a bênção 
e distribuição das roscas, por exemplo).

• A imagem de Maria goza de um alto valor simbó-
lico. A fi gura mariana, entre os cristãos, é exaltada 
não simplesmente como testemunho de fé, mas 
enquanto índice de um porvir. Interessa-nos, par-
ticularmente, a consideração feita pelo historia-
dor sorocabano Aluísio de Almeida, referindo-se 
ao título de Nossa Senhora da Ponte, aquém das 
justifi cativas e precedentes, que o termo “Ponte” 
tecia um vínculo terreno com a existência celes-

te. Fica evidente o caráter mediático da religião, 
estendida a todos os âmbitos deste quadro refe-
rencial.

Os pontos levantados devem conduzir a atenção 
para a importância de um Museu de Arte Sacra. De 
acordo com os documentos da Pontifícia Comissão 
para os Bens Culturais da Igreja, o acervo religioso, 
nas mais variadas espécies (imagens, fotos, mobiliá-
rios etc.), deve ser conservado e estar acessível para a 
comunidade religiosa. Os museus “não são depósitos 
de achados inanimados, mas viveiros perenes, nos 
quais se transmitem no tempo o gênio e a espiritu-
alidade da comunidade dos crentes” (João Paulo II, 
1997, p.15). Os bens culturais são a história viva e 
a vida atual do povo católico, e devem ser preserva-
dos tanto pelo que registram quanto pelo que podem 
acrescentar à ação pastoral do presente.

De fato, ainda que tantas peças já não desenvolvam 
uma função eclesial específica, continuam, no entan-
to, transmitindo uma mensagem que as comunidades 
cristãs, de épocas longínquas, quiseram entregar às 
gerações sucessivas. (Pontifícia Comissão para os Bens 
Culturais da Igreja, 2001, p. 12)

A motivação maior do museu de arte sacra, e isso 
é válido para Sorocaba e todas as demais dioceses, 
consiste em permitir que o povo católico entre em 
contato com a arte sacra e, exercendo a sua religio-
sidade, possa benefi ciar-se de uma experiência de fé 
através da beleza:

Neste sentido, o museu eclesiástico converte-se num 
lugar da humanidade e num lugar religioso. Na medi-
da em que o ser humano contemporâneo beneficia-se 
do passado, projeta-se no futuro. Na medida em que o 
crente encontra a sua própria história, desfruta da arte, 
vive santamente, anuncia o “Deus omnia in omnibus”. 
(Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, 
2001, p. 75)

A fi nalidade última da pesquisa consiste em fri-
sar o valor da arte sacra para Sorocaba como uma 
concretização material da fé e expressão genuína da 
sua cultura, preservação da história, da memória e do 
itinerário dos seus cidadãos, e suscitar a consciência 
de que um museu dessa natureza não é um “depósito 
de velharias” e sim parte ativa da vivência religiosa 
do povo.
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1 Na história da filosofia, muitas são as definições de 
logos. Aristóteles descreve-o como a atividade de 
dar sentido.

2 Cf. LOTMAN, Iuri. Acerca de la semiosfera. Valencia, 
Episteme, 1985.

3 Aqui usado como movimento humano criador.
4 Cf. PEIRCE, C. S. Semiótica. 3. ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2003.
5 Para uma melhor compreensão desta perspectiva, cf. Herbert 

Read, A educação pela arte, São Paulo, Martins Fontes, 
2001.

6 As concepções estéticas de Kant e Hegel apresentam 
elementos interessantes a serem usados como 
adjuntos nesta compreensão.

7 Cf. MUKAROVSKÝ, Jan. Escritos sobre estética e 
semiótica da arte. Lisboa, Estampa, 1997.

8 A arte moderna, sobretudo as artes visuais, trazem 
contidas a busca pela reconciliação com o sentido 
da vida, a apresentação do inapresentável; almeja 
a forma pura, a purificação da “sujeira” do mundo 
decaído. As obras de E. Gombrich e Giulio Argan 
são subsídios sugeridos para o aprofundamento 
desta questão.

9 Cf. JANSON, H. W. & JANSON,, Anthony F. Iniciação à história 
da arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

10 A primeira crítica histórica é designada ao retrato 
de Deus. O Divino, neste caso, não se confunde 
com o sagrado. O Divino seria o “Algo Outro” pelo 
qual a existência humana se torna mais plena; o 
sagrado é um modo de ser no mundo que permite 
a experiência desse “Outro” e que revela a sua 
presença na realidade humana.

11 Historicamente, os iconoclastas aparecem em 
várias etapas, denominadas, por Alain Besançon, 
ciclos: iniciam na Antigüidade e prosseguem até o 
advento da Modernidade, com Calvino, os filósofos 
empiristas e toda a contribuição direta e indireta da 
razão científica. Serão elucidados apenas alguns 
pontos sobre o assunto. As obras de Besançon e G. 
Durand consultadas são de inestimável valia para 
uma apuração crítica. Cf. referências.

12 No Antigo Testamento, a idolatria referia-se a 
elementos da natureza tomados como divindades. 

A partir de Abraão, o Deus “Iahweh” passa a ser 
concebido como o único Senhor, e todo o resto 
frutos do seu ato criador. Desse modo, o alerta 
dos profetas foi indispensável para preservar essa 
verdade de fé.

13 Cf. Ex 20,25ss.
14 Cf. BESANÇON, A. Op. cit.
15 Entende-se por ser humano religioso não 

simplesmente aquele que confessa uma doutrina, 
mas a pessoa que consegue projetar-se para além do 
vivido, isto é, através da transcendência consegue 
perceber a dimensão sacra do mundo.

16 Para uma leitura complementar da teoria de Pedro de Assis 
Ribeiro de Oliveira, ver P. A. R. de Oliveira, “Religiosidade 
popular na América Latina”, Revista Eclesiástica Brasileira, 
v. 32, fasc. 126, jun./1972.

17 Confira: Mt 28,1ss; Mc 16,1ss; Lc  24,36-50; At 
1,6-11.2,1-4.

18 A “casa imperial” consistia numa barraca em forma 
de coroa onde durante as noites da novena eram 
depositadas as insígnias do Divino e, no dia de 
Pentecostes, eram abençoadas e distribuídas, em 
sinal de partilha e união, as “roscas do Divino”.

19 Local onde se deu a descida do Espírito Santo sob 
os apóstolos, conforme At 2,1-4.

20 Esta é a segunda imagem de Nossa Senhora da 
Ponte. A original, trazida pelo fundador da cidade, 
Baltazar Fernandes, encontra-se no Museu de Arte 
Sacra de São Paulo.

21 Jo 19,25-27. De acordo com a teologia católica, 
o “discípulo que ele amava” faz menção a todos 
aqueles que aderiram ao Cristo e seu anúncio. 

22 A chamada “comunhão dos santos”, prescrita na 
doutrina católica, postula a existência de uma 
única Igreja, porém em três estados: Igreja militante 
(terrena), Igreja padecente (purgatório) e Igreja 
triunfante (celeste). Pela graça de Deus, todas elas 
têm uma ligação espiritual, e isso possibilita a 
intercessão pelos que pedem.

23 Carta da Sagrada Congregação para os Ritos, 
Vaticano.

24 Aprofundamentos podem ser feitos em Aluísio de 
Almeida, História de Sorocaba, Sorocaba, I. H. 
G. G., 1969. Para uma pesquisa mais completa, 
convém consultar os livros do tombo da catedral 
e o santuário, embora a maioria das informações 
sobre a romaria e a devoção de “Aparecidinha” 
esteja na tradição oral.

25 No santuário erigido no local, encontra-se uma 
imagem fac-símile da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida original, conservada no Santuário 
Nacional em Aparecida, São Paulo.

26 Impressiona os observadores a quantidade de 
casas e indústrias enfeitadas ao longo da romaria, 



27Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

bem como as inúmeras demonstrações de caridade 
(distribuição de água e alimentos).

27 Hoje, existe uma rodovia que liga o bairro ao 
centro, mas a romaria ocorre seguindo o trajeto 
original, isto é, uma estrada vicinal.

28 Ex 3,6-10.
29 Convém frisar que Maria não é o Deus, como bem 

exprime a teologia católica: ela, simplesmente, 
reporta a ele.

30 Padiola portátil e ornamentada sobre a qual se 
conduzem as imagens nas procissões.

31 Gn 1,26-27.
32 Jo 1,1-14.
33 Número fornecido pelo atual reitor do santuário, 

padre Marcos Ribeiro de Carvalho.
34 Serviram de fonte as paróquias Nossa Senhora 

de Fátima e São José Operário, duas das maiores 
paróquias da  zona norte de Sorocaba.
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O “caminho” cristão e a teologia 

primitiva*
Ghislain Lafont

O caminho

Desde o princípio, o Cristianismo apresentou-se 
como um “caminho” ou mais exatamente como o 
Caminho da salvação. Este Caminho teve sua origem 
no testemunho inspirado que a comunidade apostó-
lica prestou a Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado, 
proclamado Filho de Deus e único mediador dos ho-
mens, negativamente pela remissão dos pecados, po-
sitivamente pelo acesso a um caminho de união com 
Deus. O testemunho é recebido por uma fé reconhe-
cida como um dom de Deus que suscita liberdade. 
Esta fé é expressa num culto específi co, espiritual e 
ritual, pelo qual os cristãos entram na mediação de 
Cristo; é esclarecida pelas Sagradas Escrituras, cuja 
interpretação sempre retomada anuncia o que é cele-
brado no sacramento; manifesta-se na vida cotidiana 
no amor fraterno que marca a sabedoria e a ética; é 
espera, enfi m, do retorno de Cristo e da união com 
o Deus único, objeto último do desejo do homem. 
Falar do Cristianismo como “Caminho” é dizer o pri-
mado do testemunho e da fé, assim como do litúrgi-
co, do prático e do místico. Memória de Jesus Cristo, 
conhecimento espiritual, espera apocalíptica, ética 
do Evangelho, tal é o princípio do Caminho e sem-
pre será, de modo que esses quatro termos defi nem 
o quadro necessário de toda teologia verdadeira, am-
parada pelo fundamento permanente do testemunho 
apostólico.

Perguntaríamos então por que e em que medida 
houve “teologia”, isto é, discurso sobre o mistério de 
Cristo nos primórdios do Caminho. As razões desse 
discurso jamais deixarão de existir: há uma razão 
interior à própria vida da comunidade, que é reno-
var incessantemente a atualidade do testemunho 
com palavras adequadas aos diversos contextos; há 
uma razão exterior, que consiste em situar o mistério 
cristão com relação à tradição judaica e à sabedo-
ria grega (e outras, mais tarde) e buscar formas de 
comunicar-se com elas. Neste primeiro período, o 
método da “teologia” é inteiramente voltado para as 
Escrituras e defi nido pelo princípio: “A fi nalidade da 
Lei é Cristo” (Rm 10,4) e “No rolo do livro está es-
crito a meu respeito” (Hb 10,7). Sendo necessário, 
pode-se dizer Cristo comentando as Escrituras, a lei, 

os profetas ou os escritos que falem sobre ele: foi o 
que Cristo procurou fazer com seus compatriotas em 
Cafarnaum (Lc 4,17) e foi o que fez depois da res-
surreição, conversando com os discípulos de Emaús 
e com os apóstolos (Lc 24,27.44-45); foi o que fez 
são Lucas, se é verdadeira a sedutora interpretação de 
que aqueles que “já tentaram compor uma narração 
dos fatos que se cumpriram entre nós”, citados no iní-
cio do evangelho, são os autores dos livros sagrados 
da Bíblia,1 profetas do que deveriam testemunhar as 
testemunhas oculares e servos da palavra, a exemplo 
dos quais pretendia escrever o evangelista. Gostaria 
de denominar este método “analogia messiânica”:2 a 
palavra “analogia” refere-se à semelhança/disseme-
lhança entre o que evocam os textos da Bíblia (profe-
cias consignadas, fi guras evocadas, eventos narrados) 
e o duplo e único Mistério de Jesus e da Igreja; a pala-
vra “messiânica” refere-se à economia específi ca do 
tempo, duração subjacente à analogia e determinada 
pela liberdade de Deus e dos homens.

A teologia (bíblica) primitiva

O ato teológico consiste em dizer o cumprimen-
to das “profecias consignadas”. Para compreender a 
ousadia do ato teológico, basta lembrarmos Pedro ci-
tando Jl 3,1-5 para explicar à multidão estupefata os 
prodígios do Pentecostes. O que o profeta anunciava 
se realiza aqui e agora, de certo modo sem deixar 
remanescentes: não existem outros eventos para o 
futuro; estamos em plena efusão messiânica do Es-
pírito. O evento vivenciado dá corpo e fi gura ao an-
tigo anúncio, tão-somente palavra e promessa, assim 
como, reciprocamente, esta palavra e promessa iden-
tifi ca e autentifi ca o que advém. Há “analogia” na 
medida em que aquilo que foi esboçado na profecia 
surge agora em sua dimensão real; “messiânica” por-
que esta semelhança ocorre apenas no movimento 
da história da salvação. Vemos delinear-se aqui as ca-
racterísticas próprias à analogia cristã: ao fi nal surge 
o “modelo” e coroa o tempo; este “modelo” não é 
dado num princípio mítico, nem domina o tempo.

Por “fi guras evocadas” entendemos a Sabedoria, a 
Palavra, o Filho do Homem, formas com identidade 
transcendente e ao mesmo tempo imprecisa, pouco 
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a pouco esboçada na literatura pós-exílica com base 
na experiência histórica do povo e na sabedoria dos 
Anciãos. Como a Sabedoria que vemos brincar na 
presença do Senhor (Pr 8,30), que assusta por não sa-
bermos onde encontrá-la (Jó 28), que reconhecemos 
no livro da Lei (Br 4,1), faz-se carne em Jesus Cris-
to (Jo 1,14) e justifi ca-se por suas obras (Mt 11,19). 
A fi gura concreta de Jesus de Nazaré, em sua vida 
terrena e manifestação transfi gurada, revela a forma 
real pressentida nas descrições da Bíblia e põe ter-
mo à refl exão dos sábios que pouco a pouco a dis-
cerniram. A relação de Jesus para Deus e para com 
sua missão junto aos homens manifesta-se como o 
verdadeiro conteúdo dessa Sabedoria, assim como, 
reciprocamente, o que os livros sagrados dizem dessa 
Sabedoria elucida a fi gura de Jesus.

Desde o Antigo Testamento, quando surgem na 
linguagem por meio da narração e na estrutura por 
meio da escritura, os “eventos narrados” são “sím-
bolos do que há de vir”: a travessia do mar Vermelho 
não é narrada apenas ou sobretudo para guardar a 
lembrança do passado, mas porque antecipa as mara-
vilhas que se esperam de Deus, como um esboço da 
ação que há de vir, dom de Deus, criador e salvador 
de Israel — analogia messiânica. Para a comunidade 
primitiva, o advento de Jesus, o mistério pascal e a 
constituição da Igreja no batismo e na eucaristia são 
o dom fi nal esperado: é chegado o fi m dos tempos, 
o fi m da história, pois surgiu aquele que havia de vir. 
Desse modo todo e qualquer evento do passado de 
Israel evidencia um aspecto do mistério de Cristo, as-
sim como, reciprocamente, o mistério de Cristo es-
clarece o sentido do evento passado.

A partir do princípio de analogia messiânica, qual-
quer texto da Escritura não só pode como deve ser 
invocado para dizer o caminho cristão, em seu autor 
e em seus fi éis, e fornecer os princípios de diálogo ou 
controvérsia com os outros caminhos, judeu e grego.

A demora da parusia e os problemas 

causados pela duração

O Senhor que era esperado num futuro próximo 
não retornou e a espera prolongou-se. Veremos mais 
adiante que durante séculos não houve uma refl exão 
aprofundada a respeito do tempo porque a Parusia, 
ainda que distante, permanecia no horizonte da prá-
tica e do pensamento cristãos e mudou a orientação 
da teologia, tingindo de anagogia a mentalidade ana-
lógica messiânica.

A verdade é que a demora da Parusia de Cristo 
provocou uma mudança na economia das Escrituras: 

o Livro recebido da tradição de Israel e comentado 
no Espírito à luz do mistério de Cristo foi acrescido 
de um conjunto de escritos produzidos no primeiro 
século cristão para expor e defender a nova fé nas 
comunidades (cartas de apóstolos, evangelhos e atos, 
escritos apocalípticos). Este “cânon” de Escrituras 
cristãs, retiradas de um conjunto mais vasto, porém 
mais ambíguo ou duvidoso, juntou-se ao cânon das 
Escrituras judaicas. A posição do intérprete mudou, 
na medida em que dali em diante ele também deve-
ria comentar as Escrituras cristãs (e defi nir o método 
deste novo comentário) e, para comentar as Escrituras 
judaicas, dispunha das explicações canônicas forne-
cidas pelas Escrituras cristãs. Voltaremos a este pon-
to mais adiante, antes, porém, era necessário indicar 
esta mudança nas Escrituras, se realmente elas são a 
fonte primitiva da teologia cristã.

Além de provocar uma nova constituição das Escri-
turas, a demora da Parusia teve outro efeito: estender 
o espaço da missão, visto que agora havia tempo para 
isso. Ora, o anúncio de Jesus Cristo levaria necessa-
riamente a um confronto muito mais sério e profundo 
com outras culturas, que tinham a seu favor o tempo 
e os meios para resistir ao testemunho. Destacamos 
desde logo algumas tendências fundamentais, que 
provavelmente durarão tanto quanto durar a Igreja.

Há várias atitudes possíveis no exercício da mis-
são e no encontro de culturas: se antes se dá mais 
atenção à urgência do que é preciso crer e fazer em 
vista da salvação, enfatiza-se a guarda da Tradição: 
depositum custodi; mas caso se pretenda a inserção 
humana desta mesma salvação, busca-se inteligência 
e/ou interpretação:3 omnia autem probate. De fato, 
a inserção defi ne a maneira de dizer ou realizar a 
salvação no plano humano, ao passo que a salvação, 
assim entendida e interpretada, conduz a uma evolu-
ção da cultura na qual se insere.

Depositum custodi

O tema do “guardar o depósito” provoca uma ati-
tude de todo modo necessária, que no entanto não 
deveria ser exclusiva: a repetição (de textos, leis, ri-
tos), como prática adequada à recepção de uma sal-
vação cujos elementos e natureza, vindos essencial-
mente do Além, já estão defi nidos. A repetição apre-
senta um aspecto transcendente, tanto no que con-
cerne ao ato como ao conteúdo: Deus está presente 
em sua Palavra, em seus Sacramentos, na Autoridade 
exercida em seu Nome; positivamente a fé nesta pre-
sença anima uma fi delidade inteligente à mensagem 
e prática quanto ao ritual; suscita um engajamento 
corajoso e uma audácia missionária: o missionário 
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tem fé no poder da Palavra, no dinamismo da Verda-
de, na assistência do Espírito e anuncia o Evangelho 
com arrojo. Contudo, com relação às outras religiões 
e sabedorias diversas, que não se convertem imediata 
ou necessariamente, os cristãos assumem uma atitu-
de defensiva caso sintam suas convicções e práticas 
atacadas por convicções e práticas diferentes. Essa 
atitude torna-se polêmica quando os cristãos tentam 
convencer os outros da inutilidade dos cultos ou das 
sabedorias que não libertam. Neste caso, o anúncio 
do Evangelho tende a ignorar, ou mesmo destruir, as 
culturas encontradas, uma vez que são alheias ou 
opostas à mensagem, e eventualmente substituí-las 
por uma cultura considerada fruto do Cristianismo.

Omnia autem probate

O tema da inserção cultural, que poderia respon-
der à palavra de Paulo: “Examinai tudo com discerni-
mento” (lTs 5,21 – TEB), é vivenciado de forma diver-
sa. E esta diversidade sem dúvida tem um signifi cado 
quanto à maneira de conceber a missão universal do 
Cristianismo.

Preparação evangélica

Quando apresenta certo caráter exclusivo, como 
na época dos Padres, esta concepção faz com que as 
culturas sejam consideradas e trabalhadas a partir da 
perspectiva de orientação ao Cristianismo. Os temas 
patrísticos da “preparação evangélica”, da “anterio-
ridade de Moisés com relação a Platão” ou da “pro-
priedade cristã de princípio” para os dados culturais 
considerados como “despojos egípcios” pertencem 
a essa mentalidade. Ela permite análises fecundas 
— como testemunha a obra dos Padres —, mas não 
submete o Cristianismo à anterioridade ou à alterida-
de de nenhuma outra cultura.4

Confrontação

Se renunciarmos à fi cção de anterioridade do Cris-
tianismo, podemos investigar mais livremente o dado 
cultural reconhecido em sua heterogeneidade quan-
to ao Cristianismo e então passar à confrontação. Tal 
confrontação é sempre delicada, se não perigosa, pois 
um dado heterogêneo manifesta, em primeiro lugar, 
sua força crítica: os conceitos fi losófi cos, o rigor das 
ciências exatas, a acuidade das ciências humanas 
não poupam a expressão da Tradição cristã, seja com 
relação à fé, aos ritos ou à ética. Julgado pelo já dito 
e conhecido, esse tipo de “abordagem”, tal como é, 
revela-se inaceitável e, no entanto, inevitável. Há três 
esquemas possíveis, então: o primeiro é a rejeição 

pura e simples, mas este esquema é enganoso, pois o 
próprio trabalho de distanciamento traz para a baga-
gem cristã imagens, palavras, práticas (opostas) a que 
não está habituada e o uso negativo desta bagagem 
pode endurecer e manchar a imagem do Cristianis-
mo, quando apenas se quis preservar a sua integri-
dade. Opõe-se ao esquema ilusório de rejeição to-
tal o esquema da aceitação irrestrita: a originalidade 
construtiva do Cristianismo como que mergulha no 
novo humanismo proposto, que cedo ou tarde mostra 
seus limites, de modo que, a longo termo, humano e 
cristão saem ambos perdedores. O terceiro esquema 
possível é o discernimento: para tanto são necessá-
rios tempo e perseverança, baseados na convicção de 
que o encontro entre a fé e a cultura leva a uma du-
pla realização. Embora sob certos aspectos se tenham 
desviado, caminhos diferentes de salvação e busca 
pela sabedoria em algum momento da história po-
dem ter chegado mais longe do que a refl exão cristã 
em determinados campos da ciência, da antropologia 
ou da fi losofi a. Esses aportes devem ser integrados ao 
patrimônio cristão, pois progressivamente vão con-
tribuir para que ele alcance toda sua extensão reca-
pitulativa. O Cristianismo por sua vez pode oferecer 
à busca humana uma luz sobre sua verdade última: 
evangelizando, ele transfi gura. A princípio ao menos, 
haveria um “admirável intercâmbio” entre as religiões 
e sabedorias e o Cristianismo, um recebendo forma 
do que foi descoberto com difi culdade e dor, o outro 
recebendo purifi cação e sentido do anúncio evangé-
lico. Entretanto esta terceira possibilidade, a única 
aceitável se pensarmos bem, não se encontra com 
muita freqüência na história do pensamento cristão, 
de modo que assistimos a oposições implacáveis, até 
o dia em que, pouco a pouco, sem que seja dito ou 
se perceba a importância, introduz-se o que de todos 
os modos deveria ser introduzido.

Diálogo

Outra atitude, a última cronologicamente, é o di-
álogo. Ao mencioná-la aqui, devo pular alguns sécu-
los, pois praticamente não a encontramos antes do 
século XV e mesmo assim esporadicamente, até uma 
época bastante recente. Além disso, essa atitude só é 
possível depois das duas anteriores e desde que sejam 
mantidas. Como o próprio termo indica, o diálogo 
depende do intercâmbio oral, e, portanto, do encon-
tro de pessoas e comunidades: antes das doutrinas ou 
das práticas, são os homens que se encontram, geran-
do de imediato uma espécie de respeito pelos itine-
rários e fi delidades que necessariamente devem ser 
acolhidos, mesmo que modulem de forma diferente a 
linguagem e eventualmente a escrita. Isto posto, não 
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é fácil defi ni-lo: o diálogo consiste em compreender 
a essência e o desejo de uma cultura, de uma es-
piritualidade, de uma prática, ao mesmo tempo que 
apresentamos o que somos, o que acreditamos, o que 
buscamos. Este intercâmbio entre dizer e compreen-
der tem como fi nalidade a eliminação da ignorância 
mútua e, portanto, dos julgamentos negativos que 
nascem daí; também implica certo reconhecimento 
mútuo, na medida em que revela a identidade ou a 
convergência de certas orientações ou aspectos na 
visão original e incompatível do homem, do mundo 
e de Deus. A partir da convergência, como da irre-
dutível alteridade, cada uma das partes em diálogo 
pode instruir-se e construir-se. Mas não se vai muito 
mais longe na direção do que denominaríamos im-
propriamente de assunção de uma cultura por outra. 
Admitem-se caminhos paralelos que só se encontram 
no infi nito, porém recebem algo de positivo em seu 
caminho simplesmente pelo fato de perceber e dei-
xar-se perceber pelos outros.

O primeiro desafi o do Cristianismo original foi si-
tuar sua diferença e sua continuidade em relação ao 
caminho do qual saiu: o Judaísmo. Quase que simul-
taneamente, o Cristianismo defrontou com a cultura 
helenística. A discussão com o Judaísmo não durou, 
ao contrário do que ocorreu com a sabedoria grega.

Não podemos falar ingenuamente de “caminho” 
judeu como algo monolítico e idêntico em toda par-
te. Antes de dividir-se em Cristianismo, o Judaísmo 
conheceu diferentes orientações, tanto em sua vida 
interna como no encontro com o ambiente. Não po-
demos confundir Judaísmo da Palestina antes e depois 
da queda de Jerusalém, Judaísmo do Oriente Médio, 
Judaísmo do império romano de Alexandria a Roma. 
Seja como for, as primeiras gerações cristãs também 
assumiram posturas diferentes quanto à sua atitude 
com relação à Lei judaica, considerada em termos de 
circuncisão, rituais, calendário, festas e culto. Por ou-
tro lado, tendo como base as mesmas Escrituras que 
os judeus e vivendo no mesmo mundo helenístico, 
algumas vezes cristãos e judeus tiveram reações mui-
to próximas: não há muita diferença entre o método 
exegético de Fílon e o de tal ou tal Padre da Igreja. 
Assim como a gnose, de que voltaremos a falar, não é 
um fenômeno propriamente helenístico: há variantes 
judaicas, como também cristãs.

Consideraríamos todos estes aspectos se tivésse-
mos em vista um estudo detalhado do problema. Da 
perspectiva que tratamos, contudo, é preciso reco-
nhecer que a relação entre Israel e a Igreja parece 
ter-se simplifi cado e radicalizado na grande época 
patrística, de modo que, ao contrário do que ocor-
reu com a cultura helenística, não parece ter havido 

nada realmente criativo no confronto entre Judaísmo 
e Cristianismo, ao menos até a baixa Idade Média e 
durante a época moderna. Em outros termos, embora 
desde o princípio judeu e pagão tenham sido interlo-
cutores do cristão, o intercâmbio com um e outro não 
ocorreu da mesma forma. O judeu saiu rapidamente 
de cena, o que, do ponto de vista da teologia cris-
tã, foi extremamente prejudicial. Contudo é preciso 
lembrar que a Igreja cristã sempre aceitou a totalida-
de das Escrituras judaicas, conservou e transformou 
alguns ritos e justifi cou a leitura de umas e a práti-
ca de outras a partir de uma interpretação alegóri-
ca, ultimamente baseada na convicção de que Cristo 
as cumpriu, especialmente no mistério pascal. Além 
disso, tanto as novas Escrituras, necessárias para dar 
conta da mensagem cristã, como os ritos do Cristia-
nismo não poderiam ser produzidos e elaborados sem 
essa referência ao passado de Israel. Novos encontros 
entre Judaísmo e Cristianismo só voltaram a ocorrer 
em momentos precisos da Idade Média, do Renas-
cimento e do mundo contemporâneo, em contextos 
consideravelmente evoluídos.

Enquanto o judeu passou rapidamente para o se-
gundo plano, ao menos no que o distinguia do cris-
tão, o pagão permaneceu, tanto mais que se tornou 
cristão. Mesmo sem querer, o pagão levou consigo a 
mentalidade e as práticas da cultura em que se edu-
cou. Cultura religiosa popular, em primeiro lugar, 
ciosa de deuses, demônios e práticas cultuais desti-
nadas a apaziguar e obter favores das divindades em 
vista de uma felicidade imediata; cultura erudita, em 
seguida, à procura de uma felicidade menos evidente 
e concreta, cujos caminhos variavam. Restringindo-
nos à fi losofi a, havia quatro correntes legitimamente 
transmitidas na época de Marco Aurélio: platonismo, 
aristotelismo, epicurismo, estoicismo. Caberia aqui 
uma descrição sintética ou resumida das culturas 
popular e erudita para que entendêssemos a reação 
cristã; parece-me mais sugestivo, contudo, mencio-
nar uma preocupação recorrente na história do pen-
samento ocidental (não só cristão): harmonizar Platão 
e Aristóteles.

De fato, trata-se de uma forma de expressar a es-
perança de conciliação entre duas tendências centrí-
fugas do espírito humano: a que tende a procurar o 
sentido da realidade na busca da unidade (“Platão”), 
quer esta se revele, acima de tudo, como o inatingí-
vel que ainda assim se tenta alcançar (denominarí-
amos esta atitude “gnóstica” ou “mística”), quer se 
tente contemplá-la, se não realizá-la, num sistema 
abrangente do real, em que nada tem sentido senão 
em sua relação com o todo (esta atitude poderia ser 
dita “enciclopédica”); e que, ao mesmo tempo que 
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procura uma inteligibilidade global, tende a consi-
derar favoravelmente e analisar “cientifi camente” a 
propriedade limitada de cada ser ou grupo de seres 
(“Aristóteles”), simultaneamente porque tem valor em 
si e porque tão-só a consideração deste valor permi-
te uma articulação justa no conjunto do real (classi-
fi caríamos esta atitude de “lógica”). Na tentativa de 
harmonizar Platão e Aristóteles — nomes que sim-
bolizam as grandes noções do uno e do ser — sur-
ge constantemente a questão do mal, que parece 
opor-se tanto à busca da unidade como à apreciação 
harmoniosa do real, enquanto um enigma permane-
ce no horizonte onde pouco a pouco o Cristianismo 
descobre uma luz: o tempo. Parece-me que estes pa-
râmetros extremamente abrangentes da busca fi losó-
fi ca, mediterrânea decerto, mas talvez simplesmente 
humana, estão continuamente presentes na teologia 
cristã. E quiçá esta teologia revele o segredo da con-
ciliação quando lembra a forma como o Concílio de 
Calcedônia defi niu a união do divino e do humano 
em Cristo: “Sem mistura, sem mudança, sem separa-
ção, sem divisão”.5

Ensaio de periodização

Gostaria de indicar aqui, ao menos provisoria-
mente, as principais etapas do itinerário intelectual 
da Igreja, cuja análise retomarei nos capítulos se-
guintes. Como vimos, nos dois primeiros séculos, a 
refl exão intelectual situa-se, por assim dizer, no inte-
rior do Cristianismo enquanto caminho. Nos séculos 
patrísticos, o caminho cristão é posto na perspectiva 
“gnóstica”, o que propicia a ênfase do verdadeiro, 
do ortodoxo como etapa necessária para o progres-
so espiritual e torna iminente a defi nição “lógica” da 
verdade e eventualmente sua organização “enciclo-
pédica”. Em seguida vêm as etapas da modernida-
de. Assim como a atitude anterior, a modernidade é 
dominada pela exigência intelectual, como pudemos 
observar ao analisar suas diversas etapas epistemo-
lógicas: num primeiro momento, o conhecimento 
da verdade nasce da racionalidade, mais sob a luz 
decisiva da fé do que da iluminação; posteriormente 
a racionalidade de caráter ontológico e objetivo dá 
lugar à racionalidade de caráter matemático e sub-
jetivo, tanto mais abrangente quanto, por defi nição, 
não se lhe pode opor razão alguma que justifi que o 
fato de que algo escape a seu domínio. É natural que 
venha depois certa suspeita contra esta modernidade 
triunfante, pois a experiência mostra que a moderni-
dade não deu os frutos de libertação humana que se 
esperava. A Igreja católica muitas vezes parece man-
ter-se à distância do movimento de modernidade, e 

a suspeita que nutre contra ele remonta à época em 
que surgiu. Contudo, qualquer que tenha sido sua 
atitude, a Igreja conheceu e defendeu sua própria ra-
cionalidade, tanto no plano da estrutura institucional 
como no plano de certo corpo doutrinal. Talvez não 
seja por acaso que, no momento em que as diversas 
formas de suspeita contra a modernidade surgiram no 
mundo da cultura, iniciou-se na Igreja um movimen-
to teológico multiforme que, à sua maneira, suspeita 
do regime da intelectualidade cristã em vigor. Talvez 
tenhamos chegado hoje a um ponto de convergência 
entre a suspeita secular e a suspeita cristã. Precisarí-
amos cercear este encontro para que ele possa dar 
frutos. Talvez aí se defi na o problema da linguagem 
teológica.

O Cristianismo em espera escatológica

Num primeiro momento, que cobriria por alto os 
dois primeiros séculos do Cristianismo, os cristãos 
esperavam o retorno de Cristo e de certa forma vi-
viam na categoria da iminência, pouco a pouco se 
transformando na categoria da demora, de modo que 
a mentalidade primeira girava em torno da fi gura do 
tempo. Esta mentalidade achava-se na meditação das 
Escrituras antigas que explicavam o mistério de Cris-
to, na celebração do memorial deixado pelo Senhor e 
no cuidado de uma vida no Espírito, baseada na obe-
diência aos mandamentos do Senhor. Na verdade, a 
leitura dos textos do Novo Testamento mostra que os 
cristãos estavam diante de dados culturais, dados que 
talvez se tivessem estabelecido no encontro entre as 
diversas correntes judaicas e as especulações helenís-
ticas, ou outras. Mas podemos imaginar que esta pri-
meira confrontação estivesse em segundo plano, na 
medida em que a iminência do retorno de Cristo não 
dava anseio nem tempo para uma inculturação poste-
rior. Seja como for, o Cristianismo, neste primeiro pe-
ríodo com valor paradigmático para todos os outros, 
defi ne-se (no sentido dinâmico da palavra) pelo esca-
tológico, mediante o narrativo e sua interpretação, o 
litúrgico e sua celebração, o ético em sua fi delidade.

O Cristianismo e a cultura do uno: 

gnose e ontologia

Com os grandes intelectuais do período pré-ni-
ceno, Clemente e Orígenes, o Cristianismo entrou 
no quadro da cultura helenística, especialmente no 
campo dos médio e neoplatonismos e das gnoses, 
campos em que prevalecia a simbólica do Uno. Hou-
ve confronto, pois, entre o tema bíblico da Unidade, 
mais especifi camente joanino (“que sejam um como 
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nós”), e as sabedorias do Uno. O pensamento cristão 
apossou-se da orientação a um só tempo apofática 
e intelectualista da cultura helenística. Apofática, na 
medida em que, em última análise, se visava a união 
mística com o Uno acima de tudo, identifi cado com 
o Deus Pai da Escritura bíblica; intelectualista, na me-
dida em que as mediações que progressivamente le-
vavam a esta união dependiam fundamentalmente do 
conhecimento: o caminho de ascensão a Deus pas-
sa por certo número de purifi cações e iluminações 
de natureza inteligível; assim, é de suma importân-
cia que se permaneça na verdade inteligente a cada 
etapa do itinerário. Só nos unimos àquele que está 
além de toda verdade permanecendo e avançando 
na verdade. Em outros termos, o eros do Uno passa 
pela preocupação com a verdade. A caridade, atitu-
de cristã por excelência, é dada como a verdade do 
agir, em particular com relação aos homens, e assim 
encontra seu lugar no caminho da perfeição. Diría-
mos, porém, que o caminho cristão, considerado em 
seu conjunto, é interpretado como um caminho de 
“gnose”, posto sob o signo do logos. Um dístico de 
Evágrio, o Pôntico, resume bem esta perspectiva:

A fé é o princípio do Amor
O fi m do Amor, porém, é o conhecimento de Deus.

(Ad Mon. 3)
A Escritura e os sacramentos são interpretados 

nesta linha de iluminação e de união. Via de regra, a 
perspectiva é anagógica e intelectual.

Talvez esta orientação explique a preocupação, 
presente desde as origens da teologia, em dizer a ver-
dade com exatidão (ortodoxia), opondo-se a proposi-
ções que induzam ao erro e entravem o caminho da 
união. Há, de fato, um elo muito forte entre o conheci-
mento e o progresso espiritual. Uma união falsa, errô-
nea, herética, obstrui o caminho ascendente da alma 
e impele a níveis inferiores, imediatamente acessíveis 
às desordens morais. Da perspectiva da união com o 
Uno, quanto maior a purifi cação intelectual, menor 
o domínio da matéria e do mal, ao passo que, se nos 
desviamos da verdade, damos ensejo ao mundo das 
paixões. Há uma grande proximidade entre purifi car-
se intelectualmente e retirar-se do mundo passional. 
Seja como for, a orientação intelectual dada ao pe-
ríodo patrístico (com todos os matizes que adquiri-
rá no decorrer dos séculos) explica suas conquistas, 
sempre propostas à refl exão da Igreja: valorização 
da criação divina e da liberdade humana defi nindo 
o campo autêntico do retorno ao Uno-Deus (contra 
os temas de emanação e de destino); exclusividade 

da mediação cristã e, por conseguinte, elaboração 
de uma cristologia que resulta em teologia trinitária; 
reavaliação das outras mediações, reconhecidas, po-
rém transformadas, e, de certo modo, marginalizadas 
(anjos e santos); exclusividade do caminho cristão 
(sacramentos e escrituras, rejeição de outros cultos e 
outros textos); redefi nição da ética (pecado, graça e 
liberdade) e criação de um caminho monástico que 
aparece como ícone do primeiro Cristianismo. Em 
sua ordem, são consideráveis os aportes, pois reve-
lam a verdade da fé cristã expressa no âmbito cultural 
do Uno e continuam indispensáveis para as formas 
presentes e futuras desta cultura. Ainda assim, ressal-
tamos seus limites: como dissemos, estes aportes tal-
vez tenham contribuído para acentuar demais o lado 
doutrinal e intelectual do Cristianismo, em detrimen-
to de um equilíbrio feito de inteligência e conheci-
mento, porém com base no testemunho, num quadro 
de memorial e caridade. Essa ênfase do intelectual 
como ápice dos valores da existência continuou ao 
longo dos séculos, mesmo nos momentos em que a fé 
recuou ou desapareceu, quando não caiu no oposto, 
igualmente perigoso, da rejeição da inteligência ou 
da razão. O balanço fi nal não poderia ser ingenua-
mente positivo: caberá um discernimento teológico.

Figuras do Cristianismo ocidental

Simbólica do Uno e figura do homem

Quando procuramos uma visão de conjunto do 
Cristianismo ocidental, desde a sua origem no impé-
rio carolíngio até os dias de hoje, podemos dizer que 
ele continuou a desenvolver-se numa perspectiva glo-
balmente dominada pela simbólica do Uno, expri-
mindo-se, no entanto, de maneira original. Na época 
em que se desenvolveu, a refl exão concentrou-se so-
bretudo no problema do homem em si, na sociedade 
e no mundo. Esse interesse provocou a distinção de 
dois campos na mediação do destino do homem, ao 
mesmo tempo paralelos e em constante correlação: o 
campo institucional (mediação política e/ou sacerdo-
tal) e o campo intelectual (mediação do pensamento 
e do símbolo). Cito o institucional antes do intelec-
tual propositadamente, pois o institucional, como 
resultado da vontade dos primeiros carolíngios, foi 
o primeiro a dar forma ao mundo ocidental, ao pas-
so que os dados intelectuais se inseriram no quadro 
institucionalmente traçado. Estes dois campos desen-
volveram-se contrastivamente, segundo a lógica de 
oposição que percorre a busca do Uno.
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Estruturas institucionais e 
antiestruturas

No plano institucional, deparamos com “estrutu-
ras de Cristianismo” nas quais o religioso e o políti-
co se encontram estreitamente imbricados e às quais 
se opõem as “antiestruturas”, que visam a separá-los 
completamente. A primeira fi gura estrutural é o im-
pério carolíngio (Carlos Magno, † 814), substituído 
a seguir pela cristandade gregoriana (Gregório VII, † 
1085) e, à medida que a unidade da cristandade se 
rompe sob a pressão das nacionalidades, pela Igre-
ja católica romana, com um caráter universal e uma 
centralização cada vez mais acentuada. Nesse senti-
do, existe uma inspiração afi m nas estruturas de uni-
dade que tentam fi rmar-se, desde a coroação de Car-
los Magno até a proclamação solene do primado de 
jurisdição do papa no primeiro concílio do Vaticano. 
É signifi cativo que o local seja o mesmo, São Pedro 
de Roma, e que em ambos os casos se trate da função 
pessoal, unifi cadora da estrutura: o imperador para o 
mundo cristão, o papa e seu primado para a Igreja.6 O 
instrumento intelectual destas estruturas é o direito, 
desde os primeiros monumentos do direito carolín-
gio até o Código de Direito Canônico de 1917. Neste 
caso, porém, o direito apóia-se num tema fi losófi co-
político de cunho neoplatônico (Constantino, Juliano 
o Apóstata) que, refl etido e organizado no plano do 
direito cristão, constitui uma interpretação teórica e 
prática do primado de Pedro e da existência de um 
sacerdócio cristão. De 1074 até os nossos dias, esta 
fi gura foi incessantemente reforçada e, desde o Con-
cílio Vaticano II, há indagações a respeito de sua pos-
sível modifi cação.

As “antiestruturas” opõem-se de modo mais ou 
menos fi rme e bem-sucedido a estas formas unifi -
cadas, cujo funcionamento, aliás, deixa a desejar e 
provoca movimentos em vista da necessária reforma 
da Igreja no decorrer dos séculos medievais e mo-
dernos: de um lado, pleiteia-se a descentralização e 
tenta-se criar formas eclesiais que levem em conta 
particularidades que poderíamos chamar de nacio-
nais, quer se tratando de Estados, quer de Igrejas; de 
outro lado, com eventuais referências milenaristas ou 
escatológicas, declara-se de forma radical a necessá-
ria inclinação para o “além de tudo” que caracteriza 
a mentalidade do Uno (humilhados, pobres de Cristo, 
espirituais, hussitas, reformados, jansenistas). Esse ra-
dicalismo expressa-se sob a forma de uma exaltação 
da hierarquia da santidade em oposição à hierarquia 
sacerdotal e da referência à Escritura de preferência 
aos sacramentos. Paradoxalmente as tentativas radi-
cais podem transformar-se completamente e, no fi o 
dos tempos, resultar numa sociedade ou em socieda-
des totalmente secularizadas.

Sistemas intelectuais e anti-sistemas

No campo intelectual, o encontro com a cultura, 
desde que ocorra, faz surgir “sistemas de Cristianis-
mo”. A fi gura principal aqui é Johannes Scotus Erige-
na, signifi cativamente vinculado, por intermédio dos 
escritos do Pseudo-Dionísio, à sistemática rigorosa 
do neoplatonismo tardio de Proclo, ao passo que, por 
intermédio de obras como as de Alberto Magno, Ni-
colau de Cusa e Leibniz chegamos à mais importante 
dentre as últimas fi guras do gênero: Hegel. Contudo 
os sistemas desenvolvem-se sobre um fundo de “anti-
sistemas”: na alta Idade Média, havia uma preocupa-
ção com a salvação num mundo de pecado e a teolo-
gia monástica perpetuava a veia anagógica da antiga 
exegese; mais tarde, surgem a mística apofática de 
inspiração dionisiana, de Mestre Eckhart a são João 
da Cruz e às correntes “abstratas” da escola francesa, 
a protestação de fé, de Lutero a Kierkegaard, a defe-
sa da religião (devoção) popular sobre um fundo de 
jansenismo (antimoderno) no catolicismo dos séculos 
XVII e XIX.

Três limiares de modernidade

Estas duas grandes linhas, estruturas e sistemas 
acompanhadas de seus opostos, percorrem toda a 
história do Cristianismo ocidental, mas são interrom-
pidas em épocas precisas por limiares que denomino 
“limiares de modernidade”, isto é, o homem desco-
bre sua capacidade imanente para a direção deste 
mundo: nascem campos de autonomia que contras-
tam com as perspectivas hierárquicas congênitas à 
dinâmica do Uno. Propomos o seguinte esquema: no 
fi nal da Idade Média, o homem transpõe um limiar 
antropológico e descobre-se sujeito pensante, ativo, 
responsável; descobre-se racional e valoriza a liber-
dade, o que em princípio acarreta um recuo nos temas 
de iluminação e de hierarquia. No Renascimento, o 
homem transpõe um limiar epistemológico ao aban-
donar progressivamente a cosmologia “especulativa” 
herdada da época helenística; o mundo orientado de 
cima para baixo através de mediações é substituído 
pouco a pouco por um cosmos infi nito, cuja fi gura 
é descoberta a partir de inferências matemáticas. A 
astrologia, associada à confi guração dos movimentos 
estelares e (sobretudo) ao tema da “divindade”, ou 
pelo menos ao estado “animado” das esferas celestes, 
dá lugar a um “desencanto” com o mundo e, por-
tanto, a uma autonomia da cosmologia, dissociada 
de seus componentes “divinos” ou “angelicais” e em 
posição diferente com relação a Deus. Enfi m, com as 
revoluções americana e francesa, o homem desco-
bre-se sujeito político e aprende com difi culdade as 
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formas de governo em que o poder tem como princi-
pal referência a comunidade dos governados.

Rejeição das instituições

No plano das estruturas

Podemos pensar que estes adventos sucessivos de 
modernidade levaram a uma supressão relativa da 
simbólica do Uno, vertical, hierárquica e inclinada à 
apófase, em proveito de outra, capaz de dar conta da 
imanência que se descobre ser no tempo, por exem-
plo. Na realidade, as coisas parecem ter acontecido 
de forma bastante complexa e diversifi cada.

Na Igreja, o combate do papado permaneceu fi el 
às orientações institucionais da simbólica do Uno, 
que parece particularmente ajustada à afi rmação do 
primado de Pedro, tanto no plano do governo como 
do ensinamento. O papado difi cilmente aceitou a au-
tonomia dos Estados e o enfraquecimento das formas 
monárquicas; opôs-se à constituição ou à consolida-
ção das Igrejas nacionais e sempre reforçou seu direi-
to interno no sentido da centralização; estabeleceu 
uma organização universal para os movimentos re-
ligiosos que de certo modo pudessem apresentar-se 
como “antiestruturas”, e cuja oposição poderia ser 
fecunda, de modo que as ordens religiosas foram ra-
pidamente promovidas à dignidade de sustentáculo 
da Santa Sé e da missão (Cluny, Ordem Francisca-
na, Companhia de Jesus...). De sua parte, os Estados 
envolveram-se sobretudo em rivalidades, divisões, 
guerras, de modo que o império cristão foi substituí-
do por uma multiplicidade fragmentada. A simbólica 
do Uno foi mantida apenas na busca de hegemonia 
implícita nas guerras européias e mais tarde nas riva-
lidades socioeconômicas.

No plano dos sistemas

No campo cultural, os limiares de modernidade 
provocaram grandes transformações que visavam a 
estabelecer a autoridade imanente da razão. A Igreja, 
já pouco contente com as transformações políticas, 
relutou em aceitar a emancipação cultural e o desen-
volvimento intelectual. Este último, promovendo o 
reconhecimento do homem como sujeito autônomo, 
requeria a longo termo uma nova apreciação do ho-
mem de sua salvação e, portanto, de uma espécie de 
reorganização da mediadora da salvação do homem. 
Embora a Igreja saiba como os frutos das renovações 
culturais, a princípio aceitas de má vontade, indaga-
mo-nos se certas demoras decorrentes desta relutân-
cia foram funestas para a responsabilidade evangélica 
da Igreja para com o mundo.

A proposição de santo Tomás, no âmbito da pri-
meira modernidade, baseava-se nos recursos da sim-
bólica do ser. Tendia a organizar os diversos níveis da 
realidade, a um só tempo distintos e conjuntos, por 
meio da analogia, usando de uma delicada articula-
ção da razão e da fé, da liberdade, do mandamento 
e da graça, da criação e da encarnação. Infelizmen-
te esta proposição, que não resolvia todas as ques-
tões mas fornecia os princípios para uma atitude ao 
mesmo tempo fi el e acessível, foi rejeitada, pois não 
souberam distinguir seu racionalismo moderado dos 
racionalismos terríveis para a fé e para a disciplina da 
Igreja. Abriu-se campo para que fosse retomada a te-
mática do Uno, que poderia assumir a forma dos “anti-
sistemas”, alheios ao racionalismo nascente, como 
a mística especulativa, ou resolutamente opostos às 
suas formas, como a teologia da cruz, com o matiz 
espiritual de um Boaventura ou radical de um Lutero. 
Ou, ao contrário, a simbólica do Uno poderia atuar 
no plano enciclopédico e provocar a transformação 
da anagogia em eisagogia,7 com o Uno à frente e não 
mais no alto. Nesta última perspectiva, à medida que 
se desenvolvia uma racionalidade do tipo classifi ca-
tório (nominalismo) ou matemático (cosmologia), o 
lugar de um Deus transcendente distanciava-se como 
que ao infi nito, ao passo que, com o princípio da ra-
zão sufi ciente estendendo universalmente suas apli-
cações, desaparecia a necessidade simbólica. Assim 
quase não havia mais espaço para o tema de uma Re-
velação histórica vinda do Filho de Deus na história: 
os tempos haviam amadurecido para uma avaliação 
de Jesus no plano estritamente humano de um mo-
delo de liberdade e sabedoria. O terceiro limiar de 
modernidade, que dá acesso à liberdade política de 
forma irreversível, poderia provocar uma reescritura 
racional do Cristianismo como momento decisivo da 
história de acesso ao Espírito.

As sucessivas rejeições à modernidade ainda po-
deriam dar lugar a uma espécie de recolhimento num 
catecismo elementar de caráter negativo, em que 
dominam o dogma do pecado original e a angústia 
da Salvação, como foi o caso na Igreja católica. A 
autoridade do sacerdote, aquele que administra os 
sacramentos, torna-se ainda mais acentuada, com a 
proibição de até mesmo tomar conhecimento dos es-
critos da nova cultura (inquisição, index). Ocorre o 
mesmo com a autoridade doutrinal exclusiva de um 
magistério de resto pouco esclarecido e desconside-
rado por quem há tempos admitiu a autoridade da 
razão humana. Se estas breves descrições forem exa-
tas, podemos dizer que, por volta do fi nal do século 
XVIII, existia um par de mentalidades opostas: a men-
talidade das “luzes” e a mentalidade do catolicismo.
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A modernidade suspeita

Descrição

A partir de 1830, enquanto avançava, a moderni-
dade foi objeto de uma suspeita crescente, provoca-
da pelo fracasso nos setores da autonomia subjetiva, 
epistemológica e política, que a própria modernida-
de havia fundado. Não se chegou a uma avaliação da 
sexualidade que fi zesse justiça em particular à espe-
cifi cidade da mulher; não se atingiu o domínio equi-
librado do cosmos, nem o equilíbrio social, político 
e internacional. Ao mesmo tempo, novas disciplinas, 
nascidas com a modernidade ou com a contestação 
da modernidade, que indicamos sob a denominação 
genérica de ciências humanas, alimentavam a suspei-
ta ao valorizar dimensões históricas ou estruturais do 
homem cuja ignorância ou desconhecimento leva-
ram aos fracassos assinalados.

Esta suspeita muitas vezes atinge extensões consi-
deráveis. Incluimo-la num período ainda maior que 
a modernidade, declarada afi nal como o “fecho da 
civilização ocidental”. Este diagnóstico pode levar a 
resultados totalmente diversos. Um deles é o desejo 
de um mundo novo: reconstruir pouco a pouco a éti-
ca (não-violência, justiça, paz, libertação dos pobres 
e da mulher), defi nir ações a partir desta perspectiva 
(no nível político ou não governamental) e procurar 
uma reorganização política mais justa para as comu-
nidades humanas. Outro é a constatação desespera-
da da “era do vazio”, o retorno aos positivismos des-
personalizados, não mais no nível da ciência, mas da 
“comunicação” (estruturalismos exacerbados), num 
salve-se-quem-puder individualista. Ou então reva-
loriza-se a “busca espiritual”, sempre vinculada (sob 
diversas formas) à busca angustiada do Uno: espera 
heideggeriana; místicas orientais; retorno de Eckhart e 
da mística apofática no Cristianismo. De todo modo, 
impera o regime do pensiero debole e, enquanto isso, 
a era das grandes sínteses, dos grandes projetos, pa-
rece encerrada.

Contudo a suspeita não poderia indicar o fi m da 
modernidade: a modernidade revelou ao homem al-
gumas de suas dimensões imanentes e abriu campo 
para a criatividade, de modo que em muitos casos se 
atingiu um ponto de não retorno. A crítica da razão 
sufi ciente e liberal não poderia se transformar em re-
jeição da razão ou rejeição dos setores em que esta 
razão discerniu o verdadeiro e operou o possível, por 
exemplo, na ciência e na técnica e, mais generica-
mente, nas áreas em que a matemática manifesta sua 
efetividade. Trata-se antes de saber manipular a sus-

peita de modo que os fracassos possam ser superados 
sem que a modernidade em si seja posta em xeque.

Retorno da teologia católica

Talvez a teologia católica possa dar aqui a sua 
contribuição. Nas várias direções que seguiu no úl-
timo século, a teologia católica de certo modo tam-
bém suspeitou da forma rígida, e a seu modo racio-
nal, dada séculos atrás à expressão da mensagem 
cristã.8 A bem dizer, esta suspeita é apenas o reverso 
de uma investigação positiva: ao buscar uma expres-
são culturalmente justa para a fé cristã, a teologia de 
certo modo abalou o edifício institucional e doutrinal 
que havia séculos dominava a Igreja, na verdade um 
universo teológico lúgubre, fortemente centrado no 
indivíduo, vergado sob o peso do pecado original e 
da angústia da salvação, defi nido por um conjunto 
de verdades nas quais se acreditava tal como apre-
sentadas e de deveres que se praticavam tal como 
impostos, alheio à mística e privado do consolo das 
Escrituras, dominado por um mundo sacerdotal cuja 
autoridade provinha do fato de ser ele o único capaz 
de perdoar os pecados e garantir a salvação, assim 
como era o único a dizer a verdade com autoridade. 
A única forma de se respirar neste quadro era atra-
vés do Coração de Cristo, manifestado na ternura dos 
santos vivos e na intercessão dos mortos.

Mas, como dissemos, esta suspeita é apenas o 
reverso de uma busca e é esta busca que interessa 
resumir. Indico alguns dos principais projetos que 
parecem desenvolver-se em paralelo e em interação 
estreita com os projetos provocados pela suspeita se-
cular contra a modernidade.

Em primeiro lugar, reabrir a teologia cristã para 
o elemento simbólico da fé, vinculado à dimensão 
simbólica do homem. Poderíamos caracterizar esta 
última como o espaço não conceitual no fundamen-
to do conhecer, como o campo do não-domínio que 
se encontra no fundamento de toda apropriação. Os 
símbolos nascem de uma percepção intensa do nas-
cimento e da morte como dimensões incontroláveis, 
insuperáveis e que no entanto se deseja transgredir. 
Trata-se de uma percepção forte da vida como valor 
fundamental e da relação humana criadora ou des-
truidora da comunidade, feita de amor ou de violên-
cia, e cujo espaço simbólico privilegiado é o sexo. O 
negativo é a própria estrutura do símbolo, não que ele 
negue o que quer que seja, mas porque tenta exprimir 
por meio de palavras, gestos e coisas o que está além 
do dizer, do fazer, ou mesmo do real, ao menos no 
nível limitado em que conseguimos apreendê-lo. O 
símbolo valoriza a dimensão invocatória da lingua-
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gem que se endereça antes de dizer e pronuncia os 
nomes próprios antes dos nomes comuns; seu dizer 
é mais da ordem da evocação do que da defi nição; 
os gestos efetuados são encantação e não produção, 
ao passo que, no uso simbólico a que se prestam, as 
coisas indicam a Coisa que ninguém pode produzir 
e, no entanto, talvez se dê a si mesma.

A liturgia é o campo da relação simbólica com 
Deus, poderíamos dizer apenas da relação, pois, tra-
tando-se de Deus, a expressão e a “religião” em geral 
só podem ser simbólicas. Ocorre uma reconscienti-
zação do verdadeiro sujeito da liturgia: uma comu-
nidade (estruturada9) em estado de invocação, isto é, 
num impulso simbólico em direção a Deus, de quem 
ela recebe (ou em vista de quem ela exerce) um im-
pulso simbólico entre seus membros. No interior des-
ta comunidade simbólica fundamental que é a Igreja, 
palavras e gestos têm valor invocatório de Deus e dos 
homens, como têm também valor evocatório, isto 
é, eles sugerem, reproduzem a grande simbólica de 
Deus com os homens em Jesus Cristo, objeto não de 
conhecimento doutrinal mas de narração, de teste-
munho e de fé; e têm enfi m valor de incitação ética, 
na medida em que celebram a morte e a ressurreição 
de Cristo em favor de todos os homens.

Em segundo lugar, reabrir a teologia cristã para a 
dimensão histórica da fé no nível duplo da realidade 
e do conhecimento do tempo: em outros termos, rei-
terar a redescoberta do símbolo por meio da redes-
coberta da história. Isto vale antes de mais nada para 
a Sagrada Escritura; trata-se de fazer justiça a várias 
historicidades: a historicidade da marcha humana no 
decorrer da qual e por meio da qual se manifestou 
e se realizou o desígnio salvífi co de Deus; a histo-
ricidade da vida verdadeiramente humana de Jesus 
de Nazaré, em sua relação com Deus Pai, consigo 
mesmo e com os homens que evangelizou; a histo-
ricidade da Igreja, essencialmente articulada à histó-
ria humana, distinta mas não dissociada, a quem é 
dado tempo para que pregue o Evangelho em toda 
parte onde houver um ser humano e o descubra e 
a comunidade em sua verdade imanente e perante 
Deus e sirva a eles (retorno da preocupação ética, 
também neste caso). Essas três tarefas pertencem à 
mesma problemática fi losófi ca, a do conhecimento 
histórico em si mesmo e na relação com os outros 
registros do conhecer: situação espaciotemporal do 
sujeito cognoscente, orientação espiritual e histórica 
de seu desejo, alcance hermenêutico de sua fé, inves-
tigação das fontes (textos, monumentos, narrações) e 
probabilidade das sínteses obtidas. Notemos que o 
conhecimento histórico se articula ao conhecimento 
litúrgico, pois tanto um como outro baseiam-se no 

que transcende as dimensões puramente humanas do 
saber e do agir: o histórico se articula ao simbólico, 
que sugere e executa as relações mais profundas en-
tre Deus e os homens, a partir do momento em que 
narra o acontecimento imprevisível e irredutível para 
qualquer racionalidade abrangente (porém acessível 
a certa inteligência da fé) da encarnação do Filho de 
Deus e da única vida humana de Jesus Cristo.

Em terceiro lugar, adequar as formas institucio-
nais, que correspondem ao reconhecimento do ho-
mem como sujeito livre, ao pensamento e à prática 
no quadro mais amplo determinado pelo símbolo e 
pela história. No plano civil, a Igreja reconhece as 
formas democráticas e os esforços visando a uma 
comunidade de nações nos níveis político, cultural, 
econômico e social. No plano interno, ocorre uma 
releitura da história passada e um esforço para su-
perar os impasses (ecumenismo), mas deveria haver, 
sobretudo, uma revisão crítica da fi gura institucional 
assumida pela Igreja desde Gregório VII. De fato, tal 
fi gura deriva de uma inspiração neoplatônica articu-
lada no pessimismo com relação à salvação e não 
corresponde mais à fi gura do homem na moderni-
dade, mesmo suspeita. O concílio Vaticano II esta-
beleceu os princípios teológicos desta revisão, mas 
no plano canônico ela foi apenas esboçada, o que 
a médio ou longo termo ameaçaria outras conquis-
tas decorrentes da “suspeita” e da “busca” iniciadas 
no fi nal do século XIX e de certo modo promulgadas 
pelo Vaticano II.

Em quarto e último lugar, fazer com que seja acei-
ta uma percepção justa das relações entre a razão e a 
fé, respeitando a competência da primeira e a trans-
cendência da segunda e, para tanto, restabelecer uma 
ontologia que distinga os níveis incompreensíveis do 
ser e da história e provoque o uso analógico da pala-
vra.10 Tal metodologia é válida não só para a expressão 
dogmática da fé cristã como para uma nova ordem da 
instituição da Igreja (a “reforma” que nunca se con-
cluiu). Em níveis puramente humanos, como a ques-
tão política, o problema social e as contribuições fi lo-
sófi cas, ela pode suscitar elementos de discernimento 
capazes de enfrentar o totalitarismo da razão sufi -
ciente sem cair na perigosa rejeição da inteligência.

Embora o esboço que acabo de apresentar seja 
globalmente correto, ele parece pleitear uma espé-
cie de inversão na ordem do encaminhamento da in-
teligência teológica e o que poderíamos chamar de 
reorientação eucarística da linguagem teológica. A 
teologia não seria em primeiro lugar um comentário 
intelectual equilibrado da dogmática, auxiliado por 
uma razão fi losofi camente equilibrada trabalhando 
à luz da fé. O primado do litúrgico na relação com 
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Deus e entre os homens acarretaria o primado corres-
pondente do doxológico, do eucarístico e do recitati-
vo na linguagem da teologia, mediante uma refl exão 
fi losófi ca sobre a palavra. Considerar o histórico (es-
catológico) dentro desta mesma relação com Deus 
levaria à valorização do conhecimento histórico com 
seu duplo aspecto narrativo e hermenêutico. Neste 
ponto, interviria uma ética pessoal e coletiva posta 
sob o signo do louvor e na perspectiva da história a 
ser construída no caminho rumo a Deus.11 Daí se de-
duziria que a objetividade, ou mesmo a ortodoxia da 
teologia, estão associadas à verdade tanto da atitude 
litúrgica como da probabilidade histórica e da práxis 
inter-humana. Com isto, não só não se desvalorizaria 
a análise de estruturas que subentendem o desígnio 
criador de Deus e o projeto de aliança (a qual ainda 
concerniria tanto à analogia do ser como à analogia 
da fé), como esta análise recuperaria seu signifi cado 
primitivo, isto é, precisar por meio de uma linguagem 
adequada os limites em que o desdobramento litúrgi-
co, o compromisso histórico e a fi delidade moral são 
acolhida e valorização do mistério pascal salvador.
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* O texto a seguir foi publicado originalmente em LAFONT, G. 
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1 Hipótese elaborada por Leonard Maluf em estudo ainda 
inédito e aplicada em comentário recente do Benedictus.

2 Para aproximá-lo e distingui-lo das outras formas de analogia 
das quais tratarei adiante: analogia formal e analogia 
ontológica (ou metafísica).

3 Precisaríamos refletir sobre a diferença entre estas duas 
palavras: intellectus fidei situa a fides no domínio de um 
inteligível além do inteligível do homem natural, mas é 
impossível conhecê-lo em verdade; interpretação refere-se 
antes a um percurso cujo sentido busca-se dizer. O sujeito 
teológico é implicado de forma distinta: no primeiro caso, 
ele tenta compreender para ver e mantém certa exterioridade 
com relação à verdade que se esforça para alcançar e dizer; 
no segundo, ele procura compreender para engajar-se e por 
já estar engajado (não é exatamente a mesma distinção entre 
o especulativo e o prático).

4 Ver, por exemplo, a forma como santo Ambrósio proclama 
e estabelece no De sacramentis - De mysteriis não só a 
superioridade como a anterioridade dos ritos cristãos com 
relação aos ritos judaicos.

5 No Livro II desta obra, retomarei mais longamente estes 
“parâmetros” à luz do uso que lhes foi dado ao longo da 
história do pensamento cristão.

6 Entretanto resta algo de “mundial” (além do “eclesiástico” 
propriamente dito) na mentalidade de unidade do catolicismo 

romano, como ainda se observa, por exemplo, na constituição 
apostólica Vacantis Apostolicae Sedis de Pio XII (Acta 

Apostolicae Sedis, 1946, pp. 96-97), em que está dito que, 
no exato momento em que o eleito do conclave dá seu 
consentimento à eleição, “ele adquire e pode exercer plena 
e suprema jurisdição sobre o mundo inteiro” [plenam et 

supremam jurisdictionem supra totum orbem acquirit atque 

exercere potest]. Na passagem paralela da constituição 
apostólica Romani Pontificis eligendo (AAS, 1975, p. 644), 
Paulo VI reduz o alcance da perspectiva: “o pleno e supremo 
poder na Igreja universal” [plenam et supremam potestatem 

in universam Ecclesiam].
7 Sobre os termos “anagogia” e “eisagogia”, cf. infra, Livro II, 

cap. I, nota 1, p. 316.
8 Como vimos, há séculos a teologia cristã alimentava uma 

suspeita de princípio contra a modernidade. Quando a suspeita 
é confirmada em outros meios além do meio católico, existe a 
tentação de assumir a posição dos que tinham razão, dos que 
“bem que disseram”, de enterrar a modernidade, sem abordá-
la formalmente, e pretender, se não tomar as rédeas, ao menos 
ter papel ativo numa “pós-modernidade” radicalmente oposta 
à falecida modernidade. Esta atitude imaginária se basearia 
num esquecimento maior: o esquecimento da suspeita de que, 
no mesmo momento em que diversos pensadores totalmente 
seculares se indagavam sobre a modernidade, a teologia 
católica, por seu próprio renascimento, remetia, como tento 
lembrar, a sua expressão clássica deficiente.

9 Faço alusão ao projeto pastoral que regeu o movimento 
litúrgico. No princípio, pensava-se em “associar os fiéis à 
oração litúrgica do padre”; pouco a pouco percebeu-se que o 
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Povo de Deus-Corpo de Cristo como um todo era sujeito da 
liturgia.

10 Gostaria de voltar a um ponto talvez brevemente indicado 
acima: os pensamentos do Uno, orientados por uma “gnose 
do incognoscível”, não necessitam tanto desta distinção 
fundamental entre razão e fé e não dependem tanto da 
distinção insuperável dos níveis do ser. O caminho do 
conhecimento é um; as possíveis distinções são provisórias 
e associadas à imperfeição dos homens. Paradoxalmente 
isto acarreta certa intolerância por parte dos que atingiram 
certo grau de perfeição espiritual e intelectual, ou ainda 
por parte dos responsáveis ex officio de dizer a fé: “trata-
se da verdadeira fé e da razão autêntica; não existem duas 
verdadeiras”. A afirmação não deixa escapatória.

11 Caberiam aqui a teologia política e a teologia da 
libertação.
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O desafio da mística comparada*

Faustino Teixeira**

Introdução

Há hoje em dia uma grande discussão no âmbito 
da epistemologia sobre a possibilidade ou não de uma 
mística comparada. As teses que defendem o valor de 
uma “fi losofi a perene”, entendida como fundamento 
de todas as religiões, ou que postulam uma “unida-
de transcendente das religiões”, encontram resistên-
cias entre autores contextualistas, que advogam, ao 
contrário, a permanência de um decisivo pluralismo 
entre as religiões do mundo. Acentua-se não a iden-
tidade, mas a diferença entre as religiões. As diversas 
tradições místicas, assim como os demais fenômenos 
religiosos, são plurais em seus objetivos, práticas e 
discursos, estando sempre marcadas por dado con-
texto cultural, que infl uencia na forma simbólica que 
defi ne a experiência supralingüística. Os contextu-
alistas, com razão, advertem que “a linguagem dos 
místicos não pode transcrever uma experiência sem 
interpretá-la e mediatizá-la, por mais que o místico 
lute contra os limites da linguagem humana, incapaz 
de abordar a transcendência”.1 A experiência místi-
ca, como qualquer outra experiência, não escapa à 
dinâmica da interpretação, sendo, assim, partícipe do 
discurso das tradições e sociedades marcadamente 
particulares.

A sinalização feita pelos contextualistas indica 
a necessidade de uma maior atenção epistemológi-
ca quando se busca abordar a questão da possibi-
lidade de uma mística inter-religiosa. Torna-se mais 
difícil sustentar posições, como as de Simone Weil, 
para quem “os místicos de quase todas as tradições 
religiosas coincidem quase até a identidade”.2 Isto 
não signifi ca, porém, romper com a possibilidade de 
laços de interação entre tradições que são diversas. 
Mesmo reconhecendo a impossibilidade de místicos 
de tradições religiosas diferentes experimentarem e 
interpretarem a mesma realidade, deve-se reconhe-
cer a plausibilidade de semelhanças, às vezes signi-
fi cativas, entre os mesmos. É o que sustenta o teólo-
go David Tracy em sua defesa de uma “imaginação 

analógica”. Para este autor, faz sentido falar em pro-
fundas semelhanças entre determinadas experiências 
místicas, mas tais semelhanças constituem, sempre, 
analogias, ou seja, “semelhanças na diferença”.3

A relação de proximidade entre experiências mís-
ticas diversas é experimentada no diálogo inter-reli-
gioso. Dentre as formas de diálogo, é no âmbito da 
mística que se alcança o nível mais profundo:

Seres humanos radicados nas próprias tradições religio-
sas podem compartilhar as suas experiências de oração, 
de contemplação, de fé e de compromisso, expressões 
e caminhos da busca do Absoluto. Este tipo de diálogo 
torna-se enriquecimento recíproco e cooperação fe-
cunda, na promoção e preservação dos valores e dos 
ideais espirituais mais altos do ser humano. Isso leva, 
naturalmente, à comunicação recíproca das razões da 
própria fé e não se detém diante das diferenças...4

A presença comum de tradições religiosas diversas 
para a prática da oração tem sido uma das experi-
ências inter-religiosas bem signifi cativas dos últimos 
tempos. Vale lembrar as jornadas mundiais de ora-
ção pela paz realizadas na cidade de Assis, na Itália, 
cujo passo inicial aconteceu em outubro de 1986. 
O simples fato de se estar junto para rezar em favor 
da paz, ou de se rezar junto, implica por si mesmo o 
reconhecimento vivo da relação essencial de todos 
os seres humanos com o mistério sempre maior e a 
realização efetiva de uma hospitalidade inter-religio-
sa.5 A oração favorece tal hospitalidade, pois pressu-
põe uma experiência de ruptura do egocentrismo e 
de abertura ao aprendizado da gratuidade. A grande 
lição de Assis, como sublinhou o teólogo Claude Ge-
ffré, relaciona-se com o alcance ecumênico da ora-
ção: um ecumenismo planetário. A oração é um fe-
nômeno universal. Enquanto atitude fundamental do 
homem religioso, a “oração é mais universal que a fé 
explícita num Deus personalizado. Há uma lingua-
gem universal da oração que transcende a diversida-
de das religiões do mundo”.6
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O enigma da diferença

O diálogo inter-religioso é algo sedutor. Há uma 
grande beleza na sinfonia inter-religiosa. O encanto 
que acompanha esta possibilidade não pode, porém, 
ocorrer desconhecendo ou relegando o que há de 
único e irrevogável em cada religião. Não se pode 
transcurar, violar ou apagar o dado essencial da di-
versidade entre as religiões. Há de reconhecer e des-
tacar as singularidades e características específi cas de 
cada religião em particular. Os autores, empenhados 
na refl exão sobre o tema do diálogo, sinalizam que 
“quanto mais se tenta penetrar no mundo de uma ou-
tra tradição religiosa, mediante encontros pessoais e o 
estudo dos textos, tanto mais se depara com um muro 
de diferenças que são, no fi nal, incompreensíveis”.7 
Trata-se da percepção do outro como mysterium tre-
mendum, que jamais pode ser complementado ou 
reduzido em seu signifi cado único.8

Ao abordar a questão da singularidade da iden-
tidade no diálogo inter-religioso, o teólogo indiano 
Michael Amaladoss sublinhou que, mesmo no âmbi-
to da experiência mística, as diferenças não desapa-
recem. Há de reconhecer, sublinha, que, “no nível da 
profundidade espiritual, os místicos encontram uma 
intensa confraternidade”, o que não signifi ca, porém, 
que a possibilidade de partilha deixe de existir neste 
momento. De fato, não ocorre jamais uma mesma 
experiência,9 nem mesmo no campo do próprio mo-
noteísmo. É correto afi rmar que as tradições abraâ-
micas adoram o mesmo Deus, mas há de acrescentar 
que isto se dá segundo “uma inteligência diferente 
de sua unidade”.10 Daí ser problemático afi rmar, 
simplesmente, sem qualquer nuance, a presença de 
uma complementaridade entre as diversas tradições 
religiosas. Trata-se de algo que pode não respeitar de 
forma sufi ciente a alteridade irredutível das outras re-
ligiões. Há de reconhecer o “enigma do pluralismo 
religioso” e o valor irredutível das distintas virtuali-
dades religiosas. No plano da história haverá sempre 
uma permanente coexistência e uma salutar “contes-
tação recíproca” entre as distintas religiões.11

O mistério da proximidade

O outro não é somente o mistério intransponível, 
mas também mysterium fascinans, que convida ao 
encontro e que se abre ao aprendizado da diferença. 
Aquilo que é diverso, que escapa à compreensão, é 
aquilo que ao mesmo tempo seduz e realiza a pos-
sibilidade de enriquecimento. O outro não se reduz 
ao mistério que convoca ao silêncio respeitoso, mas 
alguém com o qual se estabelece uma relação de 

encontro e aprendizagem. É verdade que o diálogo 
pressupõe a integridade da própria fé pessoal, mas 
requer igualmente abertura à fé do outro na sua di-
versidade. É necessário “passar e voltar”. “Passar sig-
nifi ca encontrar-se com o outro e com a experiência 
religiosa que ele traz dentro de si, juntamente com a 
sua visão de mundo ou Weltanschauung”.12

O que se busca na conversação dialogal é encon-
trar “semelhanças e analogias ao nível da experiência 
religiosa”, sem negar o dado das diferenças. Como 
sublinha Thomas Merton, um mestre na arte do diálo-
go: “As diferenças culturais e doutrinárias devem ser 
conservadas, mas elas não invalidam uma qualidade 
muito real de semelhança existencial”.13 No diálogo 
ocorre uma cooperação e emulação, uma proximi-
dade que não signifi ca “fusão nem confusão”, e que 
acontece simultaneamente com o aprofundamento 
do próprio compromisso de fé.14 Para que seja efe-
tivo, o diálogo exige real abertura e distanciamento 
de uma auto-sufi ciência que obstrua a consciência 
de que cada religião é um “fragmento” em processo 
de crescimento e de afi rmação. Nenhuma religião, 
como assinala Christian Duquoc, pode pretender 
assumir a totalidade do espaço religioso, enquanto 
realidade unifi cadora das outras tradições. Há entre 
as religiões, entendidas como “fragmentos”, uma “in-
terdependência latente permanente”, que mantém 
acesa a possibilidade de uma visada universal, e que 
convoca à atenção crítica e superação de todo o fe-
chamento auto-sufi ciente.15

No processo de abertura às outras tradições reli-
giosas, surge uma “oportunidade maravilhosa” de 
aprofundamento das próprias potencialidades e vir-
tualidades presentes na própria tradição, mas que es-
capa da vista de seus participantes.16 O diálogo não 
enfraquece a fé, como alguns temem, mas possibilita 
um aprofundamento e ampliação de seus horizontes. 
No caso dos cristãos, ele signifi ca um duplo benefício:

Pela experiência e testemunho alheio, serão capazes 
de descobrir com maior profundidade certos aspectos, 
certas dimensões do mistério divino, que haviam perce-
bido com menor clareza e que foram comunicados com 
menos clareza pela tradição cristã. Concomitantemen-
te, ganharão uma purificação da própria fé. O choque 
do encontro muitas vezes levantará questões, obrigará 
os cristãos a rever coisas assumidas gratuitamente e a 
destruir preconceitos profundamente arraigados, ou a 
mudar concepções ou visões excessivamente restritas.17

Para além do diálogo

O desafi o fundamental no diálogo inter-religioso 
está na coexistência do engajamento particular com 
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a abertura ao que o outro representa enquanto ex-
pressa uma trajetória singular para Deus. Na dinâ-
mica de abertura que o processo instaura ocorre a 
descoberta de um “para além do diálogo”,18 ou seja, 
a transformação de cada um dos interlocutores, o 
que possibilita novos desdobramentos para a própria 
compreensão da fé. O diálogo implica, assim, um 
“risco”, à medida que provoca uma real mudança 
nos interlocutores.

Na trilha aberta por John Cobb, Claude Geffré 
assinala que cada parceiro é particularmente trans-
formado ao confrontar-se com a verdade do outro. 
Ambos os interlocutores são conduzidos a uma nova 
interpretação de suas próprias tradições, à “celebra-
ção de uma verdade mais ampla e profunda” que a 
verdade parcial reivindicada pelos mesmos.19 A ver-
dade da religião não se esgota exclusivamente numa 
dada religião, mas na “relação ecumênica das gran-
des tradições”.20

A comunicação em profundidade

Nas notas redigidas por Thomas Merton para uma 
conferência que iria realizar em Calcutá, sobre a ex-
periência monástica e o diálogo entre Oriente e Oci-
dente, ele sublinhara o “valor especial do diálogo e 
do intercâmbio entre pessoas de várias religiões que 
procuram penetrar o terreno fundamental de suas 
crenças através de uma transformação da consciên-
cia religiosa”.21 Para Merton, em nível de experiência 
religiosa, há uma “real semelhança existencial” que 
possibilita uma “comunicação em profundidade”. 
Para ele, o aprendizado em profundidade, por exem-
plo, da disciplina e experiência dos budistas e hindus 
conduz não só ao aperfeiçoamento, mas igualmente 
à qualifi cação da vida monástica do cristão.

Há um nível mais profundo de comunicação dia-
logal, que ocorre no âmbito da mística, e que Merton 
identifi ca como “comunhão acima do nível das pa-
lavras”. Trata-se de uma “comunicação em profundi-
dade”, para além de uma simples troca de idéias, co-
nhecimento conceitual ou formulações de verdade. 
Neste nível pós-verbal, os interlocutores “se encon-
tram além de suas próprias palavras e de seu próprio 
entendimento, no silêncio de uma experiência máxi-
ma, suprema, que possivelmente não poderia ocorrer 
se eles não se tivessem encontrado e falado”.22

A afasia acompanha a experiência extática e, pa-
radoxalmente, devido a ela

os contemplativos de todas as épocas e culturas resul-
tam assombrosamente parecidos. [...] Os místicos per-
manecem irmanados porque sabem que é impossível 

traduzir adequadamente o que de verdade lhes aconte-
ceu para além da razão e dos sentidos”.23

Os místicos partilham da consciência viva da li-
mitação do humano diante do mistério impenetrável. 
A mística sufi  dispõe de um termo técnico particu-
larmente signifi cativo, dentre aqueles utilizados para 
descrever as etapas do itinerário espiritual. Trata-se do 
termo “estupor” (hairah), que pode ser identifi cado 
com a “embriaguez metafísica” daquele que perma-
nece atônito diante da realidade da união suprema:

Professar sua unidade significa manter a fé Nele, e isto 
significa confirmá-lo, e confirmá-lo significa conhe-
cê-lo, e o seu conhecimento implica elevar-se a Ele, 
e elevar-se a Ele significa alcançá-lo, e alcançá-lo leva 
a explicá-lo, e explicá-lo leva ao estupor, e no estupor 
desvanece a explicação, e quando desvanece a expli-
cação cessa qualquer possibilidade de descrevê-lo.24

Há algo que irmana místicos cristãos, como João 
da Cruz, e os místicos sufi s no momento sublime da 
união extática. Igualmente embriagados pelo vigor 
existencial do encontro com o Amado, suas “expres-
sões amorosas” rompem radicalmente com as regras 
de uma prosa inteligível. Os caminhos tornam-se 
oblíquos para poder corresponder a uma experiên-
cia ininteligível. As ardentes liras de amor proferidas 
por João da Cruz são por ele identifi cadas como “dis-
lates”, e rompem com todas as regras de coerência 
gramatical:

Meu amado, as montanhas
Os vales solitários, nemorosos,

As ilhas mais estranhas,
Os rios rumorosos

E o sussurro dos ares amorosos.25

Inseridos num momento culminante do Cântico 
espiritual, esses versos de João da Cruz, “fundamen-
talmente misteriosos para nossa intelecção estrita-
mente intelectual por sua ausência de verbo e sua 
ansiosa torrente de imagens desconexas estão, em 
compensação, dotados de um marcado ritmo encan-
tatório”.26

Instaura-se uma original recriação e tradução de 
um processo espiritual. “Seus versos implicam a anu-
lação do tempo, do espaço, do lugar. Mais ainda, da 
lógica e do raciocínio mesmo...”27 No prólogo de seu 
Cântico espiritual, João da Cruz assinala:

Seria, ao contrário, ignorância supor que as expressões 
amorosas de inteligência mística, como são as presen-
tes Canções, possam ser explicadas com clareza por 
meio das palavras: é o Espírito do Senhor que ajuda 
a nossa fraqueza, no dizer de são Paulo, e, habitando 
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em nossa alma, pede para nós, com gemidos inenarrá-
veis, aquilo que nós mesmos mal podemos entender ou 
compreender para manifestá-lo.28

Assim como João da Cruz, os “embriagados do 
amor” do sufi smo como Bistami (m. 848-849) e Al-
Hallaj (m. 922) traduziram sua experiência única em 
linguagem extática, identifi cada com o fenômeno do 
shath. Trata-se de uma locução, colóquio ou lingua-
gem teopática, ou seja, de palavras inspiradas e para-
doxais, emitidas na experiência do transe amoroso.29

De forma admirável, Louis Massignon (1883-
1962), um dos maiores especialistas da mística islâ-
mica, afi rmou que o Deus do islã constitui um “bloco 
de santidade impenetravelmente densa”. Mesmo o 
profeta, em sua famosa ascensão noturna à inacessí-
vel cidade santa, não chegou a penetrar no amor de 
Deus, mas permaneceu em seu limiar. É isto que faz, 
segundo Massignon, a importância e o escândalo de 
toda a vocação mística integral no islã:

Não é permitido ultrapassar o limiar onde Muhammad 
se fixou, nem penetrar na “luz santa” (incêndio divino) 
anteriormente prometida a Abraão como herança: ela 
está interditada por um vidro, zojâja, contra o qual as 
mariposas amorosas vêm queimar-se.30

Há na mística sufi  a permanente presença da ima-
gem dos véus que interditam a visão direta do misté-
rio de Deus. Em sua principal obra em prosa, Fihi-ma-
fi hi, o místico sufi  Djalal-ud-din Rûmî (1207-1273) 
traduziu esta idéia de forma signifi cativa: “Deus, o 
Altíssimo, criou esses véus com uma fi nalidade; se a 
Beleza divina se manifestasse sem véus, não suporta-
ríamos essa revelação e não poderíamos alegrar-nos 
com ela. Graças a esses véus, somos ajudados e re-
confortados”.31

Todos os grandes místicos não se detêm diante 
das diferenças, pois situam-se no umbral do mistério. 
No instante supremo da união, convertem-se naquilo 
que amam. É o que se pode observar quando João da 
Cruz descreve a “amada em amado transformada”,32 
quando Al-Hallaj professa sua identifi cação com a 
verdade, em sua famosa “locução teopática” (shath): 
Ana al-Haqq (Eu sou a Verdade),33 e quando os trinta 
pássaros da famosa “epopéia mística”, descrita por 
Farid ud-Din Attar (m. 1220), encontram uma nova 
vida na luz do Simorg: “No refl exo de seu rosto, os 
trinta pássaros (si morg) mundanos contemplaram a 
face do Simorg espiritual”.34

Nas três tradições mística abraâmicas (judaísmo, 
cristianismo e islã), o símbolo do coração ganha um 
lugar singular: nele se enraíza a experiência espiritu-
al. Trata-se de um símbolo marcado por uma “extra-

ordinária riqueza plurivalente”. O coração constitui 
o “órgão sutil da percepção mística, entendido como 
receptáculo cristalino e proteico capaz de refl etir to-
das as epifanias ou atributos de Deus: a inesgotável, 
infi nita manifestação da Divindade na morada da 
União”.35 É interessante verifi car, a partir da refl exão 
dos místicos, como a disponibilidade de aceitar a di-
versidade como um valor está intimamente relaciona-
da com a maior interiorização da mensagem divina. 
Os místicos do islã trabalham com o símbolo da roda. 
No centro encontra-se a atitude fundamental de aban-
dono e entrega a Deus. Os membros de cada tradição 
religiosa encontram-se no exterior da circunferência 
e, à medida que aprofundam sua identidade e avan-
çam no conhecimento de sua tradição, aproximam-
se do núcleo da roda. Os que se contentam em per-
manecer nas bordas da roda acabam acreditando que 
são os únicos a possuir a verdade. Os que avançam 
para o interior acabam reencontrando todos os outros 
que partiram de outros pontos da circunferência.36 
Com grande intuição, o teólogo protestante Paul Tilli-
ch captou esta perspectiva ao sublinhar que “a verda-
de encontra-se na profundidade”. Ao comentar este 
aforismo, Paul Ricoeur reconheceu que é no aprofun-
damento da própria convicção e compromisso que se 
abre a possibilidade de encontro com o outro, que re-
aliza um movimento análogo, partindo de outro pon-
to perspectivo. Utiliza a mesma imagem da esfera:

Na superfície, as distâncias são imensas, mas à medi-
da que se dirige para um centro que ninguém possui e 
domina, realiza-se a aproximação. Trata-se de um en-
curtamento da distância pela profundidade e não pela 
fuga em direção à superfície das coisas.37

A provocação mística da abertura inter-

religiosa

As tradições religiosas encontram, certamente, na 
mística a sua dimensão de gratuidade e de provoca-
ção permanente à abertura. Os místicos são aqueles 
que conseguem captar a dimensão de profundidade 
presente na vida e reconhecer o outro lado das coi-
sas. Em razão de sua experiência de proximidade ao 
mistério conseguem com facilidade mover-se e co-
mungar para além das fronteiras de sua inserção par-
ticular. Há um elemento de redenção na mística, que 
sinaliza os limites das rígidas fortifi cações religiosas e 
aponta para a “arte de transpor fronteiras”.38

Na raiz grega do termo “mística” (mystikós) en-
contra-se o verbo myein, que signifi ca “fechar os lá-
bios e os olhos”. O místico é alguém familiarizado 
com a visão interior, que ultrapassa a consciência 
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ordinária e vive a radicalidade da presença de algo 
absolutamente novo e gratuito. Vive uma experiência 
que toca a dimensão profunda e escondida da rea-
lidade. “Mística é aquela pessoa que consegue ver 
na história e em todas as articulações da existência 
humana este fi o condutor divino que tudo une, tudo 
ordena e tudo eleva.”39 Em poema de grande beleza, 
Rûmî menciona o “vinho do invisível”, que transbor-
da do coração de pedra e prenuncia a ânfora do céu: 
“Fecha esses olhos que só vêem imperfeições e abre 
aqueles que sabem contemplar o invisível, que não 
se detêm diante de mesquista, de ídolos, pois os des-
conhecem por completo”.40

Livre da vinculação exclusiva às formas exteriores, 
o místico busca traduzir o segredo escondido no ín-
timo do coração: “Não considero o exterior e as pa-
lavras, considero o interior e o estado do coração”.41 
Animado pela liberdade de quem vive uma experiên-
cia de profundidade, o místico é capaz de perceber 
a presença do mistério em toda a parte, pois “Deus 
conhece todas as línguas e compreende o suspiro si-
lencioso exalado pelo coração de um amoroso”.42 A 
presença da diversidade das formas não é vista como 
algo negativo, mas como expressão da riqueza mul-
tiforme do mistério sempre maior. Como sublinha 
Rûmî, “é impossível termos aqui uma única religião”. 
Os caminhos podem ser distintos, mas “o objetivo é 
um só”.43

A afi rmação da proximidade essencial das distin-
tas experiências de fé é um traço recorrente no su-
fi smo, o que expressa o reconhecimento positivo de 
um pluralismo de princípio, querido por Deus. A di-
versidade vem inserida positivamente no desígnio de 
Deus. O que incapacita o ser humano de perceber 
esta riqueza é a obstrução do coração. Ibn’Arabi fala 
da presença de um nó atado no coração que condi-
ciona e determina a visão da realidade expressa pelos 
crentes. Na própria raiz da palavra crença em árabe, 
i’tiqâd, está presente a idéia de tecer e atar. Em muitos 
casos as crenças podem manifestar a presença de nós 
que limitam a riqueza pluriforme do coração. Para 

Ibn’Arabi, as crenças são verdadeiras à medida que 
expressam algum aspecto da realidade. O estabele-
cimento de vínculos constitui operação fundamental 
da linguagem e da lógica que preside a dinâmica do 
ser humano. O que se torna, porém, problemático 
é querer atar ou vincular a realidade transcendente 
do mistério a formas específi cas, a imagens fi xas ou 
categorias. Para Ibn’Arabi, esta operação de vincula-
ção, quando aplicada à realidade última, acaba pro-
vocando um erro categorial, com resultados altamen-
te problemáticos.44 Não se pode tomar o “Deus das 
crenças” como o Deus transcendente e infi nito. Este 
último se manifesta em todo o lugar, inclusive nas 
crenças alheias. É correto e pertinente afi rmar que o 
real (al-Haqq) se manifesta verdadeiramente numa 
crença particular, “mas ao limitar o real a essa ima-
gem particular e negar suas outras manifestações, ter-
minamos por negar o real em sua infi nitude”.45 Outro 
importante místico sufi  do século IX, Al-Hallaj, sinali-
za que as religiões constituem os inúmeros “ramos de 
uma única fonte”. Fixar-se unicamente numa religião 
singular seria para ele fator de empobrecimento e de 
afastamento da “fonte segura”.46

Em síntese, a experiência mística provoca neces-
sariamente um aprofundamento de si, um despoja-
mento e desapego que impulsionam o sujeito para 
a dinâmica da alteridade. Não é fácil atingir um tal 
desapego. Trata-se de um processo lento, complexo 
e permanente, que faz brotar uma atitude de total 
abertura. Para desenvolver tal atitude, o ser humano 
precisa esvaziar-se totalmente “no querer, no saber e 
no ter” (Mestre Eckhart47), ou como expresso na tra-
dição mística islâmica: “morrer antes de morrer”.48 
Essa liberdade interior acaba suscitando difi culdades 
e oposições por parte das instituições religiosas (exo-
téricas), marcadas que são pela restrita fl exibilidade 
para entender e captar “a linguagem ousada dos que 
experimentaram o inefável do mistério”.49 Mas é na 
ousadia destes místicos que se encontra a porta de 
acesso à dinâmica pluriforme do mistério de Deus e 
sua exigência de acolhida da alteridade.

Bibliografia

ADDAS, Claude. Ibn’Arabî et le voyage sans retour. Pa-
ris, Seuil, 1996.

AL-HALLAJ. Diwan. Genova, Marietti, 1987.
AL-NURI DE BAGDAD, Abu-l-Hasan. Moradas de los co-

razones. Madrid, Trotta, 1999.
AMALADOSS, Michael. Pela estrada da vida. Prática do 

diálogo inter-religioso. São Paulo, Paulinas, 1996.
ARABI, Ibn’. Le livre des chatons des sagesses. Beyrouth, 

Al-Bouraq, 1997. t. 1.
ARNALDEZ, Roger. Trois messagers pour un seul Dieu. 

Paris, Albin Michel, 1983.
ATTAR, Farid ud-Din. A linguagem dos pássaros. 2. ed. 

São Paulo, Attar, 1991.
BASSET, Jean-Claude. Le dialogue interreligieux. Paris, 

Cerf, 1996.



45Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

BENEITO, Pablo, PIERA, Lorenzo, BARCENILLA, Juan José 
(Org). Mujeres de luz, la mística femenina, lo fe-
menino en la mística. Madrid, Trotta, 2001.

BISTAMI. Les dits de Bistami. Paris, Fayard, 1989.
BOFF, Leonardo. Mestre Eckhart: mística de ser e de 

não ter. Petrópolis, Vozes, 1983.
CARDENAL, Ernesto. Vida en el amor. Madrid, Trotta, 2001.
COBB, John. Bouddhisme, christianisme. Au-delà du 

dialogue? Genève, Labor et fi des, 1988.
COMISSÃO Consultiva Teológica da Federação de Con-

ferências de Bispos Asiáticos (FABC). Teses sobre 
o diálogo inter-religioso. Sedoc, v. 33, n. 281, 
2000.

DUPUIS, Jacques. Il cristianesimo e le religioni: dallo 
scontro all’incontro. Brescia, Queriniana, 2001.

______. Pregare insieme: perché, come? In: AA.VV. La 
preguiera respiro delle religioni. Milano, Ancora, 
2000. pp. 19-47.

_____. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo reli-
gioso. São Paulo, Paulinas, 1999.

DUQUOC, Christian. L’unique Crist. La symphonie di-
fférée. Paris, Cerf, 2002.

GEFFRÉ, Claude. Passion de l’homme, passion de Dieu. 
Paris, Cerf, 1991.

_____. Profession théologien: quelle pensée chrétien-
ne pour le XXI siècle. Paris, Albin Michel, 1999.

_____. Croire et interpréter. Paris, Cerf, 2001.
_____. Le pluralisme religieux comme question théo-

logique. La vie spirituelle, v. 151, n. 724, 1997.
_____. La portée théologique du dialogue islamo-

chrétien. Islamochristiana, n. 18, 1992.
GIBELLINI, Rosino (Org.) Prospettive teologique per il 

XXI secolo. Brescia, Queriniana, 2003.
KNITTER, Paul. Una terra molte religioni. Assisi, Citta-

della Editrice, 1998.
LÓPEZ-BARALT, Luce. San Juan de la Cruz y el islam. 

Madrid, Hiperión, 1990.
_____. Asedios a lo indecible. San Juan de la Cruz can-

ta al éxtasis transformante. Madrid, Trotta, 1998.
_____. La experiencia mística: tradición y actualidad. 

In: _____, PIERA, Lorenzo (Org.). El sol a mediano-
che. Madrid, Trotta, 1996.

_____. Teresa de Jesús y el islam. El símil de los siete 
castillos concéntricos del alma. In: BENEITO, Pablo, 
PIERA, Lorenzo, BARCENILLA, Juan José (Org.). Muje-
res de luz: la mística femenina, lo femenino en la 
mística. Madrid, Trotta, 2001.

LUCCHESI, Marco. A sombra do Amado: poemas de 
Rûmî. Rio de Janeiro, Fisus, 2000.

LUFT, Lya. Mar de dentro. 3. ed. São Paulo, ARX, 
2002.

MASSIGNON, Louis. Les trois prières d’Abraham. Paris, 
Cerf, 1997.

_____. Essai sur les origines du lexique technique de 
la mystique musulmane. Paris, Cerf, 1999.

MERTON, Thomas. O diário da Ásia. Belo Horizonte, 
Vega, 1978.

_____. Zen e as aves de rapina. Rio de Janeiro, Civili-
zação Brasileira, 1972.

NIZAMI. Laila & Majnum. Rio de Janeiro, Zahar, 2003.
O’LEARY, Joseph. La vérité chrétienne à l’âge du plura-

lisme religieux. Paris, Cerf, 1994.
RAVIER, Andre (Org.). La mistica e le mistiche. Cinisello 

Balsamo, San Paolo, 1996.
RICOEUR, Paul. Em torno ao político I. São Paulo, Loyo-

la, 1995.
RÛMÎ, Djalal-ud-din. Fihi-ma-fi hi. São Paulo, Dervish, 

1993.
_____. Masnavi. São Paulo, Dervish, 1992.
_____. Mathnawi. Paris, Editions du Rocher, 1990.
_____. Poemas místicos. São Paulo, Attar, 1996.
SÃO JOÃO DA CRUZ. Obras completas. Petrópolis, Vo-

zes, 1988.
SCHIMMEL, Annemarie. L’incendie de l’âme: l’aventure 

spirituelle de Rûmî. Paris, Albin Michel, 1992.
SCHWARTZ, Sílvia. O suspiro do compassivo: uma 

contribuição de Ibn’Arabi para a perspectiva con-
temporânea do pluralismo religioso. Juiz de Fora, 
2001. Dissertação de mestrado – Programa de 
pós-graduação em Ciência da Religião, Universi-
dade Federal de Juiz de Fora.

SECRETARIADO para os Não-Cristãos. A Igreja e as outras 
religiões. São Paulo, Paulinas, 2001 (Documento 
Diálogo e Missão).

TRACY, David. Pluralidad y ambiguedad: hermenéuti-
ca, religión, esperanza. Madrid, Trotta, 1997.

VANNINI, Marco. Meister Eckart e “il fondo dell’anima”. 
Roma, Città Nuova, 1991.

VENTURA, Alberto. Il crocifi sso dell’islam: Al-Hallaj, 
storia di un martire del IX secolo. Brescia, Morce-
lliana, 2000.

VITRAY-MEYEROVITCH, Eva de. Islam, l’autre visage. Paris, 
Albin Michel, 1995.

WEIL, Simone. Carta a un religioso. Madrid, Trotta, 
1998.

WILFRED, Felix. Introdução – A arte de transpor frontei-
ras. Concilium, v. 280, n. 2, 1999.



46Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

Notas
* Texto extraído de: TEIXEIRA, F. (Org.). No limiar do 

mistério: mística e religião. São Paulo, Paulinas, 
2004.

1 KURTZ, Barbara. The small castle of the soul: 
mysticism and methaphor in the european Middle 
Age. In: LÓPEZ-BARALT, Luce. Teresa de Jesús y el 
islam. El símil de los siete castillos concéntricos del 
alma. In: BENEITO, Pablo, PIERA, Lorenzo, BARCENILLA, 
Juan José (Org.). Mujeres de luz: la mística femenina, 
lo femenino en la mística. Madrid, Trotta, 2001. p. 
54.

2 WEIL, Simone. Carta a un religioso. Madrid, Trotta, 
1998. p. 42 (original de 1951).

3 TRACY, David. Pluralidad y ambiguedad: hermenéutica, 
religión, esperanza. Madrid: Trotta, 1997. p. 140. Ao 
defender uma “imaginação analógica”, Tracy indica 
a plausibilidade de uma conversação inter-religiosa, 
e, com ela, a possibilidade de transformação que 
acompanha a abertura ao questionamento suscitado 
por experiência ou texto diversos da tradição em 
questão. Embora difícil e complexa, a conversação 
entre as religiões (diálogo inter-religioso) assume 
hoje uma importância vital, abrindo o campo 
da “apropriação de outras possibilidades” e 
favorecendo a mútua transformação. Segundo 
Geffré, esta compreensão hermenêutica de Tracy é 
preciosa para o tratamento da questão da relação 
entre universos religiosos distintos, “evitando 
tanto as apressadas convergências como as 
descontinuidades inconciliáveis”: GEFFRÉ, Claude. 
Verso una nuova teologia delle religioni. In: 
GIBELLINI, Rosino (Org.). Prospettive teologique per 
il XXI secolo. Brescia, Queriniana, 2003. p. 369.

4 SECRETARIADO para os Não-Cristãos. A Igreja e as 
outras religiões. São Paulo, Paulinas, 2001. n. 35 
(Documento Diálogo e Missão). O diálogo inter-
religioso é sempre um processo: parte muitas vezes 
de uma coexistência pacífica e vai se transformando 
num diálogo de vida, de compreensão mútua, de 
comprometimento comum, até chegar “a níveis 
mais profundos de comunhão no Espírito, sem 
detrimento da experiência religiosa específica 
de cada comunidade, mas aprofundando-a”. 
Ver COMISSÃO Consultiva Teológica da Federação 
de Conferências de Bispos Asiáticos (FABC). Teses 
sobre o diálogo inter-religioso. Sedoc, v. 33, n. 
281, p. 62, 2000. Para o jesuíta irlandês William 
Johnston, grande estudioso da questão, é na esfera 
da mística que se dá o encontro mais profundo 
entre as religiões: BASSET, Jean-Claude. Le dialogue 
interreligieux. Paris, Cerf, 1996. p. 354.

5 DUPUIS, Jacques. Pregare insieme: perché, come? In: 
AA.VV. La preguiera respiro delle religioni. Milano, 
Ancora, 2000. pp. 19-47.

6 GEFFRÉ, Claude. Passion de l’homme, passion de 
Dieu. Paris, Cerf, 1991. p. 124. Mediante a oração, 
todas as religiões “atestam uma realidade última 
que ultrapassa a finitude do homem e os limites 
desta história”: ibidem, pp. 124-125.

7 KNITTER, Paul. Una terra molte religioni. Assisi, 
Cittadella Editrice, 1998. p. 33. Para se contrapor às 
teses dos filósofos perenialistas como Aldous Huxley, 
Henri Corban e Simone Weil, o teólogo Henri de 
Lubac chamava igualmente a atenção, embora por 
razões distintas, para as “diferenças qualitativas” 
entre as religiões: Prefazione. In: RAVIER, Andre 
(Org.). La mistica e le mistiche. Cinisello Balsamo, 
San Paolo, 1996. p. 22.

8 Esta irredutibilidade e irrevogabilidade da 
experiência da alteridade está presente não só 
na dinâmica inter-religiosa, mas igualmente na 
experiência mística, quando o sujeito experimenta 
a relação com a transcendência (o totalmente outro) 
e nas relações interpessoais. A escritora Lya Luft 
traduziu bem esta questão quando afirmou que há 
um “espaço de silêncio intransponível mesmo nos 
mais íntimos amores”: Mar de dentro. 3. ed. São 
Paulo, ARX, 2002. p. 30.

9 AMALADOSS, Michael. Pela estrada da vida. Prática do 
diálogo inter-religioso. São Paulo, Paulinas, 1996. 
pp. 87-88.

10 GEFFRÉ, Claude. La portée théologique du dialogue 
islamo-chrétien. Islamochristiana, n. 18, p. 16, 
1992. Ver ainda: Id. Croire et interpréter. Paris, Cerf, 
2001. p. 106. Em semelhante linha de reflexão, o 
teólogo Jacques Dupuis salienta que as três tradições 
monoteístas afirmam de maneira inequívoca que 
possuem suas raízes no Deus de Abraão, o que 
não significa a partilha de um “idêntico conceito” 
do mesmo Deus: DUPUIS, Jacques. Il cristianesimo 
e le religioni: dallo scontro all’incontro. Brescia, 
Queriniana, 2001. pp. 453-454. ARNALDEZ, Roger. 
Trois messagers pour un seul Dieu. Paris, Albin 
Michel, 1983. p. 33.

11 GEFFRÉ, Claude. Croire et interpréter, cit., p. 129; 
Id. Profession théologien: quelle pensée chrétienne 
pour le XXI siècle. Paris: Albin Michel, 1999. p. 
149; Id. Le pluralisme religieux comme question 
théologique. La vie spirituelle, v. 151, n. 724, pp. 
585-586, 1997.

12 DUPUIS, Jacques. Rumo a uma teologia cristã do 
pluralismo religioso. São Paulo: Paulinas, 1999. p. 
517. Conhecer a religião do outro “implica entrar 
na pele do outro, calçar seus sapatos, ver o mundo, 



47Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

de certo modo, como o outro vê, implica colocar 
para si as questões do outro”: ibidem, pp. 517-518 
(citação de F. Whaling).

13 MERTON, Thomas. O diário da Ásia. Belo Horizonte, 
Vega, 1978. p. 245.

14 RICOEUR, Paul. Em torno ao político. São Paulo, 
Loyola, 1995. pp. 188-189 (Leituras I).

15 DUQUOC. Christian. L´unique Crist. La symphonie 
différée. Paris, Cerf, 2002. pp. 122-124 e 243.

16 MERTON, Thomas. O diário da Ásia, cit., p. 267.
17 DUPUIS, Jacques. Rumo a uma teologia, cit, p. 521.
18 COBB, John. Bouddhisme, christianisme. Au-delà 

du dialogue? Genève, Labor et fides, 1988 (em 
particular pp. 73-74).

19 GEFFRÉ, Claude. Croire et interpréter, cit., p. 103. Este 
autor chama a atenção para a problemática filosófica 
e teológica que indica que verdades diferentes não 
são forçosamente verdades contraditórias.

20 O´LEARY, Joseph. La vérité chrétienne à l’âge du 
pluralisme religieux. Paris, Cerf, 1994. p. 46.

21 MERTON, Thomas. O diário da Ásia, cit., p. 245.
22 Ibidem, p. 248.
23 LÓPEZ-BARALT, Luce. La experiencia mística: tradición 

y actualidad. In: _____, PIERA, Lorenzo. (Org.). El sol 
a medianoche. Madrid, Trotta, 1996. p. 12.

24 Ver VENTURA, Alberto. Introduzione. In: AL-HALLAJ. 
Diwan. Genova, Marietti, 1987. p. 1. Trata-se de uma 
passagem do grande místico sufi Al-Junaid (m. 910), 
da escola de Bagdá, responsável pela formação dos 
mais famosos sufis de sua época. Deve-se registrar 
que o estupor é um tema fundamental no sufismo, 
e no islã em geral. O profeta Muhammad (Maomé) 
dizia: “Ó meu Deus, faça crescer o meu estupor 
a teu respeito”. Segundo Ventura, “o estupor é 
um elemento positivo, cognoscitivo; não é uma 
estupidificação em face de Deus, mas algo bem 
diferente. Trata-se da única forma de certeza que 
podemos ter diante da divindade”: VENTURA, Alberto. 
Il crocifisso dell’islam: Al-Hallaj, storia di un martire 
del IX secolo. Brescia, Morcelliana, 2000. p. 95.

25 SÃO JOÃO DA CRUZ. Cântico espiritual. In: Obras 
completas. Petrópolis, Vozes, 1988. p. 583. Tomei aqui 
a liberdade de adequar a tradução brasileira à original, 
que se encontra no rodapé, sem a presença do verbo.

26 LÓPEZ-BARALT, Luce. Asedios a lo indecible. San Juan de 
la Cruz canta al éxtasis transformante. Madrid, Trotta, 
1998. p. 71. A esposa (alma) que buscava o Amado 
nas paisagens surpreende-se que Ele não se encontra 
nas paisagens, mas que “é o que incorpora as mesmas 
paisagens onde sua buscadora intentava encontrá-
lo: montanha, vales, rios, ares”: ibidem, p. 72.

27 LÓPEZ-BARALT, Luce. San Juan de la Cruz y el islam. 
Madrid, Hiperión, 1990. p. 31.

28 SÃO JOÃO DA CRUZ. Cântico espiritual, cit., p. 575.
29 Um dos famosos ditos teopáticos do místico sufi 

Bistami foi: “Louve a mim (Subhânî), louve a mim! 
Eu sou meu Senhor, Mais Alto”: Les dits de Bistami. 
Paris, Fayard, 1989. p. 44. A expressão “Subhânî” 
constitui, com outra de Al-Hallaj, “Ana al-Haqq” (Eu 
sou a Verdade), duas das mais célebres e audaciosas 
presentes em todo o sufismo.

30 MASSIGNON, Louis. Les trois prières d’Abraham. Paris, 
Cerf, 1997. pp. 69-71. Ver ainda: RAVIER, André 
(Org.). La mistica e le mistiche, cit., p. 18.

31 RÛMÎ, Djalal-ud-din. Fihi-ma-fihi. São Paulo, Dervish, 
1993. p. 63; “Mesmo se retirassem os véus, minha 
certeza não aumentaria”: ibidem, p. 76. Ou ainda: 
“Acercou-se de mim, vi o seu rosto. ‘Do rosto eu não 
sabia mais que o véu’”: LUCCHESI, Marco. A sombra 
do Amado: poemas de Rûmî. Rio de Janeiro, Fisus, 
2000. p. 29.

32 SÃO JOÃO DA CRUZ. Subida do Monte Carmelo. In: 
Obras completas, cit., p. 135.

33 Deve-se registrar que em árabe a expressão Al-
Haqq significa um dos principais nomes de Deus. 
Com sua famosa “locução teopática”, Al-Hallaj 
toca, segundo Massignon, “a questão crucial da 
mística: o fenômeno experimental da shath, sinal 
da união transformante”: MASSIGNON, Louis. Essai 
sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. Paris, Cerf, 1999. p. IX.

34 ATTAR, Farid ud-Din. A linguagem dos pássaros. 2. 
ed. São Paulo, Attar, 1991. p. 231. Reconhecido 
como “um dos místicos mais originais do século 
XX”, Ernesto Cardenal também sublinha: “No 
sabemos que en el centro de nuestro ser no somos 
nosotros sino Otro”; ou ainda: “Para encontrarlo a 
Él no es necesario caminar lejos, ni salir de uno 
mismo [...]. Basta descender al fondo del propio 
ser y descubrir la propia identidad (que es Dios)”: 
CARDENAL, Ernesto. Vida en el amor. Madrid, Trotta, 
2001. pp. 28 e 26.

35 AL-NURI DE BAGDAD, Abu-l-Hasan. Moradas de los 
corazones. Madrid, Trotta, 1999. p. 36 (Introdução 
de Luce López-Baralt). Esta idéia do coração como 
órgão maleável e receptivo a todas as formas 
foi expressa de forma admirável pelo místico 
sufi Ibn’Arabi (1165-1240) em sua famosa obra 
Tarjumân al-ashwâq: “Meu coração tornou-se 
capaz de qualquer forma: é uma pastagem para 
as gazelas, e um claustro para os monges cristãos, 
um templo para os ídolos, a Caaba do peregrino, 
as Tábuas da Torá, e o livro do Corão. Professo 
a religião do amor, em qualquer direção que 
avancem seus camelos; a religião do Amor será 
minha religião e minha fé”. Para Ibn’Arabi, Deus 



48Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

é a fonte de toda a diversidade. Em sua sabedoria 
e compaixão, Deus estabeleceu a diversidade e a 
mantém como um valor fundamental. Trata-se de 
uma afirmação de grande abertura inter-religiosa, 
mas que não significa um convite à “confusão de 
línguas”. Todos os seres humanos encontram-se, 
para o mestre andaluz, abraçados pela Misericórdia 
divina, por meio da qual receberam o suspiro do 
Todo-Misericordioso. Ver ADDAS, Claude. Ibn’Arabî 
et le voyage sans retour. Paris, Seuil, 1996. pp. 101-
102.

36 VITRAY-MEYEROVITCH, Eva de. Islam, l’autre visage. 
Paris, Albin Michel, 1995. p. 81.

37 RICOEUR, Paul. La pensée protestante aujourd’hui. In: 
DUQUOC, Christian. L’unique Crist. p. 125. Id., Em 
torno ao político, cit., p. 189.

38 WILFRED, Felix. Introdução – A arte de transpor 
fronteiras. Concilium, v. 280, n. 2, p. 9, 1999.

39 BOFF, Leonardo. Mestre Eckhart: mística de ser e de 
não ter. Petrópolis, Vozes, 1983. p. 15.

40 RÛMÎ, Djalal ud-Din. Poemas místicos. São Paulo, 
Attar, 1996. p. 122.

41 RÛMÎ, Djalal-ud-din. Masnavi. São Paulo, Dervish, 
1992. p. 108. Em outras inúmeras passagens 
esta mesma idéia vem retomada: “O coração é 
substância e as palavras são acidentes” (p. 109); 
“Não é preciso virar-se para a Caaba quando se está 
nela, e mergulhadores não precisam de sapatos” (p. 
109); “Cansado das formas cheguei às qualidades” 
(id., Poemas místicos, cit., p. 91); “Ele te escapará à 
menor tentativa de fixar sua forma numa imagem” 
(ibidem, p. 119); “Há um sol-estrela que se eleva 
além das realidades das formas. Lá me perdi” (p. 90); 
“Dentro deste mundo há outro mundo impermeável 
às palavras” (p. 54).

42 SCHIMMEL, Annemarie. L’incendie de l’âme: l’aventure 
spirituelle de Rûmî. Paris, Albin Michel, 1992. p. 201.

43 RÛMÎ, Djalal-ud-din. Fihi-ma-fihi, cit., pp. 54 e 138. 
44 Para ilustrar a tragédia da limitação do real a uma 

imagem particular, Ibn’Arabi relata a história 
corânica de Noé. Noé critica os “idólatras” por 
desconhecerem a dimensão transcendente de 
Deus, mas ao vincular o real com o transcendente 
acaba olvidando a dimensão imanente de Deus (a 
realidade teofânica das divindades particulares e 
das formas tradicionais anteriores): ARABI, Ibn’. Le 
livre des chatons des sagesses. Beyrouth, Al-Bouraq, 
1997. p. 135. t. 1.

45 SELLS, Michael. Tres seguidores de la religión del 
amor: Nizâm, Ibn’Arabi y Marguerite Porette. In: 
BENEITO, Pablo, PIERA, Lorenzo, BARCENILLA, Juan José 
(Org.). Mujeres de luz, cit., p. 141. “Para Ibn’Arabi, 
o Deus das crenças é visível enquanto possui uma 

forma ou contorno intelectual, construídos dentro 
dos parâmetros intelectuais e culturais da crença 
específica. Essa deidade pode refletir de maneira 
acurada o Real, mas trata-se de um erro sério 
limitá-lo a ela, ou como ele diz, atar um nó que não 
permita enxergar em outras formas a manifestação 
divina. O Deus das crenças, um Deus delimitado, é 
erroneamente tomado como transcendente e infinito. 
Já que na visão de Ibn’Arabi o Real se manifesta 
em todo o lugar, inclusive nas crenças dos outros, 
negar categoricamente as crenças alheias é negar a 
manifestação válida do Real. Para Ibn’Arabi, isso é 
uma forma de negação ou “infidelidade” à realidade 
transcendente que se manifesta em cada crença 
e também uma espécie de ‘idolatria’”: SCHWARTZ, 
Silvia. O suspiro do compassivo: uma contribuição 
de Ibn’Arabi para a perspectiva contemporânea do 
pluralismo religioso. Juiz de Fora, 2001. Dissertação 
de mestrado – Programa de pós-graduação em 
Ciência da Religião, Universidade Federal de Juiz 
de Fora. p. 116.

46 AL-HALLAJ. Diwan. p. 84.
47 VANNINI, Marco. Meister Eckart e “il fondo 

dell’anima”. Roma, Città Nuova, 1991. p. 142. 
Eckhart, em perspectiva bem semelhante ao Zen, 
radicaliza esta exigência de esvaziamento, quando 
afirma, em seu sermão Beati pauperes spiritu, a 
necessidade de desprendimento do espaço interior 
onde Deus possa operar: ibidem, p. 146. Em 
comentário a respeito, Thomas Merton sublinha: 
“Somente quando não resta mais nenhum vestígio 
do eu como ‘lugar’ no qual Deus age, somente 
quando Deus age puramente em si mesmo, nós, 
enfim, recobramos nosso ‘verdadeiro eu’ (que, nos 
termos do Zen, é ‘não-eu, não-ser’”: Zen e as aves 
de rapina. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1972. p. 15.

48 Em passagem sobre o tema, Rûmî sublinha: “Quando 
o sheik ultrapassa a distinção entre o eu e o tu, 
quando o seu eu se anula em Deus e se aniquila 
em Sua luz — morrer antes de morrer — torna-se, 
então, a luz de Deus”: Fihi-ma-fihi, cit., pp. 35-36. 
Na clássica história de amor da literatura persa, 
escrita por Nizami no século XII, há uma indicação 
semelhante: não pode haver salvação suprema da 
vida eterna a não ser morrendo antes de morrer: 
NIZAMI. Laila & Majnum. Rio de Janeiro, Zahar, 2003. 
p. 110. Bem como a história das mariposas descrita 
por Attar em seu livro A linguagem dos pássaros. 
Das três mariposas animadas pelo desejo de unir-
se à vela, somente a terceira, que estava “ébria de 
amor”, e que “perdeu a si mesma”, abraçou a vela 
por completo (pp. 218-219).



49Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

49 BOFF, Leonardo. Mestre Eckhart, cit., p. 27. No 
Masnavi, Rûmî indicou de forma precisa como 
aqueles que se ocupam com a forma exterior da 
lei estão muitas vezes distanciados da lógica 
do coração. Preocupam-se com as aparências 
exteriores e os sinais exteriores da fé, proclamando-
se detentores da verdadeira religião, mas revelam-
se hipócritas em seu refúgio de exterioridade e 
derramam secretamente o sangue dos verdadeiros 
crentes. Estamos diante da lógica implacável da 
dinâmica da perseguição e violência que envolve 
aqueles que vivem em profundidade a experiência 
do amor. Ver RÛMÎ, Djalal-ud-din. Mathnawi. Paris, 
Editions du Rocher, 1990. p. 970 (2174-2177).



50Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

A chave antropológica da cristologia 

de Paulo*
Juan Luis Segundo

Não é nossa intenção voltar a discutir o porquê 
de nossa opção pela chave antropológica para inter-
pretar a cristologia de Paulo. Cremos que o leitor tem 
em tudo aquilo que precede elementos mais que su-
fi cientes para julgar. Afi nal de contas, a prova mais fi -
dedigna de uma “chave” é justamente o que ela abre. 
Em outras palavras, sua capacidade de explicar não o 
fácil, mas o difícil. E assim é — quem o poderia negar? 
— o pensamento de Paulo.

Não somos insensíveis a muitos argumentos sé-
rios de K. Stendahl sobre uma chave que procederia 
do interesse que Paulo tem em fundamentar sua mis-
são. Quer dizer, em justifi car que ele admitia como 
membros de pleno direito na comunidade cristã os 
pagãos convertidos, sem exigir deles outra coisa 
que não fosse a fé. Negamo-nos, entretanto, a tirar 
as conclusões extremas que essa hipótese pretende 
tirar: que a análise existencial em Paulo seja só o re-
sultado dessa pretensa “praga ocidental”, a tendên-
cia à introspecção.

A introspecção não é algo que se tenha aplicado a 
Paulo de fora. Está, inequivocamente, presente nele. 
Não há por que negar que tenha sido inspirado, em 
grande parte, por sua intenção missionária. Mas não 
se deve esquecer que o direito dos pagãos converti-
dos a formar parte da comunidade cristã não era uma 
mera questão de “direito”. Supõe toda uma cristolo-
gia e não pode ser estabelecida sem ela. Em outras 
palavras: persiste o problema de saber com que cha-
ve Paulo interpretou o signifi cado de Jesus de Nazaré, 
tenha ou não tenha sido propósito fi nal seu defender 
o caminho dos pagãos ao cristianismo.

O que neste anexo nos interessa, porque tem ínti-
ma relação com uma cristologia criadora, é estudar, 
brevemente, um duplo problema: o das limitações e 
o da oportunidade de uma chave antropológica para 
fazer cristologia (seja em geral, seja dentro de um 
contexto particular — como o latino-americano). O 
primeiro aspecto do problema implica uma compara-
ção com a primeira parte desta obra, onde examina-
mos a história de Jesus de Nazaré com uma chave po-
lítica. O segundo aspecto implica situar a chave an-
tropológica de Paulo em nossa própria circunstância.

I
Seria inútil repetir para o leitor que não o tivesse 

compreendido até aqui que, ao aplicar à vida his-
tórica de Jesus uma chave política, não lhe tiramos 
um milímetro de seu possível caráter de revelação 
de Deus. Simplesmente, especifi camos o tipo de lin-
guagem — tomando essa palavra em seu sentido mais 
amplo — que ele usou para essa revelação.

Tomando assim em conta, por um lado, o sistema 
de valores que ele queria revelar como formando par-
te do coração de seu Deus e Pai e do plano dele sobre 
o homem e, por outro, os meios teóricos e práticos 
de pôr tais valores na realidade concreta e visível da 
Palestina do século I, a vida de Jesus aparece em todo 
o seu sentido (aquele que Jesus mesmo lhe deu), mas 
também em toda a sua limitação.

Essa vida, considerada em si mesma, quer dizer, 
separada da tradição do Antigo Testamento, nos cha-
ma a atenção como uma formosa e trágica aventura 
humana. Mas não mais. Nem a melhor, nem a pior 
aventura.

Como toda linguagem, forçada a usar elementos 
de experiência humana, a dos fatos históricos de Je-
sus é limitada. E isso, note-se bem, não se deve ao 
fato de que tenhamos interpretado esses fatos numa 
chave política. Em primeiro lugar, se não nos equi-
vocamos, foi o Jesus histórico mesmo que quis ser 
interpretado assim. Em segundo lugar, qualquer outra 
chave que ele tivesse usado teria levantado o mesmo 
problema: para ser signifi cativo, para nos dizer algo, 
tinha de dizer-nos algo limitado, algo importante num 
setor determinado de nossa existência e relativo a um 
contexto fi xo.

Já tivemos ocasião de mostrar que todas as tentati-
vas de esquecer essa limitação são enganadoras, que, 
longe de dar mais importância e signifi cado a Jesus, o 
esvaziam de substância e o entregam, mais indefeso 
ainda, aos embates do tempo.

Dizer, por exemplo, que em Jesus aparece o-ho-

mem-para-os-outros, isto é, o homem em sua mais 
exaltada possibilidade (de altruísmo), não passa de 
um mal-entendido fatal, consciente, ou não.
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Vejamo-lo num exemplo que pode parecer ridí-
culo e até irreverente, mas que também pode lançar 
muita luz sobre esta questão. Se se tratasse de ser “o 
homem para os outros” dessa maneira caracterizada 
por sua ilimitação, Kant estaria por cima de Cristo. 
Com efeito, sua fi losofi a se preocupa por todos os 
homens de igual modo. Seu imperativo categórico é 
o mesmo para todos os seres humanos, qualquer que 
seja sua religião, raça ou cultura; a proibição de usar 
uma pessoa, seja quem for, como meio, mostra até 
que ponto alguém pode ser, de maneira positiva, o 
homem que pensa em todos os outros.

Imediatamente se levantarão vozes indignadas 
para nos lembrar que não há comparação possível 
entre a transbordante atividade benéfi ca de Jesus e a 
frieza metódica de Kant. Far-nos-ão reconhecer, além 
disso, que Kant não morreu por causa desses homens 
a quem seu pensamento pretendia defender.

É claro, entretanto, que não podemos verifi car as-
sim a seriedade subjetiva de cada uma dessas duas 
entregas. A de Kant, metódico e frio, pode ter sido, 
contudo, total; ele pode ter estado disposto a dar sua 
vida por seu pensamento humanitário e não ter en-
contrado ninguém que o matasse por ele...

É no plano objetivo que a comparação pode e 
deve ser feita. Neste plano, se Kant não morreu por 
suas idéias, foi porque estas não incomodaram bas-
tantemente ninguém para que fosse assassinado por 
causa disso. Se Jesus, em contrapartida, foi justiça-
do (politicamente), ele o foi em proporção inversa 
à “universalidade” ou ilimitação de sua mensagem. 
Ele foi assassinado por tomar partido, e de manei-
ra efi caz, por uns contra outros, porque suas opções 
foram limitadas e, portanto, confl itivas, porque foi o-
homem-de-Israel-para-os-pobres-de-Israel.

Em outras palavras: sua revelação (divina) nos 
causa impacto em razão da ideologia que a encarna1 
e que lhe dá carne humana com essa tridimensiona-
lidade feita de limites.

Isto signifi ca duas coisas que vão contra nossa ro-
tina mental. A primeira, que — mesmo para o cristão 
— os fatos e ditos de Cristo não são valores em si mes-
mos, mas meios (de realizar e signifi car esses valo-
res) que devem ser julgados perante um determinado 

contexto, em razão de sua efi cácia historicamente si-
tuada. Quem fi zesse “o mesmo” que Jesus em outro 
contexto se enganaria gravemente se acreditasse que 
sua ação estaria assim orientada segundo o signifi ca-
do da existência de Jesus. Neste último sentido, cris-
tão não é quem generaliza os meios usados por Jesus 
para lutar pelos pobres e marginalizados de Israel.

A segunda coisa é que a relevância e mesmo a 
unicidade de Jesus não radica na perenidade ou imu-
tabilidade de sua ideologia concreta. A razão disso 
não está no fato de que o interpretemos, de acordo 
com os documentos que possuímos, em chave políti-

ca. Qualquer chave teria mostrado o mesmo compo-
nente ideológico.

É evidente que os conhecimentos acerca da efi -
cácia que os meios a nossa disposição podem ofe-
recer-nos (na natureza ou na sociedade) são indefi -
nidamente perfectíveis. Desde Jesus até aqui deve 
haver meios novos e, sobretudo, conhecimentos mais 
exatos e complexos sobre o seu funcionamento. Não 
tem sentido, portanto, estabelecer — nem mesmo 
acudindo à divindade — a superioridade permanen-
te de Jesus de Nazaré em matéria política (como em 
qualquer outra chave na qual se tivesse expressado o 
signifi cado de sua vida e de sua mensagem). Não só 
porque qualquer um pode saber, hoje, mais sobre o 
modo de realizar valores análogos, mas também por-
que, baseado em tais conhecimentos, alguém poderia 
razoavelmente pretender que, mesmo no contexto de 

Jesus, sabendo o que agora se sabe, poderia ter agido 
com mais efi cácia do que ele, em favor dos mesmos 
valores. Da mesma maneira que, para dar um exem-
plo mais banal, um cirurgião atual poderia alegar que 
no tempo de Jesus poderia ter salvo da morte muito 
mais pessoas atacadas da apendicite.

Não há nenhuma irreverência em tais compara-
ções. Há, sim, irreverência insidiosa no negar-se a fa-
zer tais comparações, absolutizando e tirando subs-
tância aos meios que Jesus pôs em prática para reali-
zar na história os valores que revelavam como Deus 
pensava e julgava o que estava acontecendo2.

O que foi dito até que deveria valer também para a 
cristologia de Paulo, mas convém examiná-lo e reafi r-
má-lo diante da mudança de chave que ele supõe.

Temos, de fato, a impressão de que a chave em-
pregada por Paulo consegue superar, pelo menos em 
grande parte, as limitações da chave política do Je-
sus histórico. Esta obriga Jesus a meter-se em confl i-
tos que separam grupos de homens e a usar meios 
(ideologias) que inscrevem sua ação dentro de um 
contexto determinado por esses confl itos. Isto, se por 
uma parte realça sua signifi cação concreta, lhe tira, 
por outra, universalidade.

Pois bem: o contrário parece acontecer com a cha-
ve antropológica de Paulo. Esta se apresenta como 
válida para todo homem, em qualquer situação em 
que se encontre.
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De fato isto é assim, pelo menos em certa medida, 
como se pode ver na forma em que Paulo se diri-
ge aos escravos dentro da comunidade cristã. Já que 
o escravo é um homem, a revolução humanitária e 
humanizante proposta pela cristologia paulina lhe é 
acessível. A maturidade, a liberdade (antropológica, 
à qual Paulo se refere), os dons do Espírito que trans-
formam o homem num ser novo, tudo isso está tanto 
ao alcance do escravo como do “homem livre” da so-
ciedade greco-romana. O signifi cado de Jesus Cristo 
suprimiu pela raiz o muro que separava os homens de 
acordo com essa oposição social básica escravo/livre.

Daí que possamos compreender melhor, situando-
o na história concreta, algo que constitui muitas ve-
zes um obstáculo para julgar o pensamento de Paulo. 
Trata-se de um ponto em que Paulo parece colocar-se 
exatamente no lado oposto do compromisso de Jesus 
com os pobres. Paulo aconselha aos escravos a perma-
necerem o que são.3 “Cada um permaneça no estado 
em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? 
Não te preocupes com isso; e, mesmo podendo tu fa-
zer-te livre, antes aproveita-te da tua escravidão. Pois 
aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, 
é liberto do Senhor” (1Cor 7,20-22).

A primeira coisa que isto nos leva a compreender 
é que a chave antropológica não é um expediente 
para separar a signifi cação de Jesus de suas limita-
ções “ideológicas”. Paulo está diante de um proble-
ma de efi cácia, de opção concreta e limitada, quer 
dizer, de cálculo de energias. Se a “preocupação”, 
quer dizer, o custo energético que o escravo faz, se 
coloca em obter sua libertação civil, Paulo entende 
que, em termos de humanização, esse custo é dema-
siado elevado.

Talvez nós, deslumbrados por um contexto como 
o de Jesus, em que se esperava o Reino de Deus e 
onde as estruturas sociais respondiam a uma determi-
nada interpretação religiosa, não percebemos que o 
contexto mudou. E com essa mudança desapareceu o 
poder de que Jesus dispunha. Em outras palavras: co-

piar para os escravos do Império Romano o que Jesus 
disse aos pobres de Israel seria um pecado de “ide-
alismo”. Paulo opta — e sua opção é, naturalmente, 
limitada, tendo em conta os instrumentos transforma-
dores de que efetivamente dispõe — por humanizar 
o escravo a partir do interior com uma concepção 
de sua existência de homem4 que já lhe dê toda li-
berdade e maturidade humanas compatíveis com sua 
condição social. Deve-se ter em conta, além disso, 
que aquele “em Cristo não há escravo nem livre” não 
era só, de maneira imediata, um consolo para o que 
não se podia mudar, e sim, de modo mais imedia-
to e a longo prazo, o estabelecimento de um ideal 

que iria até as próprias estruturas da sociedade e as 
tornaria de acordo com o princípio praticado dentro 
da com unidade cristã. Voltaremos a este ponto nos 
parágrafos seguintes, ao comparar diferentes chaves 
possíveis da cristologia com os problemas específi cos 
do contexto latino-americano.

A segunda coisa que compreendemos é que, su-
posta a fi delidade à mensagem e aos dados originais 
de Jesus de Nazaré, as diferentes chaves não se ex-
cluem, nem se anulam mutuamente.

O que Paulo diz aos escravos não é, pois, a nega-
ção do compromisso de Jesus e seus discípulos de co-
operar com Deus na vinda de um reino que suprima 
a desumana situação dos pobres. Em outras palavras: 
o conselho de Paulo não é uma aprovação da escra-
vidão. Nem sequer é neutro com relação a ela. Se a 
liberdade cristã reside no serviço mútuo por amor, se 
em Cristo não se admite mais diferença alguma entre 
escravo e livre, se cada um vive e age para os outros e 
não pode pôr obstáculos (morais, sociais ou de qual-
quer tipo) em seu caminho, tudo isso implica, virtual-

mente, a abolição da escravidão como estrutura social.
Dir-se-á que Paulo propõe, indefi nidamente, o 

compromisso pela causa sociopolítica concreta. Mas 
o advérbio “indefi nidamente” não é adequado. Paulo 
o difere, sim, nas circunstâncias que o rodeiam e que 
ele não pode mudar. Difere-o depois de um cálculo 
— isso não podemos pôr em dúvida — em que entram, 
por um lado, os meios de que dispõe (ou não dispõe) 
e, por outro, os valores que pretende realizar. Qual-
quer chave necessita de ideologia, quer dizer, de um 
sistema calculado de efi cácia.

Mas isso nos leva a compreender, em terceiro lu-
gar, que a chave antropológica de Paulo tem somente 
a aparência de ser menos limitada que a chave polí-
tica de Jesus de Nazaré. É que o limitado não é uma 
característica do político, como muitas vezes se pen-
sa quando se pretende minimizar essa chave da histó-
ria de Jesus em nome do universal ou ilimitado de sua 

mensagem. Em outras palavras, freqüentemente usa-
das: para livrar de ideologias a interpretação de Jesus.

Mas nenhuma chave pode liberar uma mensagem, 
transmitida na história, de suas limitações ideológi-
cas. A chave só pode indicar-nos onde essas limita-
ções se farão mais visíveis.

É evidente que em Paulo as limitações se mani-
festam, como já tivemos ocasião de comprovar, nos 
instrumentos que ele possui (ou, melhor, nos que ele 
não possui) para sua análise do comportamento da 
existência humana, de seus mecanismos e tendên-
cias, assim como do impacto que tem ou deveria ter 
sobre tudo isso a revelação de Jesus.
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Constitui um fato indubitável que, entre os escri-
tores neo-testamentários, João envelheceu mais que 
Paulo. Também não parece haver dúvidas fundadas 
sobre certas características de sua chave cristológica. 
Por mais hebréia e veterotestamentária que seja a ori-
gem de seu pensamento — como observamos também 
no caso típico, e talvez ligados a ele, de Fílon —, parece 
óbvio que João pretende dirigir-se (como adversários 
ou como interlocutores) a gregos de um nível cultural 
superior ao dos destinatários das cartas paulinas, e 
que isso o leva a introduzir em sua chave pressupos-
tos de origem mais ou menos diretamente platônicos.

Pois bem: se há algo que envelheceu como ins-
trumento de compreensão, isso o são, certamente, as 
categorias da fi losofi a platônica. Poderíamos acres-
centar que a atualidade (cristã) que ainda conversa, 
lê e crê entender e saborear o quarto evangelho está 
em proporção inversa ao conhecimento de sua ver-
dadeira chave, ou pelo menos de elementos muito 
importantes dela.

Paulo teve mais sorte, se quisermos, mas já nota-
mos que seria uma falsa boa sorte se se entendesse 
que a sobrevivência de muitas categorias de Paulo 
fazem de sua cristologia um sistema atemporal e, 
por isso mesmo, atual, de interpretação de Jesus, dis-
pensando-nos, assim, da tarefa criadora tantas vezes 
mencionada neste tomo.

Mas, sem chegar a tal extremo, é óbvio que Paulo, 
pelo menos no período de suas grandes cartas e ape-
sar de seus trechos menos claros, conseguem em boa 
parte sair incólume da prova do tempo transcorrido. 
Uma vez atravessada a barreira da linguagem, à pri-
meira vista estranha, e a barreira de uma lógica que 
desorienta, até que se perceba seu caráter dialético, 
sua análise da existência do homem se torna extraor-
dinariamente moderna. E isso não é pouco para um 
homem cujas cartas se escreveram faz dois mil anos.

É muito provável, por exemplo, que o leitor tenha 
percebido a semelhança de certos temas paulinos 
com tópicos centrais da psicanálise que alcançam 
o nível do antropológico.5 (Várias vezes no decorrer 
destes comentários temos resistido à tentação de es-
tabelecer pontes muito factíveis entre noções pauli-
nas como a de lei, homem interior, desejos, pecado, 
morte e vida etc., com outras que já formam parte da 
cultura de hoje no terreno psicológico (tanto indivi-
dual como social): ego, superego, inconsciente ins-
tintivo, repressão, instinto de morte, eros etc.).

Esta curiosa modernidade de Paulo é digna de 
duas considerações fundamentais, de dois toques 
de atenção para evitar aqui dois mal-entendidos que 
desvirtuariam o trabalho feito nesta segunda parte.

A primeira trata de evitar que se valorize a cris-
tologia de Paulo em razão dos falsos entusiasmos 
que podem surgir dessas supostas — e talvez parciais 
— coincidências (ou concordismos) com ideologias 

modernas no plano antropológico.
De saída, é evidente que a psicanálise não é um 

todo coerente e compacto. Seu estatuto científi co é 
discutido, pelo menos em seu alcance. Nem todas 
as escolas, sobretudo as mais “ortodoxas”, estariam 
de acordo com o principal da análise paulina. Junta-
mente, o fato que mais nos interessa aqui é que Freud 
parta de uma prática terapêutica e que, a partir dali, 
procure sistematizar as concepções antropológicas 
(metapsicológicas) correspondentes. Se isso dá lugar 
a um certo encontro com Paulo, este encontro acon-
tece na parte mais ambivalente e, por assim dizer, 
titubeante de Freud, num freudismo livre, exposto à 
discussão e sempre mais ou menos heterodoxo, como 
o de um Fromm, um Marcuse, um Ricoeur.

Pois bem, nada nos diz que nesta certa coincidên-
cia ou convergência o pensamento de Paulo deva sair 
bem livre da comparação. Nem sequer sua qualida-
de, para os crentes, de constituir uma “revelação di-
vina” o faz credor de todos os prêmios. Categorias 
mais exatas e sutis que as suas podem aparecer e nos 
fornecer elementos de análise mais completos e satis-
fatórios, sem falar de metodologias práticas mais efi -
cientes na luta por um homem mais maduro e livre.

Já indicamos o erro que signifi cava, no plano po-
lítico, pretender que não se precisa de Marx (nem de 
nenhuma outra ideologia) porque se possui Jesus e o 
Evangelho. A mesma coisa se deve dizer aqui. Afi r-
mar que o cristão não precisa de Freud (ou da ideo-
logia psicológica chamada psicanálise) porque tem a 
Paulo, constitui uma aberração semelhante.

A segunda consideração fundamental neste terre-
no é, em certo sentido, a oposta. Colocado Paulo de 
novo dentro do processo de aprender a aprender da 
tradição judeo-cristã (bíblica), sua importância capi-
tal não está em que, após dois mil anos, possa supe-
rar toda ideologia que faz concorrência com a chave 
utilizada por ele, mas sim em que, através dessa cha-
ve e dentro desse processo, Paulo proporciona dados 
transcendentes, não valorizáveis, para viver a fé (an-
tropológica) transmitida pela cadeia de testemunhas 
que chega até nós.

Não se trata de criar uma terapêutica psicanalítica 
a partir de Paulo. Claro que isso não se pode decla-
rar, em princípio pelos menos, impossível. Mas não 
está aí a contribuição específi ca de Paulo. A psicaná-
lise, tanto na versão terapêutica como antropológica, 
constitui uma ideologia que explora o mundo interior 



54
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 7

(não individual) do homem em função de uma saú-
de psíquica concebida de maneira tão diversa como 
diversos são os dados transcendentes admitidos, a 
maior parte das vezes tacitamente, por aqueles que a 
praticam e manejam.

É aqui que tem importância a pensamento cristoló-
gico de Paulo, ainda que sua análise possa, em compa-
ração com outras, ser tida por obsoleta. Não se trata de 
que o critério procedente de Paulo seja uma cristolo-
gia aplicada tal qual à avaliação dos sucessos da tera-
pêutica psicanalítica, por exemplo. Aqui, volta a apa-
recer a necessidade da tarefa criadora. Aproveitando 
a dupla abertura — a do pensamento antropológico da 
psicanálise por uma parte e a afi nidade de certas ca-
tegorias do pensamento Paulino por outra —, a avalia-
ção e o enriquecimento mútuo podem ser realizados.

As descobertas terapêuticas não têm, certamente, 
por que estar diretamente ligados aos dados transcen-
dentes de uma “tradição espiritual”, como Machovec 
chama a esse processo de aprender a aprender ou de 
aprender em segundo grau. Mas como não há investi-
gação objetiva do real que seja neutra, também aque-
las não podem estar fechadas a estes a priori, fechados, 
pelo menos, a uma discussão dos dados transcenden-
tes que já foram aceitos, talvez inconscientemente, 
no próprio curso da investigação considerada “cien-
tífi ca”. E o enriquecimento mútuo não se fará nem 
repetindo Paulo em suas categorias de há dois mil 
anos, nem reduzindo-o a um hipotético pré-Freud.

Em outras palavras: não se pode “descansar” em 
Paulo como, segundo o próprio Paulo, seus adversá-
rios descansavam na Lei. Nem “gloriar-se” em Pau-
lo, porque ele é o primeiro a nos prevenir de que é 
“humano” e, como tal, sujeito à erosão do tempo e à 
ambigüidade das culturas que o encarnam.

O leitor nos desculpará de repetirmos aqui o que 
já foi dito no começo deste volume. É que assim o 
exigia, perante a aparente sobriedade do Jesus histó-
rico examinado na primeira parte, o vôo antropoló-
gico e, portanto, aparentemente atemporal da cristo-
logia paulina.

II
Mas a chave da cristologia de Paulo suscita, mais 

do que a tentação de tomá-la como a (única) válida, a 
tentação oposta, a de a rejeitar como não responden-
do à interrogação autêntica do homem latino-ameri-
cano. Nossa obra não pretende negar que ela foi pen-
sada, muito antes de ser escrita, em diálogo com ho-
mens determinados. Situada assim, a chave usada por 
Paulo se confronta com dois problemas fundamentais.

O leitor sabe que este livro não quer ser um livro 
de teologia. Mas ainda: atribui a um devastador mal-
entendido, a um dos mais falsos lugares comuns da 
cultura, que o signifi cado, para o homem, de Jesus de 
Nazaré tenha sido açambarcado por um campo eso-
térico de técnicos em religião, como se esta — com 
todo o seu aparato próprio — fosse o único e o princi-
pal caminho para essa signifi cação.

Pois bem: ainda que estejamos de acordo em que 
isso não deveria ser assim, não podemos nos desen-
tender a respeito do fato consumado e de suas con-
seqüências. E justamente uma delas é que, hoje, na 
América Latina, a cristologia, que se ocupou em estu-
dar e tornar conhecida essa signifi cação humana de 
Jesus de Nazaré, está intimamente ligada à teologia, 
e mais concretamente à teologia de cunho e postura 
mais inseridos na crítica realidade continental, a cha-
mada teologia da libertação.

Não é este, claro, o momento de expor em que 
consiste tal teologia. Referimo-nos tão-somente aos 
aspectos que podem lançar luz sobre os caminhos 
por onde esse signifi cado de Cristo chega ao homem 
latino-americano, em oposição a outros caminhos 
da teologia que no passado transmitiram cristologia 
a este continente. Em outras palavras: a teologia da 
libertação se acha intimamente ligada às chaves usa-
das nesta obra para captar o sentido do Jesus histórico 
e da cristologia de Paulo. E, até certo ponto, chega a 
emitir um juízo sobre elas.

Ao deslocar, em direção à história e suas tarefas 
humanizadoras, o acento que a teologia (mal chama-
da clássica) vinha pondo na salvação ultramundana, 
a nova corrente percebeu que a libertação do homem 
de sua condição infra-humana, pelo menos neste con-
tinente, devia atacar o fator mais decisivo nela, o das 
estruturas políticas tanto nacionais como internacio-
nais. Garantiu-se, assim, cada vez mais — e não sempre, 
como veremos, de maneira equilibrada —, a tendência 
de vazar em moldes políticos o conteúdo da teolo-
gia e, em nosso caso, da teologia a respeito de Jesus.

Mas o mecanismo secular desta disciplina, esoté-
rica para o leigo, exigia fundamentar esse desloca-
mento de acento. Essa fundamentação se fez, como 
era de supor, em duas direções inevitáveis, a do argu-
mento de razão (histórica) e a do argumento bíblico.

Argumentou-se assim, em primeiro lugar, que, 
com a interdependência crescente dos homens en-
tre si (comunicações, economia e política ligadas em 
escala planetária etc.), o único mandamento cristão, 
o do amor, tinha que passar cada vez mais (indepen-
dentemente de qualquer dado bíblico expresso), para 
ser efi caz, quer dizer, para ser amor real, por media-
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ções políticas,6 e que a teologia, interpretação da fé, 
não podia fi car de costas a esta transformação inevi-
tável, repetindo fórmulas do passado, tiradas de um 
contexto muito mais privado (ou meramente interpes-
soal e grupal), “espiritual” e intimista7 e ligando a fé 
ao mesmo tipo de problemas aos quais se aplicou, 
por exemplo, no Novo Testamento.

Justamento, o segundo argumento, o bíblico, mos-
trou como, pelo menos no começo do Antigo Tes-
tamento, o descobrimento e afi rmação da fé javista 
em Israel esteve unido a uma dimensão de libertação 
política e de criação de estruturas sociais justas e li-
bertadoras nessa sociedade que Javé havia escolhido 
para si.

O êxodo de Israel do Egito se tornou, assim, o pa-
radigma teológico indiscutido para a teologia da li-
bertação (pelo menos ao nível da sua vulgarização) e 
mesmo se pretende ver nele a chave para ler a Bíblia 
inteira, e muito especialmente as partes aparente-
mente mais apolíticas dela, como o Novo Testamento 
em geral e, dentro dele, Paulo.

Com efeito, se o próprio Jesus transmitido pelos 
sinóticos parecia escandalosamente insensível à pro-
blemática política expressada pelas estruturas do Im-
pério Romano,8 Paulo ia, à primeira vista, muito mais 
longe na direção errada: sua concepção apolítica 
desembocava em conselhos nitidamente conservado-
res,9 sem dúvida devidos à sua preocupação prioritária 
por uma transformação interior do homem em Cristo.

O que pensar dessa dupla argumentação? Do pri-
meiro argumento caberia dizer que é, em princípio, 
irrefutável. Se, apesar de sua aceitação teórica no Va-
ticano II,10 custa muito à Igreja admitir as implicações 
políticas da fé, enquanto ela entra sem difi culdade 
em outros campos para os orientar de acordo com o 
que ela entende ser exigência do Evangelho (plano 
da conduta individual, familiar e mesmo social ou so-
cioeconômica), a causa de sua surpreendente nega-
ção para tirar conseqüências (conseqüências práticas 
e concretas como nos outros planos) da fé, quando se 
penetra no terreno das opções fundamentais para o 
destino do homem social, não deve ser curada, cer-
tamente, no fato de que estas últimas apresentariam 
um caráter particularmente ambíguo ou esquivo. Não 
se precisa escavar muito na superfície para compre-
ender que o que se teme é o impacto dos meios coer-
citivos, associados ao poder político, sobre a conduta 
das multidões no plano religioso.11

Assim, sempre em princípio, desprivatização do 
campo teológico (encarregado, repetimos, indevi-
damente da exclusividade na tarefa de investigar a 
signifi cação de Jesus para o homem de hoje) deve ser 

aceita, o que não implica, como é lógico e como va-
mos ser em seguida, que qualquer forma de conceber 
e desenvolver tais implicações seja correta.

Quanto ao argumento bíblico, torna-se paradoxal 
que uma teologia assim politizada tenha continuado, 
por muito tempo, lendo (ou deixando de ler) o Evan-
gelho sem perceber nele a chave política necessária 
para interpretar de maneira séria e lógica a vida pú-
blica de Jesus. Só muito recentemente se percebeu 
essa possibilidade e se tem insistido nela.12 E exegetas 
ligados a essa corrente teológica se negam ainda, sem 
dúvida pelo mal-entendido tantas vezes indicado, a 
ver no Jesus da história um “político”.13

Contudo, o perigo de fundo reside, a nosso ver, 
não tanto nesta negativa, mas na forma em que se 
apresenta muitas vezes a afi rmativa, porque, se a eru-
dição tem uma particular alergia à chave política no 
que se refere a Jesus, “em muitas conversas teológicas 
essa visão é aceita como um dogma”.14

Com efeito, descobrir o fato de que a chave polí-
tica e a confl itividade correspondente em favor dos 
pobres é o que lança mais luz sobre os fatos e os 
ditos mais “fi áveis”, historicamente falando, de Jesus 
de Nazaré, se converte com demasiada facilidade em 
dogma. Passa de fato concreto a teoria abstrata e in-
temporal. Assim, a única interpretação de Jesus que 
faria justiça a seu signifi cado autêntico seria a políti-
ca. Por isso mesmo, e com toda a lógica, se desquali-
fi ca Paulo quando se percebe, e isso não tarda muito, 
que sua chave já não é política, mas antropológica, e 
que ele não presta a mesma atenção aos fatores polí-
tico-sociais da desumanização do homem.

Está claro que, assim como a escolha de uma cha-
ve não pode provir de um dogma intemporal, tam-
pouco constitui algo arbitrário ou indiferente, como o 
mostra, dentro do Novo Testamento, a estreita relação 
entre as diversas chaves utilizadas e as necessidades 
das diferentes igrejas.

No processo de aprender a aprender é de primei-
ríssima importância o dirigir-se ao âmbito, plano ou 
campo onde as crises de crescimento se produzem e 
onde as respectivas formulações adquirem relevân-
cia. E as condições desumanas em que vive a maioria 
dos homens num continente que já há quatro séculos 
continua sendo “cristão” apontam ao uso, durante 
esse longo passado, de chaves errôneas na interpre-
tação do signifi cado que Jesus tem para o homem. 
Não errôneas em si mesmas, mas em sua aplicação 
aos contextos em que esse signifi cado teria sua mais 
evidente relevância.

Em outras palavras: na América Latina se deve, 
necessariamente, suspeitar de toda chave cristológi-
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ca que não desemboque em conseqüências políticas, 
tão confl itivas e concretas como aquelas que Jesus se 
atreveu a tirar de sua concepção de Deus. E suspei-
tar que constituem uma escapatória (por certo, uma 
escapatória culpável). As dimensões do pecado são 
por demais evidentes para que ele possa passar inad-
vertido, e fi car assim desculpado aquele que puser o 
acento em outra coisa.

Existe, entretanto, também no que concerne ao 
campo cultural, uma tendência que poderíamos cha-
mar maniquéia; a saber: a de converter em oposições 
drásticas e em alternativas claras zonas fronteiras 
onde não existe solução de continuidade, pelo me-
nos perceptível. Assim, o marxismo se crê obrigado 
a desacreditar a psicanálise fundando-se na oposição 
nítida entre explicação social e explicação individu-
al. O mesmo se deve dizer de mil outras, como refor-
mismo e revolução, ação assistencial e conscientiza-
dora, mudança de estruturas e conversão do coração, 
evolução e dialética...

É inegável que algo na realidade mesma, e sobre-
tudo quando se exageram as polarizações, justifi ca 
essas oposições e aquele que as tiver por verdadeiras 
alternativas. Não são puramente arbitrárias, e muitas 
vezes o submergi-las na ambigüidade pode ter piores 
conseqüências e provocar escapatórias mais fáceis 
do que o acentuar demais sua separação. No fi m de 
contas, se o maniqueísmo é um exagero deformante, 
mais deformante ainda seria apagar a distinção entre 
o bem e o mal.

Tudo isso não impede que a excessiva divisão da 
cultura em campos separados provoque essa destrui-
ção da ecologia humana (primeiro mental, depois 
real) que temos estudado no volume anterior. De 
maneira inconsciente e indireta, a divisão da cultura 
em compartimentos (falsamente) estanques leva, com 
freqüência, à escalada sem esperança dos meios, e 
estes, por sua vez, à destruição da complexíssima 
equação que é uma cultura.

Não vamos, aqui, insistir nisso. Só queremos tirar 
disso uma conseqüência que atinge nosso propósito 
neste anexo. A indivisibilidade fundamental de uma 
cultura faz com que o homem, esse “animal políti-
co”, como ele foi defi nido desde a Antigüidade, seja 
político em todas as suas dimensões e atividades e 
que não possa deixar de sê-lo por mais declarações 
de neutralidade que faça, tampouco por mais neces-
sidade que tenha desses instrumentos habituais em 
que costuma se expressar o político, quando se re-
serva esse nome ao uso dos meios mais diretamente 
endereçados à tomada, conservação ou exercício do 
poder do Estado.

Apesar das aparências, a criação de uma nova lin-
guagem, assim como, pelo contrário, o consentimen-
to passivo dado à destruição interessada da existente 
— perceba-se ou não seu impacto — são, pelo menos 
a longo prazo, exemplos de atos políticos. A educa-
ção que a criança ou o adolescente recebem na famí-
lia ou em institutos de ensino, mesmo quando calem 
sobre temas como partidos, revoluções ou eleições, é 
intrinsecamente política e não deixará de ter, a curto 
ou a longo prazo, implicações nesse plano. O sadio 
equilíbrio entre entusiasmo e crítica, como o indica-
va Bateson, não é só um problema de higiene men-
tal para o indivíduo: é um elemento decisivo para a 
formação do agente político e infl uirá nas estruturas 
da polis, ainda que esse agente não chegue nunca a 
posições “infl uentes” nas decisões do Estado.

A teologia da libertação vigente na América La-
tina talvez tenha estado demasiado inclinada a esse 
tipo de separação que confi na o político à área das 
relações diretas entre o indivíduo e o Estado,15 toman-
do-as quase como única chave compatível com uma 
compreensão de Jesus, válida para nosso continente.

Uma resposta mais equilibrada a essa colocação 
poderia surgir, pelo menos em princípio, do fato de 
conceber a Bíblia como um processo de aprender a 
aprender, de um aprender em segundo grau. A “sele-
ção” interessada que a teologia da libertação fez de 
certas partes da Bíblia, menosprezando outras (quase 
como incompatíveis), vem, em grande parte, do fato 
de que essa teologia, seguindo a européia, continua 
tomando a Bíblia como um processo de aprender 
em primeiro grau, quer dizer, de aprender respostas 
feitas, entre as quais, está claro, se deve escolher, já 
que, continuamente, variam no interior da Escritura.

Um processo de aprender a aprender deve man-
ter um difícil equilíbrio entre dois de seus elementos 
constitutivos. Por uma parte, o enriquecimento e a 
maturidade que se supõe que tal processo deve pro-
duzir dependem da passagem por múltiplas experiên-
cias que esticam o horizonte para além do que a ex-
periência de cada um pode realizar por si só. Muitas 
delas deverão ser vividas artifi cialmente, a partir de 
outros, já que seus contextos não são os nossos, hoje. 
Só desta maneira se pode chamar a história de “mes-
tra da vida”. Daí, justamente, a importância decisiva 
da linguagem icônica. Esta nos permite, em grande 
parte, recriar de um modo vital contextos que não são 
os nossos, experimentar como nossas crises alheias e 
receber o impacto de soluções que foram humaniza-
doras e libertadoras em outras circunstâncias. Assim 
se forma uma reserva de fatores existenciais que num 
dado momento serão recordados, recriados e corri-
gidos, e que entrarão a formar parte de soluções a 
crises que hoje nem sequer podemos prever.
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Por outra parte, todo esse processo não provocaria 
nossa fé global se não sentíssemos que um ou vários 
dos elos dessa cadeia nos dizem respeito, vitalmente, 
hoje e aqui, quer dizer, em nosso contexto. Se a fé 
(antropológica) que essas testemunhas possibilitam 
não apresentasse de maneira concreta um caminho 
possível para uma vida humana mais madura e feliz 
a partir da situação em que nos encontramos, se este 
encontro não se realizasse, todo o processo passaria 
a nosso lado como todas essas “tradições espirituais” 
que não chegamos a apreciar porque nunca entra-
ram, de modo vivo, em nosso contorno existencial.

Desses dois elementos, a teologia da libertação 
privilegiou, nitidamente, o segundo, em detrimento 
do primeiro. Ela o fez aludindo a essa inegável ne-
cessidade de construir uma teologia signifi cativa para 
a práxis. E isto diz respeito, diretamente, a nosso pro-
blema: tem sentido, no contexto latino-americano, 
uma leitura da cristologia paulina, uma vez que se 
percebeu nela a passagem da chave política do Jesus 
histórico à chave antropológica?

III
A teologia latino-americana chamada da liberta-

ção não escapa, como nem era de esperar que es-
capasse — pois não escapa nenhuma outra —, de 
simplifi cações e superfi cialidades. E uma delas é, jus-
tamente, aquela que a faz “surgir” da práxis.

Que a teologia seja essencialmente (e não apenas 
parcialmente) prática e não “ciência” ou teoria sobre 
o divino é algo que não deveria causar estranheza 
a ninguém, e menos ainda ao leitor que tiver lido o 
primeiro volume desta obra.

Mas, se é verdade que alguma práxis ou, para di-
zer melhor, prática,16 precede sempre, no ser huma-
no, qualquer refl exão sobre o signifi cado global da 
existência e até sobre o signifi cado dessa mesma atu-
ação que se apresente primeiro, como espontânea e 
instintiva, não constitui um assunto simples transferir 
essa precedência à teologia ou a uma simples discus-
são de qualquer grupo de homens sobre o signifi cado 
de Jesus de Nazaré.

Com efeito, dissemos que a refl exão é sempre um 
ato segundo; também é verdade que as experiências 
que nos precedem no tempo exigem, igualmente, 
certa precedência pelo fato de constituírem ou de 
terem constituído uma globalidade com sua própria 
unidade intrínseca independente de nossa prática 
atual. Não podemos desprender dela fragmentos iso-
lados e digeri-los à medida que nos chamam a aten-
ção em relação com nosso agir. Por isso, todo conglo-
merado histórico importante exige de nós uma certa 

gratuidade, um pôr entre parênteses nossas urgências 
pragmáticas durante o prazo necessário para captar 
através de seus vários elementos sua importância e 
signifi cado global.

Com isso não estamos negando que somente per-
guntas lançadas a partir de nossa problemática po-
dem guiar uma hermenêutica que nunca será neutra 
e que, a partir dessa perspectiva, nossa problemática 
sempre começa sendo prática.17 Em outras palavras: 
devemos dizer que o signifi cado de Jesus não surge 
da práxis, mas sim que ele se conecta, necessaria-
mente, com ela, que o saibamos ou não, e, eviden-
temente, que ele se faz melhor interpretação quando 
essa relação é consciente. O fato de que a teologia 
clássica tenha esquecido o vetor prático (e mesmo 
político) das velhas discussões cristológicas não de-
veria, entretanto, nos levar, hoje, ao extremo oposto 
de buscar uma conexão pragmática imediata entre os 
problemas que vão aparecendo em nosso horizonte 
prático e soluções que a vida ou a mensagem de Je-
sus nos ofereceriam para isso.18

No parágrafo anterior, mantínhamos que num pro-
cesso de aprender a aprender é necessário equilibrar 
dois elementos, o da conexão com o contexto em 
que se desenvolve nossa práxis e o da riqueza e au-
tonomia de uma tradição que, sem nós, tentou dife-
rentes chaves — com suas diferentes contribuições e 
limitações — para compreender o signifi cado desse 
personagem histórico que é Jesus de Nazaré.

Pois bem: a interpretação levada a efeito na se-
gunda parte deste volume está longe de ter sido um 
exercício erudito ou um trabalho de laboratório a res-
peito da cristologia de Paulo. Foi, de fato, uma leitura 
empreendida e realizada por um grupo humano con-
creto no contexto latino-americano atual, consciente, 
é claro, de suas limitações e particularidades. Talvez 
o fato de nos referirmos, aqui, a essa experiência 
ajude a refl etir sobre a importância que se deve dar, 
hoje, à chave usada por Paulo para interpretar Jesus 
e responder, assim, deixando atrás as abstrações, aos 
requisitos fi xados no parágrafo anterior.

Deve fi car claro, desde o começo, que a experi-
ência a que nos referimos foi feita numa situação em 
que, por uma parte, se percebia, de maneira básica 
e esmagadora, o poder do que se passou a chamar 
o “pecado estrutural” que afl ige nossas sociedades, 
e, por outra, a falta dos usuais instrumentos políticos 
aos quais sempre se acudiu no passado próximo para 
combatê-lo.19

O grupo percebia além disso, comparando um 
passado relativamente recente com a atualidade, a 
tendência, sem dúvida facilitante, a se deixar mano-
brar, em grande parte, por um fator externo: o que 
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nos permitiam fazer. Assim, a liberdade política pas-
sada e o compromisso e a atividade que tinham tido 
lugar nesse campo tinham levado, freqüentemente, a 
um ativismo carente de refl exão, ou pelo menos de 
refl exões séria; dito em outras palavras: com um ní-
vel teórico marcado pela pressa, pelo pragmatismo e 
pela superfi cialidade. A repressão política, ao contrá-
rio, trazia uma volta à refl exão, porém a uma refl exão 
sem mãos. Os meios de agir pareciam ter desapareci-
do e o pensamento, em conseqüência, se limitava a 
reafi rmar, com novos argumentos, uma crítica que, se 
bem que fosse apreciada, provavelmente, como selo 
de inocência, também se caracterizava por sua inefi -
cácia, à espera de que “chegasse a mudança”.

Seria isso o sinal de um compromisso maior, ou 
talvez do único possível, ou uma fuga e justifi cação 
de nossa passividade, de nossa falta de imaginação, 
de nosso próprio pecado “estrutural” como grupo?

Em outras palavras, nasce uma suspeita radical. 
Seria esse o verdadeiro estado da situação entre nós 
e o pecado? O Jesus que tínhamos visto atuar dentro 
da chave política, que boa notícia ou que chamada à 
conversão nos traria hoje? É difícil imaginar um Jesus 
mudo diante da realidade que hoje nos é dado viver. 
Mas também é difícil imaginar um Jesus que desafi a-
ria, por princípio e sem realismo, o poder constituído 
perante e sobre nós, com perigo, e de que sua própria 
paixão ou morte não fosse nem sequer “martírio”, no 
sentido estrito da palavra, pela falta de tempo para 
conseguir ouvintes e de meios para lhes transmitir sua 
mensagem.

Basta ter deitado um olhar ao Novo Testamento 
para perceber que, por difícil que seja o acesso a seu 
pensamento, é Paulo o autor que se encontra numa 
situação mais parecida à nossa e cuja mensagem as-
sume muitas das características contextuais que aca-
bamos de mencionar. E foi assim que chegamos a 
Paulo a partir da política.

Mas chegou-se à sua leitura com uma hipótese 
hermeneuticamente decisiva e que acabamos de es-
boçar: que o pecado estrutural não estava somente 
fora de nós. Que, apesar de nossos protestos de ino-
cência, esse pecado “morava” em nós, que éramos, 
de alguma maneira, parte dele e seus cúmplices. Que 
a crítica sem mãos era — como o suicídio político 
— uma maneira disfarçada de fugir da liberdade, de 
depor as próprias responsabilidades.

Desconfi ar de nossa crítica não era, certamente, 
renunciar a ela ou a seus argumentos. Era equilibrá-la 
com um projeto criador. E, para isso, tirar forças da 
fraqueza e começar destruindo esse compartimento 
estanque da política que parecia fechado para nós. 

Reconhecer que tudo no homem é, virtualmente, po-
lítica e que em cada um de nós havia possibilidades 
latentes, muito mais radicais, que o costume nos im-
pedia de perceber e esgrimir.

Com essa chave hermenêutica nos aproximamos 
de Paulo, precisamente porque, ao deslocar sua cris-
tologia da política para a antropologia, ele apontava 
na direção que nossa práxis necessitava.

Não que tudo tenha fi cado aberto ou claro de ime-
diato. Foi penoso ir e vir pelos meandros de um pen-
samento complexo e de um vocabulário que já não 
era mais o nosso. Essa difi culdade fi ca estampada nos 
capítulos desta segunda parte. Mas sentimos, pouco 
a pouco, surgir de nosso itinerário uma boa notícia, 
algo importante que, se, por uma parte, abria novos 
campos a nossa esperança, também indicava novos 
caminhos a nossa responsabilidade criadora.

Alguns pontos particulares dessa leitura merecem 
ser indicados aqui. O leitor notará que, em certa me-
dida, repetem o já dito a respeito da interpretação 
cristológica de Paulo. Não podia ser diferente. Ainda 
que intimamente ligados à nossa práxis (ou à falta 
dela), é evidente que não “surgem” dela. Mais ainda, 
nem sequer surgem, como tais, dos fatos ou ditos de 
Jesus. Sua origem é por demais patente: vêm da in-

terpretação, feita por Paulo, da signifi cação, para o 
homem, de Jesus de Nazaré.

Saber isso deixa livre a passagem para reler Paulo 
em seu espírito, não em sua letra. Exatamente como 
ele mesmo nos ensina a fazer com o resto da revela-
ção bíblica. E esse “espírito” não nos é dado senão 
em função do contexto prático em que nos encontra-
mos enraizados e comprometidos. Contexto político 
certamente, como vimos no parágrafo anterior. Nes-
se sentido lato, e somente nesse, a interpretação de 
Paulo (e de Cristo dando fundamento a Paulo) surge 
de nossa práxis, quer dizer, de nossa problemática 
global de rosto voltado para a história.

1) Contrariamente ao que muitos lugares comuns 
supõem, a consciência do jogo de mecanismos de-
sumanos e escravizadores em escala supra-individu-
al (e mesmo supranacional) torna-se cada vez mais 
corrente nesta região do mundo. Para não falar senão 
das últimas décadas, correspondentes a uma geração 
inteira, fomos entrando cada vez mais numa divisão 
radical e desapiedada entre os ideais esboçados para 
nossas sociedades — ideais modestos e equilibrados 
— e as possibilidades de concretizá-los na realidade. 
Em nossa realidade.

Tem-se a impressão de que tudo foi tentado, de 
mil maneiras, por mil caminhos, e o resultado, o que 
se levou a cabo por uma lei infl exível, tem sido sem-
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pre o mesmo, só que agravado com o correr do tem-
po: a impossibilidade de sermos medianamente livres 
de escolher a forma de sociedade e de convivência 
que queríamos e, fi nalmente, até a de discuti-la, não 
digamos sequer de lutar por ela. Cada dia que passa, 
fecha-se, aqui ou ali, um caminho que ontem ainda 
parecia estar aberto.

Não sendo absolutamente estúpidos nem ingênu-
os, não assistimos a esse fenômeno de boca aberta, 
apesar de estarmos com o coração apertado. Desco-
brimos a lógica que une todos os poderes, todos as 
táticas, e aqueles que as usam, num único propósito 
e numa única efi cácia.

Não se inventou, portanto, um pecado novo, ao 
falar de estruturas políticas ou sociais de pecado ou, 
o que é o mesmo, de pecado estrutural. Porque não 
se trata de atribuir a sistemas ou estruturas abstratas e 
impessoais um termo como o de “um pecado”, que 
só é justo aplicar a indivíduos. Paulo nos ensinou jus-
tamente a sair do engano (político) de confundir o 

Pecado, estrutura desumanizadora que escraviza e 
coisifi ca, com os pecados que o homem, enquanto 
está envolvido na Carne, comete.

Em outras palavras, constatamos que o problema 
central para nossa condição humana, hoje e aqui, é 
que se criaram e se continuam criando estruturas e po-
deres destinados a impedir todas as formas efi cazes, 
públicas e mesmo privadas, de amar nossos seme-
lhantes e nosso próximo. Não se trata, portanto, des-
ses pecados de debilidade — mesmo os conscientes, 
de quem explora outros seres humanos —, que terão, 
no fi m de contas, perdão e esquecimento. Trata-se de 
um ídolo que se levanta sobre e contra tudo o que é 
humano, de um poder global que se estabelece para 
durar e escravizar, que priva o homem de sua liberda-
de para criar, que o inutiliza, que o mata, às vezes fi -
sicamente, as mais das vezes em todos e em cada um 
de seus projetos mais signifi cativos e esperançosos.

2) Um segundo passo dado na leitura de Paulo nos 
levou a perguntar-nos pelos mecanismos que se nos 
tinham tornado inconscientes, insensíveis e, portan-
to, destinados a ser co-autores desse Pecado.

Essa pergunta nos acossava de maneira particular 
na medida mesma em que logicamente pretendíamos 
que a mensagem antropológica de Jesus tivesse re-
levância nas “premissas ontológicas e epistemológi-
cas” com que percebíamos e avaliávamos os aconte-
cimentos históricos que afetavam nossa realidade.

E constituía, justamente, algo terrível e misterioso, 
à primeira vista, o fato de que os grupos mais em 
contato com essa tradição que passava por Jesus de 
Nazaré e Paulo de Tarso estivessem entre os mais fal-

tos de equilíbrio, entre os mais cegos nessa avaliação 
respectiva do Pecado e dos pecados. Dos mecanis-
mos de escravidão e má fé com seu imenso poder 
de morte por um lado, e das simples debilidades ou 
explosões passionais dos indivíduos por outro.

Também aqui, Paulo, apesar de sua aparente apo-
liticidade, constitui-se um descobrimento e, por cer-
to, um descobrimento “político”: o de que, em dois 
planos superpostos, algo que poderíamos chamar de 
lei constitui um elemento adicional, se se quiser, mas 
decisivo nessa distorção de nossos julgamentos valo-
rativos. Quer dizer, nessa escravidão estrutural.

Existe, com efeito, uma lei moral — digamos laica, 
para não entrarmos nas discussões que o termo lei 
natural suscita — vigente tanto no campo individual 
como no social, destinada a pôr um dique em nossos 
instintos (destruidores), ao que parece incapazes de 
auto-regulação. Por cima de nossa pessoa e de seus 
projetos — superego —, a sociedade, através de seus 
membros mais próximos a nós — e mais importan-
tes —, nos transmite um dever já estabelecido e que 
é fundamentalmente expresso de forma negativa, de 
repressão: não fazer isto ou aquilo.

Muito antes de saber, ou de determinar por nós 
mesmos, para que vivemos e agimos, sabemos o que 
em caso algum devemos fazer. Porque ninguém ne-
gará que existe uma enorme desproporção entre o 
caráter claro e efi caz da informação que recebemos 
em termos de proibição, e o que a educação nos ofe-
rece no que se refere a projetos e criações, quer dizer, 
em tudo o que diz respeito a transformações da rea-
lidade existente.

Ainda que o processo de nossa maturidade nos 
deveria levar a duvidar criticamente dos valores que 
essa lei absolutizada e negativa representa, é maior 
a comodidade que sentimos, na maioria das vezes, 
engolfando-nos dentro dessas normas. Nossa própria 
linguagem, com suas defi nições já feitas, nos provê 
com argumentos inumeráveis e, ao que parece, deci-
sivos sobre o bem-fundado desses deveres.

Mas sobre este plano, de que se compõe toda edu-
cação, se superpõe, às vezes, outro: o de uma Lei em 
sentido religioso. Em outras palavras, o de uma nor-
ma considerada de procedência divina, e que refor-
ça, amplia e sanciona a anterior.

Dir-se-á que não é este o panorama que se apre-
senta dentro do cristianismo. Muito pelo contrário, 
Paulo, de modo principal, mas antes dele o próprio 
Jesus, preveniram contra tal concepção como defor-
mante do que se deve pensar de Deus e do que o ho-
mem deve fazer de si mesmo. Nessa mesma medida, 
pode parecer quase um mistério como o Pecado a 
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que nos estamos referindo tenha podido passar incó-
lume através de comunidades, obrigadas, afi nal de 
contas, a ler continuamente, em Paulo e nos evange-
lhos, essa crítica radical.

Mas deve-se ter em conta dois fatos. O primeiro, 
histórico, o segundo, antropolítico. É evidente que 
Paulo não podia conhecer o primeiro, e se limita a 
desenvolver o segundo.

Não obstante, o primeiro elemento determinante 
da situação que analisamos nós o podemos achar, 
virtualmente, em sua leitura, combinada com a visão 
histórica que hoje possuímos. A libertação com rela-
ção à lei, mesmo religiosa, situando-a não por cima 
do homem, mas a seu serviço, constitui um fator cen-
tral da maturidade. Indica o umbral dessa etapa e é, 
portanto, essencialmente minoritário. Tudo o que te-
mos de massivo funciona fora dessa maturidade. Pois 
bem, as circunstâncias históricas especiais em que 
o cristianismo teve de atuar no Ocidente, depois do 
vazio deixado pela queda do Império Romano, obri-
garam-no a converter-se, de novo, no “pedagogo” de 
massas humanas e a intervir na criação de uma moral 
cívica de tipo “infantil”. Em nome da religião cristã, 
voltou-se ao que o cristianismo tinha superado — por 
defi nição —, quer dizer, ao decálogo bíblico, base da 
moral cívica de Israel. A um decálogo que, por outra 
parte, segundo a opinião majoritária dos exegetas, foi 
redigido, no começo, em forma de proibições bási-
cas, quer dizer, de preceitos negativos.

Uma lei, por detalhada que seja, somente é efi caz 
enquanto permite indicar e classifi car sem lugar para 
dúvidas os atos a que se refere, quaisquer que sejam 
as circunstâncias que os disfarcem. E como toda lei é 
coercitiva, ainda que se prescrevam certas categorias 
de atos em forma positiva, sempre se entenderá me-
lhor sua formulação inversa, negativa, ou seja, a que 
atrai a sanção.

O andamento de “honrar pai e mãe”, por exem-
plo, não possui a mesma efi cácia normativa que o 
de não matar ou não roubar, ou, ainda, a de seu ime-
diato antecessor: “Não amaldiçoar o pai ou a mãe”. 
Honrar pai e mãe pode signifi car tantas coisas, pode 
abarcar um mundo tão complexo de conseqüências 
e escapatórias, que, a não ser que se volte à sua for-
mulação mais antiga, negativa e ligada à sanção — 
“quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe morrerá” —, 
terá pouca infl uência concreta sobre a conduta.

Mas justamente a proibição unida à sanção des-
via de nossa atenção as ações ou omissões que, de 
maneira indireta mas segura, produzem males mui-
to maiores. A proibição de não matar não nos diz, 
assim, nada sobre nossa ativa ou passiva conivência 

com a morte de muitas pessoas, mesmo próximas a 
nós, e que a tiveram de padecer pelo simples fato de 
nossa falta de coragem, de espírito crítico, de sensibi-
lidade histórica, de imaginação criadora.

E os arrazoados que nos desculpam são tanto mais 
efi cazes, enganadores e escravizadores quanto mais 
nos persuadimos de que a rejeição do proibido nos 
comunicará, mediante a religião, a boa relação deci-
siva com o Absoluto.

É certo que, de um tempo para cá, tem aparecido 
no vocabulário religioso (e mesmo litúrgico) o sinal 
de um certo reconhecimento deste pecado que se in-
fi ltra através de todas as proibições: chama-se omis-

são. Esta — intimamente relacionada com o domínio 
da Lei — não é contabilizável. Não pode, como as 
outras boas “obras”, introduzir-se como um dado ou 
ser obtida como resultado de um computador moral. 
Não pode “acrescentar-se” como um pecado a mais, 
grande ou pequeno, justamente porque não tem limi-
tes. Se existe uma possibilidade de lutar contra ela é 
só saindo do domínio da Lei. Ao campo aberto. Pe-
rante toda a dor humana.

3) Mas um terceiro passo na leitura de Paulo nos 
mostrou que “omissão” era só um título superfi cial 
para uma estrutura de Pecado que não somente nos 
coloca perante um inimigo exterior, mas que aponta 
a mecanismos internos que exercem um papel deci-
sivo dentro de nós mesmos.

Com efeito, descobrimos, pela leitura de Paulo, 
que mesmo o reconhecimento de que não comba-
tíamos efi cazmente o mal, quando ele se nos apre-
sentava sob a forma daquilo-que-não-se-fazia, não 
conseguia nos devolver o sentido e a efi cácia de um 
compromisso (político) ligado a nossa fé.

Constatamos, certamente, a força aterradora da 
“omissão”, resultado de uma subordinação imatura à 
lei, seja esta laica, seja religiosa. Comprovamos, por 
exemplo, que as razões que não encontrávamos para 
matar, as encontrávamos aos montes para deixar ma-

tar, para permitir, inativos, que outros matassem e, o 
que era pior ainda, para deixar que milhares e mi-
lhões morressem, sem que ninguém tivesse tomado, 
conscientemente, a decisão de matar alguém.

Mas que opúnhamos a essa força de Pecado, de 
engano desumanizador? Uma tendência fácil à pu-
reza inatacável, feita de crítica e rejeição. Um colo-
car-se fora do Pecado Mediante um não que, se era 
incapaz de transformar algo, nos permita, contudo, 
“descansar” na certeza da inocência e nos tornar, só 
em teoria, naturalmente, “guias de cegos”...

Mas justamente a leitura de Paulo sobre o homem 
dividido terminou com esta pretensão enganosa de 
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adquirir uma atitude monolítica e pura diante do Pe-
cado. A crítica pode ser, de fato, a expressão mais 
íntima do que pensamos e queremos e, não obstan-
te, tudo que começa a transitar desde a interiorida-
de para a realização acaba sendo recuperado pelo 
sistema, pelas estruturas escravizadoras do Pecado e 
termina servindo a este.

Nossos membros, prolongados nos instrumentos 
de nossa cultura, qualquer que seja a atividade que 
desempenhemos no âmbito social, mostram conivên-
cia irremediável com o Pecado, conivência que torna 
irreconhecível o resultado fi nal de nossas intenções 
levadas à prática.

A leitura de Paulo iluminou-nos, dolorosamente — 
mas também higienicamente, diríamos —, sobre a su-
tileza e o poder incontrastável desses mecanismos que 
moram em nós. E sobre o caráter fútil de vários tipos 
de fugas que costumamos tentar para livrar-nos deles.

Uma dessas vias de escape consiste na já men-
cionada tendência a recortar, e mesmo mutilar, nos-
sa atividade, nossas realizações. A não usar nossos 
membros efetivos, para não cair sob sua lei. A uma 
espécie de paralisia de toda atividade social que não 
seja a estrita e privada expressão de nossa negativa 
crítica. “Privada” porque não se lhe abrem, aparen-
temente, caminhos de expressão que alcancem um 
âmbito exterior ao de uma estrita e cuidadosa pri-
vacidade. “Privada” também de projetos e aferrada 
à mera afi rmação interior, esperando “que as coisas 
mudem”.

Independentemente, entretanto, da inefi cácia elu-
siva (ou “omissiva”) desta busca de “justiça” própria, 
o manter-se nela torna-se, em muitos casos, impossí-
vel. E um dos exemplos mais claros fornece-o o pro-
blema inevitável da educação das novas gerações.

Prescindamos teoricamente, em benefício da cla-
ridade, do controle exercido pelo sistema imperante 
sobre todas as organizações educativas (Não esque-
ça o leitor que estamos lendo Paulo dentro de um 
regime de intensa e onipresente repressão) públicas 
e privadas. Deixemos igualmente de lado, por mais 
irreal que isso seja, o impacto que essas instituições 
controladas produzem sobre o próprio ambiente fa-
miliar, que é o âmbito educacional mais privado e, 
por isso mesmo, de certa forma, o mais livre.

Tomemos para nosso exemplo este último âmbi-
to como se, de fato, estivesse liberado à criatividade 
materna ou paterna.20 Perguntemo-nos somente o que 
poderá fazer a educação dos pais para comunicar a 
seus fi lhos uma atitude crítica, quer dizer, um sistema 
de valores em oposição ao imposto, de maneira coer-
citiva, à sociedade global.

Uma resposta freqüente, de acordo com a escapa-
tória mencionada, é a tendência dos adultos a transfe-

rir sua crítica à educação das crianças e jovens. Tam-
pouco aqui os resultados respondem às esperanças. 
Pela simples razão de que, se o adulto pode suportar 
intensas doses (ou períodos) de crítica, essa mesma 
dose se demonstra destrutiva e mesmo contra-produ-
cente dentro de um processo educativo.

Bastará concretizar um pouco mais o exemplo 
para perceber isso. Uma boa parte da base crítica 
do adulto, ou seja, da equação energética que lhe 
permite esse gasto de energia (cara) que é a resposta 
crítica, está baseada na grande quantidade de energia 
(barata) que signifi ca seu patriotismo. Pode-se dizer 
que, se é “desapiedadamente” crítico, é em razão di-
reta de sua “piedade” patriótica, quer dizer, porque 
lhe interessa, visceralmente, — acriticamente — seu 
país. Isso implica que fi zeram um forte impacto nele, 
quando criança ou jovem, os instrumentos sociais 
destinados a provocar essa atitude. Instrumentos que 
compreendem até a atitude emotiva associada com 
a presença dos símbolos nacionais, como a bandeira 
ou o hino.

Quando o adulto se apercebe, entretanto, de que 
os mesmos instrumentos são usados para introjetar 
em seus fi lhos a solidariedade efetiva, mas desta vez 
com a ordem imposta que ele desaprova, o caminho 
mais fácil para reagir a essa manobra — como (mau) 
educador — consiste em transferir sua crítica ao edu-
cando. Isso implicará relativizar e mesmo mostrar seu 
desgosto para com esses mesmos símbolos.

Contudo, dissociar o símbolo (com seu conteúdo) 
do uso que dele se faz é capacidade característica do 
adulto. Sem tal dissociação, a atitude provocará, na 
criança ou no adolescente, um choque com sua bási-
ca necessidade de segurança e solidariedade afetivas.

E desse choque surgem conseqüências desconcer-
tantes para os pais-educadores. Vão desde a atitude 
conservadora do fi lho que se revolta contra a crítica 
paterna ou escapa de mil maneiras a ela até outra 
atitude mais sutil de rejeição: admite-se a crítica pa-
terna num nível consciente e racional, mas surgem 
inesperados e, ao que parece, desligados confl itos 
psicológicos. Em outras palavras, o desequilíbrio, 
procedente de uma dose de angústia excessiva.

Outro exemplo dos mais notáveis da mesma ten-
dência velada à renúncia perante o poder escraviza-
dor do Pecado é o que consiste em erigir, em plena 
irrealidade, uma força Anti-Pecado para com ela se 
consubstanciar, perdendo-se nela como num protetor 
(mas mortífero) seio materno. Atribui-se a essa força 
não só a incumbência de manter incólume a esperança 
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contra os embates da realidade, mas também a muito 
mais arriscada incumbência de discernir as ideologias 

efi cazes que, a curto ou a longo prazo, hão de sair vito-
riosas. E mostrar, assim, que nossas dúvidas e ansieda-
des eram somente o produto de uma refl exão intelec-
tual feita à sombra do partido, da Igreja ou da classe.21 
Quer dizer, da autêntica força histórica libertadora.

Em outras palavras: busca-se um poder suposta-
mente qualitativo que seja capaz — em virtude de 
seu caráter igualmente quantitativo — de dar a volta, 
fi nalmente, a essa aparente desproporção de forças 
que trabalha em favor do meramente quantitativo e 
poderoso. Que detenha o processo de “corrupção” 
dos projetos humanos no plano político.

De um tempo para cá, essa utopia paralisante e 
irreal invadiu, por exemplo, a teologia da libertação, 
que, sob pretexto de suposta apoliticidade, resiste 
à leitura profunda de Paulo. Neste caso, esse poder 
qualitativo, e quantitativo ao mesmo tempo, é o povo 
ou, mais precisamente, “os pobres”.22

Em nossa opinião, esse, e não o ateísmo ou o secu-
larismo, é o verdadeiro perigo de premissas marxistas 
ou análogas, não avaliadas pelos dados transcenden-
tes cristãos. Não se trata, de modo algum, de atacar 
essa tendência, porque ela “cairia” na luta de classes 
ou porque elevaria — com outro nome — o prole-
tariado a sujeito e agente privilegiado da história. 
Trata-se, isso sim, de uma escatologia simplifi cada e 
errônea que, assim como conduz a falsas esperanças, 
produz, igualmente, a mais longo prazo, a escalada 
do desespero.

4) Em relação com isto, e em quarto lugar, desco-
brimos na leitura de Paulo a complexidade de sua es-
catologia, fi el, por outra parte, à linha mais profunda 
do Jesus histórico. Sua complexidade nos confundiu. 
E tardamos em descobrir que era a única capaz de 
dar um verdadeiro sentido à história humana e à dia-
lética da liberdade que se devia pôr nela.23

Pois bem, renunciar à idealista e irreal tarefa de 
inverter as relações (energéticas) de poder entre qua-
lidade e quantidade (no político, como no resto da 
cultura), aceitar que só a segunda se acumula visivel-
mente ao longo da história e domina — como lei dos 
membros — toda instrumentalidade humana, e que a 
verdadeira e defi nitiva efi cácia, aquela que não pro-
mete triunfos nem provoca triunfalismos, radica na 
criatividade posta a serviço do amor e da humaniza-
ção, único destino com sentido da liberdade, levou-
nos a encontrar em Paulo algo que pode ser uma visão 
mais ampla e ecologicamente mais sadia do político. 
Compreendemos este plano como mais enraizado no 
resto da cultura e mais dependente dela.

Abria-se, assim, um âmbito político humanizador 
que nenhuma repressão podia controlar e menos ain-
da inutilizar. Afi nal de contas, ainda que terrivelmen-
te importantes, os instrumentos políticos aos quais es-
távamos acostumados, e que eram implacavelmente 
controlados pelo Estado, eram relativamente moder-
nos na história de como construir sociedades — de 
fazer polis para seres cada vez mais humanos.

É impossível dar uma idéia, neste terreno concre-
to e dependente das possibilidades de cada um, das 
implicações descobertas nessa leitura. Basta pensar 
que a busca de uma transformação criadora e trans-
formadora da linguagem é, mediante a cultura, um 
ato político. Levar, de maneira coerente à linguagem, 
a afi rmação paulina de que em Cristo não há nem 
judeu, nem gregos, nem escravo, nem livre, nem ho-
mem, nem mulher, é um ato político.

Paulo não escapava a esse plano, para se refugiar 
no “privado” quando dava prioridade, em seu con-
texto, à maturidade humana que, mesmo sob o status 
desumanizador do escravo, este podia adquirir ade-
rindo à fé (antropológica ou religiosa) em Jesus e aos 
dados transcendentes trazidos por Jesus.

Mas é óbvio que, quando lemos em Paulo essa 
construção de um fundamento político (debaixo das 
aparências impostas nesse plano por seu contexto) 
que levaria, tarde ou cedo, também à queda da escra-
vatura organizada em sistema social,24 não estamos 
introduzindo, mas acentuando uma dimensão políti-
ca que Paulo, provavelmente, só via de forma vaga e 
à distância. Essa contribuição não é uma infalibilida-
de. É que essa dimensão coloca, hoje e aqui, proble-
mas prioritários e dirige a leitura dos que pretendem 
conhecer os ensinamentos de Paulo sobre o amor, a 
libertação e a humanização.

Não nos enganamos, nem pretendemos enganar 
ninguém sobre o contexto a partir do qual lemos Pau-
lo. Sabemos que é o nosso e que é limitado. Mas daí 
vem, justamente, a experiência de riqueza e de liber-
tação que nos ofereceu essa leitura.

* * *
Essa espécie de narração in extenso de uma expe-

riência feita com a cristologia de Paulo não deveria 
enganar o leitor em alguns pontos cruciais a que já se 
aludiu no volume anterior. Bastará recordá-los, ago-
ra, em relação com o último parágrafo.

Em primeiro lugar, a narração feita, aqui, dessa 
experiência não é sufi ciente para avaliar a mudança 
produzida por ela. Limita-se a descrevê-la, de manei-
ra resumida e, por outro lado, sumamente “digital” 
(ou seja, abstrata), que não permite captar seus re-
sultados humanos concretos. Sempre ocorrerá assim 
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com a transcrição (ou elucidação transmitida) de uma 
experiência alheia relativa a um dado transcendente. 
O que se viveu e o que se fez com ele depende, sem-
pre, de um mundo de valores e possibilidades anexas 
a grupos ou indivíduos.

Assim, por exemplo, o dado transcendente a que 
aludimos no tomo anterior, e que se sintetizava na-
quelas simples palavras: “...não esperes nunca uma 
mão, nem uma ajuda, nem um favor”, pode, segundo 
os casos concretos, justifi car as frustrações mais su-
perfi ciais e desnecessárias, ou transformar-se em pro-
funda e trágica obra de arte ou destino vital.

Neste mesmo volume temos indicado, na linha do 
que precede, que a signifi cação da ressurreição de Je-
sus — de acordo com os sinóticos e com Paulo — só 
pôde ser percebida e aquilatada por aqueles que ade-
riam desde o princípio à sua pessoa e a seus valores 
e, depois, diante da sua morte, se perguntaram, per-
plexos, pelas possibilidades últimas que tais valores 
tinham de ser realizados. Em si mesma, a ressurreição 
é irrelevante.

E não seria estranho, mas, pelo contrário, perfei-
tamente normal, que a experiência a que aqui nos 
referimos, e que teve lugar com a leitura de Paulo, pa-
receria, igualmente, irrelevante a quem se aproxima 
de nossa “narração” a partir de um horizonte valo-
rativo diferente. Ou mesmo, talvez, aos que, a partir 
do mesmo horizonte, lêem algo que não estava feito 
para ser lido, mas meditado e vivido longamente.

Por outra parte, e em segundo lugar, o ter mostra-
do como se podia fazer, num determinado contexto 
político, uma leitura dos dados cristológicos que Pau-
lo nos oferece em chave antropológica poderia levar 
a falsas comparações.25 O leitor inadvertido poderia 
pensar que o resultado dessa leitura foi “uma políti-
ca”, uma determinada linha política, uma ideologia 
política que poderia — e deveria — aceitar a prova 
de uma comparação com as restantes.

Aqui, é preciso ser precavidos. Por certo, a leitura 
de que falamos exercerá sua infl uência no discerni-
mento que será preciso fazer entre o leque de ide-
ologias que se apresentam para enfrentar uma situ-
ação como a descrita. Mas essa leitura não é uma 
ideologia entre as outras. De fato, ela lança, a quem 
passa por esse processo, à criação ou ao uso de ide-
ologias para transformar a realidade, ainda que não 
em qualquer sentido. Dizemos que dá elementos de 
avaliação no que se refere ao que se pode ou não 
esperar em último termo da realidade.26 Mas não jul-
ga defi nitivamente — nem possui critérios para isso 
— se os dados objetivos e científi cos de um sistema X 
de efi cácia política são ou não os verdadeiros ou os 

últimos dignos de serem tidos em conta, em vista da 
realização histórica de determinados valores.

Para dizer em outras palavras, se cada ideologia 
deve ser julgada — como cada fracasso — a partir de 
dois pontos de vista ou dimensões complementares: 
o dos valores que se pretendem obter e o da verdade 
objetiva sobre a efi cácia dos meios que se empregam 
para isso, o juízo deverá ser complexo, e nenhuma 
formulação (digital) pode reduzi-lo a uma fórmula fá-
cil. Os exemplos poderão ser, aqui, mais ilustrativos. 
E bastará aduzir dois.

O primeiro é que, se alguém pensa que vale a 
pena destruir a metade do planeta para inverter essa 
espécie de debilidade congênita da qualidade diante 
da quantidade — a origem da “corrupção” dos pro-
jetos políticos —, a leitura de Paulo julgará essa ideo-

logia negativamente. Não na base de que seja falsa a 
equação física para provocar as explosões nucleares. 
Nem, menos ainda, baseada nesses slogans que re-
duzem o processo bíblico (de aprender em segundo 
grau) a dados presumidamente transcendentes, como 
“a violência não é cristã” ou “a violência gera, sem-
pre, uma violência maior”, senão baseada em ter re-
situado a debilidade irreversível do qualitativo numa 
imagem coerente — ainda que sujeita à fé — da rea-
lidade em que já não é sinônimo de derrota, mas de 
vitória fi nal.

Obviamente, tampouco isso signifi cará recuar na 
busca do qualitativamente melhor no que concerne a 
sua efi cácia, nem, portanto, desatender à dimensão 
quantitativa, buscando, sempre, essa realização es-
quiva, não-estável, corruptível, mas realização fi nal, 
do qualitativo aproveitando as oportunidades que o 
quantitativo não pode senão abrir à qualidade — em 
nosso caso, ao amor.

O segundo exemplo tem muita relação com esse 
último ponto, mas ele acontece desta disciplina criada 
para a investigação do signifi cado que tem para o ho-
mem a vida e a mensagem de Jesus de Nazaré: a teologia.

Já nos referimos, neste anexo, à tendência (gerada 
pelo desespero) a descarregar no “povo” a criação das 
únicas ideologias que seriam libertadoras desse mes-
mo povo. Seguindo a linha dessa tendência, chegou-
se a dizer que não existirá uma verdadeira teologia da 
libertação enquanto ela não for criada pelo povo (?) ou 
mesmo enquanto todo o povo — ou enquanto o “último 
dos pobres” — não adquirir sua própria voz, sua pró-
pria expressão, tornando-se sujeito histórico e protago-
nista consciente de sua própria libertação. No campo 
da interpretação de Jesus como em qualquer outro.27

Quem, entretanto, tiver seguindo a leitura de Paulo 
que aqui resumimos e concordar com ela, suspeitará 
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de um engano ideológico que supõe a espera — e 
mesmo a noção — de um “povo totalmente cons-
ciente”, quer dizer, a inversão, dentro do empírico, 
de qualidade e quantidade, e isso como base para um 
sistema efi caz de libertação.

Compreenda-se, pois, que o último parágrafo des-
te anexo não pretende substituir — o que seria inútil 
— uma experiência de fé (antropológica ou religiosa) 
por uma descrição de seus “resultados” válidos. É so-
mente uma advertência contra os que, freqüentes na 

América Latina, consideram que o decisivo na leitura 
da Bíblia está em adotar a chave melhor. E que esta, 
por exemplo, em nosso contexto, deverá ser aque-
la que, aparentemente, responde melhor ao tipo de 
opressão humana que aqui se sofre: a política.

Só quisemos mostrar, trazendo uma prova que jul-
gamos válida, como a realidade humana está muito 
mais vitalmente intercomunicada do que o supõem 
tais afi rmações, infelizmente correntes.

Notas
* Texto extraído da obra O homem de hoje diante de Jesus de 

Nazaré, de Juan Luis Segundo, São Paulo, Paulinas, 1985, t. 
II/I: Sinóticos e Paulo, história e atualidade.

1 Seria ocioso reiterar aqui as advertências que 
vimos fazendo sobre o vocabulário (fé, ideologias, 
dados transcendentes) que empregamos e que 
está explicado e, a nosso ver, justificado pelo que 
foi escrito no tomo I desta obra. Ali se chamava 
ideologia — em sentido neutro (não pejorativo) 
— a todo sistema de meios referidos à realização 
de uma determinada constelação de valores.

2 Isto não tira, como tivemos ocasiões de repetir (e 
vê-lo-emos detalhadamente no cap. I da terceira 
parte, tomo II/2), o caráter de “revelação divina”, 
e sua correspondente garantia de verdade, à vida 
e à mensagem de Jesus. Isso nos obriga — por isso 
e não apesar disso — a inseri-los nesse processo 
de aprender a aprender, ou seja, de aprender “em 
segundo grau”, que é a totalidade do Antigo e do 
Novo Testamento e que não termina com este (cf. 
tomo I desta obra, cap. III, par. II, assim como nossa 
obra Libertação da teologia, op. cit., cap. IV, § 4,4, 
pp. 130ss).

3 Não parece que o conselho se deva, pelo menos 
totalmente, à iminência escatológica (cf., no 
mesmo contexto, 1Cor 7,36.39 etc.). A brevidade 
da vida do homem parece constituir um impulso 
suficiente para impelir Paulo neste capítulo a 
calcular as energias que as diferentes situações 
sociais do homem implicam como custo, perante o 
que implicaria a transformação humana própria de 
sua cristologia. Daí a comparação entre diferentes 
“preocupações” (cf. parágrafo III deste anexo).

4 Que, além disso, devia ser realizada, sustentada e 
“significada” no comportamento da comunidade 
cristã, sob pena de que esta perdesse sua 
característica (cf. 1Cor 11,17-22; Fl).

5 Para não falar de tópicos existencialistas, já que 
estes estão, de certa forma, congenitamente ligados 
a Paulo, pois sua origem passa através dessa linha 

que vai de Paulo a Agostinho, de Agostinho a Lutero, 
de Lutero a Kierkegaard e deste aos existencialistas, 
mesmo ateus, de nossos dias, como J. P. Sartre.

6 Cf. Gustavo Gutierrez, Teologia de la liberación. 

Perspectivas (CEP, Lima 1971) cap. III e passim.
7 Esta denúncia fez com que muitos, levados por 

analogias superficiais, classificassem a teologia 
da libertação como um ramo da teologia política 
(européia) e mesmo, em trabalhos de erudição, 
afirmassem a dependência cronológica da primeira 
com respeito à segunda. A este anacronismo 
contribuiu o erro de situar a origem da primeira na 
aparição do livro de G. Gutierrez acabado de citar, 
o qual, quase um decênio depois da aparição dos 
grandes temas dessa teologia, a sistematiza e lhe dá 
um título que faria fortuna, permitindo-se citar em 
sua obra os teólogos da teoria política européia, 
desconhecidos na época das primeiras discussões, 
artigos e obras da nova teologia latino-americana.

8 Daí que a reação contra a pretendida apoliticidade 
de Jesus tenha buscado sair desse impasse 

procurando estabelecer, em base à inflação de 
dados mínimos, uma possível conivência entre 
Jesus e os zelotes (cf. O. Cullmann, El Estado en 

el Nuevo Testamento [Madrid, 1966] e, sobretudo, 
Jesus e os revolucionários de seu tempo [Vozes, 

Petrópolis, 1972].
9 Como os que se relacionam com os escravos ou 

com a obediência devida às autoridades públicas, 
supondo — grave falta de acriticidade — que sua 
função teórica é a que realmente desempenham. 
Poderia também, até certo ponto, considerar-se 
“política” sua discriminação prática da mulher, 
ainda que, teoricamente, declare que, com 
Cristo, chega a seu fim qualquer fundamento para 
discriminá-la.

10 “A interdependência cada dia se estreita mais e se 
difunde pouco a pouco no mundo inteiro. Segue-
se daí que o bem comum... torna-se hoje cada vez 
mais universal e implica, por conseqüência, direitos 
e deveres que dizem respeito a todo o gênero 
humano” (GS 26). “Lutem, denodadamente, contra 
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qualquer espécie de servidão tanto social quanto 
política...” (29). “Quanto mais se une o mundo, 
mais abertamente as funções humanas superam os 
grupos particulares e estendem-se, pouco a pouco, 
ao mundo inteiro” (30).

11 Assim, quando este impacto não está em jogo, 
como no caso de leis referentes a divórcio, 
aborto, controle de natalidade etc., se adotam 
posições claras e concretas em matéria política 
(confundindo, sem dúvida, em muitos casos 
ex professo, o plano da liceidade moral com o 
plano da coerção social). Estas posições levam 
ao partidarismo, quando os partidos se dividem 
em torno destas questões. O próprio Vaticano 
II retrocede diante de uma das conclusões mais 
lógicas quanto à função do específico da Igreja: 
a fé. Ele diz: “A missão própria que Cristo confiou 
à sua Igreja por certo não é de ordem política, 
econômica ou social. Pois a finalidade que Cristo 
lhe prefixou é de ordem religiosa...” (GS 42). É 
evidente que a conjunção do adjetivo “própria”, 
sucessivamente com cada um (ou por separado) 
dos planos indicados, pode salvar esta frase infeliz 
que se vem repetindo incessantemente desde 
então para as opções mais apolíticas, quer dizer, 
conservadoras. E, contudo, falando da função deste 
elemento próprio da Igreja, que é a fé, o Concílio se 
tinha atrevido a dizer que ela “orienta a mente para 
soluções plenamente humanas” (GS 11). E onde 
estarão os problemas que demandam soluções 
plenamente humanas senão na “ordem política, 
econômica e social”? Sobre este especial temor de 
tirar conclusões políticas concretas da fé, cf. nossa 
Acción pastoral latino-americana. Sus motivos 

ocultos (Ed. Búsqueda, Buenos Aires, 1972), pp. 
41ss. (Trad. port. Ed. Loyola, São Paulo, 1978).

12 Ignácio Ellacuría e Jon Sobrino nos parecem 
os teólogos latino-americanos que lançaram, 
decididamente, a teologia e a exegese pelo 
caminho do Jesus histórico e da chave política para 
o interpretar. Cf., por exemplo, I. Ellacuría, Teologia 

política (Ed. SSI, San Salvador), cap. II. Infelizmente, 
a nosso ver, ele busca a significação histórica de 
Jesus, nas pegadas de exegetas europeus, em sua 
possível conexão com os zelotes.

13 “Existe, tanto do lado dos exegetas como dos 
teólogos da libertação, uma certa insegurança 
quanto à interpretação da Bíblia no âmbito da 
teologia da libertação.” Depois de criticar a cópia 
do êxodo como solução atual, o autor, o exegeta J. 
Konings, continua: “E provar que Jesus de Nazaré 
foi diretamente um libertador político é uma tarefa 
que a quase totalidade dos verdadeiros exegetas 

recusaria... Felizmente, os ‘grandes’ da teologia da 
libertação são mais circunspectos...” (J. Konings, 
Hermenêutica bíblica e teologia da libertação: Revista 

Eclesiástica Brasileira, fasc. 157, mar./1980, p. 5).
14 Ibidem.
15 Em seu alívio, é de se indicar que foi levada a isso 

muitas vezes pelas incrivelmente superficiais (e 
ideológicas) dicotomias que se lhe opõem: de nada 
valem as mudanças de estruturas sem a conversão 
do coração, defesa dos direitos humanos sem luta de 
classes, revolução em liberdade por consentimento 
majoritário e não com uma violência que engendra 
sempre uma violência maior...

16 Ainda que a tradução castelhana do grego práxis 
seja prática, quando em nossa linguagem se usa 
práxis, quer-se geralmente acentuar que se trata de 
uma prática fundada numa teoria e que realimenta, 
de novo, essa teoria com novos elementos 
descobertos na experiência.

17 A isso conduz, por exemplo, o método de reflexão 
usado por grande número de grupos de cristãos 
como o único compatível com esse primado da 
práxis sobre a teologia que é um ato segundo: a 
“revisão de vida”. A não-conexão dos problemas 
supostamente apresentados pela práxis, assim 
como a manipulação e seleção subjetiva das 
passagens bíblicas empregadas para expor o ponto 
de vista da fé, constroem apenas uma paródia da 
função que G. Gutiérrez, no primeiro capítulo de 
sua Teologia da Libertação, define acertadamente 
como uma “reflexão crítica sobre a práxis”. Com 
efeito, práxis não é um fluxo ingênuo e superficial 
de acontecimentos e problemas, como também 
crítica não significa escolher um trecho bíblico — 
separado não só de seu contexto imediato, mas do 
processo inteiro — para confirmar a opção proposta.

18 O fracasso que este excesso produz é uma experiência 
generalizada na América Latina. E chamamos 
fracasso a uma irrelevante crise de fé provocada pela 
trivialização das respostas que dela chegam quando 
se procuram em Jesus exemplos, normas e soluções 
que levam não só a deixar de lado a verdadeira 
práxis com sua exigência de uma apropriada 
autonomia para a construção de ideologias, mas 
a não aceitar a dose de gratuidade (pragmática) 
que todo processo educativo profundo implica.

19 Esta situação é, por outra parte, geral, e muito mais 
geral, certamente, do que muitos teólogos estão 
dispostos a aceitar. De fato, tem-se proposto a 
necessidade de construir uma teologia do cativeiro. 
Claro que, enquanto alternativa a uma teologia 
da libertação, isso deve ser rejeitado. Ninguém 
pretende canonizar pelo fato de que a libertação 
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se protraia. Mas a proposta ganha certo sentido ao 
constatar o triunfalismo com que certos teólogos 
latino-americanos falam da libertação, como se 
fosse algo ao alcance da mão, enquanto a realidade 
global latino-americana, o esmagamento crescente 
dos pobres, sua desorientação evidente e situações 
(e previsões) de uma repressão e opressão ainda 
maiores está exigindo uma ponte entre a teologia e 
a realidade. Confessamos que já desde o título — e 
apesar de muitas mises ou point críticas — esta é a 
impressão que nos produz a seleção de trabalhos 
de G. Gutiérrez intitulada La fuerza histórica de 

los pobres (CEP, Lima 1979). A que força se refere? 
Onde se escondeu essa força durante os quatro 
séculos passados desde a colonização ocidental 
ou desde o século e meio de vida independente? 
Por que não analisar, então, o como, o porquê e o 
até onde da debilidade histórica dos pobres?

20 Eliminemos, igualmente — e de maneira também 
artificial —, veículos importantes de informação e 
avaliação inconsciente, tais como a percepção, por 
parte da criança ou do adolescente, da submissão 
de seus pais às estruturas sociais, com tudo o que 
isso significa de repetidas renúncias práticas aos 
critérios que se lhe ensinam a respeitar.

21 É um fenômeno comum e não particularmente 
latino-americano a crítica aos que buscam, assim, 
por exemplo, no partido comunista oficial, uma 
espécie de tranqüilizadora certeza de tipo religioso 
e que têm por mais seguro e menos problematizador 
aceitar suas diretivas contraditórias. Mas no volume 
anterior temos visto como certa concepção da fé 
religiosa que pretende não necessitar de ideologias 
pertence, a rigor, à mesma categoria de fenômenos.

22 Há muita retórica em fórmulas superficialmente 
brilhantes que estão em moda no contexto latino-
americano, como aquela que convida a se submeter 
“ao discipulado do pobre” ou a que exalta, a 
despeito da trágica história latino-americana, 
a impenetrabilidade do autêntico “povo” às 
ideologias da classe dominante. O próprio G. 
Gutiérrez usa, em forma matizada é certo, um 
argumento brilhante, que depois será empregado 
em sua forma mais realista e demagógica: “...a 
inteligência do intelectual, do teólogo que pensa 
a fé a partir daqueles a quem precisamente o Pai 
escondeu sua revelação: ‘os doutos e prudentes’ 
(Mt 11,25). Aniquilação dessa inteligência, mas 
não daquela que vem dos ‘pequenos’, dos pobres, 
porque só a eles foi dada a graça de acolher e 
compreender o reino. Aos pequenos, aos que não 
podem ou aos que não se deixa falar, a eles é dada 
a Palavra de Deus para que anunciem seu reino. 
A loucura da cruz é morte para a inteligência dos 

doutos, dos que não entendem a Palavra. Uma 
reflexão sobre a fé que não passe por essa loucura, 
por essa morte, assim como pela revelação aos 
pobres, erra seu caminho” (La fuerza histórica de 

los pobres, op. cit., p. 175). Cabe acrescentar que 
até métodos de conscientização procedentes, é 
claro, de minorias, e formadores, igualmente, por 
seu conteúdo, de minorias, como o de Paulo Freire, 
tiveram de se desculpar de sua falta de apreço pelo 
povo, e falar de uma “conscientização mútua”, 
a despeito do que Bateson, seguindo Russell, 
chamaria de “a diferença de níveis lógicos” dessa 
pretendida reciprocidade. Se constitui um paradoxo 
o fato de que uma teologia da libertação não faça, 
comumente, uma leitura política dos evangelhos, a 
razão deve-se buscar, em grande parte, em que eles 
resistem às tendências populistas, como o percebeu 
Paulo e o expressou em sua própria chave.

23 Sem esta dialética se deixaria passar a necessária 
base quantitativa de toda transformação qualitativa, 
elemento importante muito pouco estudado até 
aqui nas elaborações cristológicas. Então, sim, se 
cai nesse elitismo com que erradamente se pretende 
designar — e rejeitar — toda função minoritária.

24 Não ignoramos, de modo algum, o prazo 
terrivelmente longo e as condições estranhas de 
como isso se levou a cabo no Ocidente. Na maioria 
dos países latino-americanos, foi necessário esperar 
pelo século XIX para assistir à abolição formal da 
escravatura. Não se deve, entretanto, cometer 
anacronismos. Já temos indicado o fato e as 
causas da paralisia da criatividade político-moral 
“cristã” durante os séculos em que foi preciso 
prover as massas de uma moral cívica sustentadora 
das instituições do Estado. Isso tem, como 
conseqüência, o fato de que seja uma corrente, pelo 
menos na aparência, não-cristã a que empurra para 
a abolição da escravatura. Isso se vê, por exemplo, 
na Revolução Francesa. E a comunidade cristã não 
reconhece nela seus próprios princípios. Mas não 
sempre melhora a situação do escravo quando, 
por ser propriedade (comprada) de outro, passa a 
alugar sua força de trabalho (o que faz com que 
sua própria morte não eleve o preço da operação, 
como no caso anterior). Basta ler, a respeito, o tomo 
I de O CAPITAL. E também aqui são aparentemente 
forças não-cristãs e até anticristãs que saem em 
busca de ideologias eficazes para implantar alguns 
valores cristãos básicos em relação ao homem.

25 Justamente a conhecida aversão a uma apresentação 
de Jesus em chave política procede, em grande 
parte, também do medo de que se estabeleça 
uma comparação (falsa) a que nos tem habituado 
um lugar comum de nossa cultura, denunciado 
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no tomo anterior: a que se faz entre uma fé (que 
é, isso sim, apresentada mediante ideologias 
concretas, mas que as transcende) e uma ideologia 
(que se apresenta como tal e como independente 
de qualquer fé, mesmo antropológica). Teme-
se então, e com toda razão, que, conseqüência 
de tal comparação — que viola, igualmente, o 
princípio dos níveis lógicos de Russell —, surja 
a preferência pela ideologia, interessada em 
problemas de eficácia, e se abandone uma fé que 
adquire, falsamente, o caráter de uma ideologia 
inoperante.

26 Note-se a diferença que existe entre determinar o 

caminho por onde deve aparecer, em cada caso, 
a contribuição específica do cristão (ou, melhor 
dito, em nosso caso, especificamente paulino), e 
determinar, de antemão, em que consistiria esse 
(isto é, o que é cristão), concretamente, em qualquer 
circunstância. Cf., a respeito, nossa Libertação da 

teologia, op. cit., cap. III, § 4, pp. 100ss.
27 Resenhando o desenvolvimento de um congresso 

teológico celebrado em fevereiro de 1980 em São 
Paulo (Brasil), sobre comunidades eclesiais de 
base, um órgão da imprensa assinalava que padre 

Libanio “contou que, nas comunidades populares, 
o processo de conscientização se dá em três etapas: 
a primeira consiste na descoberta de que podem 
interpretar a Palavra de Deus por si mesmos. ‘É a 
conquista da Palavra’, afirmou Libanio”. É certo que 
a imprensa costuma simplificar. Uma formulação 
mais matizada disso nós a encontramos num dos 
ensaios colecionados por Gustavo Gutiérrez sobre 
A força histórica dos pobres: “O Evangelho lido a 
partir do pobre, a partir da militância de suas lutas 
pela libertação, convoca a uma Igreja popular, 
quer dizer, a uma Igreja que nasce do povo, dos 
‘pobres do país’. Uma Igreja que lança suas raízes 
num povo que arranca o Evangelho das mãos dos 
grandes deste mundo, e impede sua utilização como 
elemento justificador de uma situação contrária à 
vontade do Deus libertador” (op. cit., p. 382). Do 
ponto de vista hermenêutico, pode-se estranhar, 
entretanto, que Gutiérrez não se pergunte por 
que Jesus não conseguiu, em seu tempo, que seu 
próprio povo, o dos pobres, arrancasse do mesmo 
modo “a Lei e os Profetas”, quer dizer, a revelação 
de Deus, das mãos dos grandes de Israel.
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Espiritualidades do Espírito – II

Comentamos no número anterior o resultado do levantamento feito pelo Pew Forum on 
Religion and Public Life sobre a importância dos chamados “movimentos de renovação” nos 
Estados Unidos e em outros países da América do Sul, da África e da Ásia, onde alcançam a 
significativa cifra de 49% da população urbana.

Os dados da tradição cristã referentes ao Verbo e ao Espírito, tais como hoje começam a 
ser melhor avaliados, dentro de seu contexto histórico, convidam-nos a tratar, diretamente, da 
relação Verbo-Espírito, que constitui, em si mesma, uma questão central e específica, foco do 
diálogo pentecostal-católico. Tomamos essa questão tal como se colocou nas origens cristãs, 
anteriormente às teologias que sobre ela foram elaboradas no decurso da história, a partir de 
Fócio (820-891), no Oriente, e da Escolástica ocidental, em particular de Anselmo de Cantuária 
(1033-1109).

O mistério de Deus, manifestado por Jesus, nascido do Espírito, se nos é revelado na insepa-
rabilidade do Verbo e do Espírito, sem que nos seja possível apontar uma razão que o explique 
como tal e impondo-nos, na fé, a necessidade de nunca falar de uma experiência do Espírito 
independentemente do Verbo ou vice-versa, como nos sugere a célebre passagem paulina “nin-
guém pode dizer: ‘Jesus é o Senhor” senão no Espírito” (1Cor 12,3), pois “o Senhor é o Espírito” 
(2Cor 3,17).

A unidade manifestada na história entre o Senhor e o Espírito leva-nos a pensar Deus, na 
unidade transcendente de sua realidade incompreensível, como sendo comunhão, entre o que, 
na precariedade de nossa linguagem, denominamos as Pessoas divinas: o que está na origem, 
Pai; o que é gerado, Filho; e o que brota do amor recíproco, Espírito — a quem se apropria a 
comunhão dos Três, que vivem em comunhão e operam no mesmo nível.

Esse caminho da “economia” para a “teologia”, como dizia a antigüidade greco-cristã, pre-
cede o passo seguinte, da “teologia” para a “economia”. Somos levados a pensar a realidade de 
nós mesmos e do universo como fruto da comunicação divina, do que Deus é, em virtude do que 
somos (criação) e do que Deus vive, pela comunicação ou missão de sua Palavra e envolvimento, 
nosso e de todo o universo, no seu amor. Estabelece-se, assim, um laço radical e indestrutível, 
distinto da identidade (panteísmo), mas igualmente no nível do ser, entre o que Deus é e o mun-
do. A criação integra, por assim dizer, o “conselho divino”, o pensamento e o querer de Deus e, 
como tais, não somos — nem nós, nem o universo — exteriores a Deus.

Pelo que é possível, no nível do agir, admitir a possibilidade de uma participação efetiva na 
vida divina de comunhão, desde que essa comunhão oferecida seja acolhida por um gesto livre 
de consentimento da criatura ao bem, que pode, portanto, não acontecer.

Reside aqui, precisamente, a forma de entender a experiência cristã, do ponto de vista teo-
lógico. Seria interpretá-la erroneamente pensar que se trata de uma experiência do Espírito, 



isolado do Pai e do Filho. É sempre uma experiência do Espírito do Pai e do Filho, ou seja, uma 
experiência do Espírito no espaço do Pai, que é o espaço propriamente religioso, teologal mes-
mo, isto é, da religião que consiste na relação pessoal com o Pai,  o Theos, do Novo Testamento. 
Como também uma experiência do Espírito no corpo de que Cristo é a cabeça, na comunidade 
eclesial assistida pelo Espírito. A Igreja aparece, assim, como mãe, na medida em que, esposa 
de Cristo, animada pelo Espírito, nos acolhe em seu seio, e, ao mesmo tempo, é, historicamente, 
construída por nós, como fruto de nossa fidelidade pessoal a Cristo no Espírito. Verifica-se, aqui, 
uma causalidade recíproca: a Igreja faz-nos cristãos e o fato de sermos cristãos constitui a comu-
nidade que é o Povo de Deus, corpo e esposa de Cristo, templo do Espírito Santo.

A experiência, na doutrina dos autores antigos, desde o século IV, é, na realidade, expressão 
da participação efetiva na vida divina, impossível de entender-se independentemente da parti-
cipação no ser, por isso a importância básica da doutrina da criação. Mas é importante subli-
nhar que essa participação na vida divina realiza-se no nível do agir característico do ser feito à 
imagem e semelhança de Deus. Seu agir na liberdade é animado pelo “espírito”, participação 
no mesmo Espírito inseparável do Verbo. O Espírito é, pois, aquele que preside à efetiva união 
entre a imagem e a realidade, sendo o responsável por todas as formas de comunhão com Deus, 
salvaguardadas as diferenças do que se é, tanto no caso da união de uma natureza humana à 
pessoa do Verbo como no caso da participação na vida divina, em que pessoas outras entram em 
comunhão com o Pai, no Espírito, por intermédio do Verbo.

Entende-se, dessa forma, que, do ponto de vista do Espírito, há uma equivalência entre a 
encarnação e a salvação/santificação, situada na continuidade existente entre a unção de Jesus e 
nossa participação no Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Jesus. Aqui está o que funda 
as Espiritualidades do Espírito, em que são chamados a situar-se não só pentecostais e carismá-
ticos, mas todos os cristãos. A força do pentecostalismo são as formas, embora discutíveis, de 
tentar voltar à experiência cristã original.

A consideração das Espiritualidades do Espírito, situando-nos nas raízes mesmas da expe-
riência cristã, não só abre a possibilidade de um diálogo fecundo com pentecostais e carismá-
ticos, que constituem a metade da população urbana em nosso país, como permite rever, em 
profundidade, os confrontos inevitáveis no interior das igrejas históricas entre o posicionamento 
inevitável das estruturas hierárquicas e do magistério e os desenvolvimentos nem sempre justifi-
cados das tendências evangelicais e carismáticas.

Os problemas pastorais concretos estão longe de serem resolvidos, mas parece-nos que sua 
colocação no nível profundo da experiência, ao mesmo tempo que justifica a diversidade de 
práticas religiosas, contribui, poderosamente, para a comunhão intra-eclesial, prelibação de uma 
comunhão inter-eclesial.

Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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Uma confissão de fé de Karl Rahner – 1ª parte

1. Mistério
 “Para mim mesmo e para o mundo, eu sou uma pergunta infinita. A meu ver é evidente 

que nem sequer a experiência que os homens consigam alcançar no futuro mais remoto e, de 
modo mais derivado, também não a ciência, chegarão a se situar em um nível a partir do qual 
possam responder a todas as perguntas, e no que possam elaborar e finalmente resolver todos os 
problemas. Na realidade, fico admirado com o fato de que a maioria de meus contemporâneos 
compartilhem comigo essa convicção, incluindo os que negam a existência daquilo ou daquele 
a quem eu chamo de Deus.

Ora, em contrapartida, penso que esse tipo de pessoas [não-crentes] deveriam estar conven-
cidas de que o homem, essa realidade particular que eu mesmo sou, poderia chegar de um modo 
radical até o fundo de todas e de cada uma das coisas, de maneira que, em última análise, deveria 
ser capaz de descobrir tudo, porque para ele [para o homem não crente] a totalidade está cons-
tituída pela soma dessas coisas particulares [que vamos conhecendo pela ciência]. Dessa forma, 
no final, uma vez que tivéssemos penetrado em tudo, poderíamos deixar que tudo caísse em sua 
banalidade, ou seja, no Nada. Em si mesmo, esse Nada a que a pessoa é conduzida através des-
sas perguntas já não suscitaria mais perguntas nem mais explicações, pois realmente esse nada é 
apenas nada. E com essa palavra [nada], que não guarda em si nenhum segredo, não queremos 
indicar nenhuma coisa que seja “totalmente diferente” [ganz anderes].

A mim, ao contrário, me domina e permeia o Mistério eterno, o Mistério infinito, que é algo 
“totalmente diferente” [alles andere] de uma espécie de conglomerado onde se vinculam todas 
aquelas coisas que ainda não conhecemos nem experimentamos, o Mistério que em sua infinitu-
de e densidade se encontra, ao mesmo tempo, no mais exterior e no mais interno das realidades 
separadas que compõem o que chamamos de o mundo de nossa experiência. Esse mistério está 
aí e se expressa na medida em que se mantém silencioso. Esse Mistério-Secreto deixa que fiquem 
de lado serenas [gelassen] as palavras e as explicações, pois falar sem mais sobre o Mistério se 
transforma em palavrório sem sentido [sinnloses Geschwätz]

Posso entender o fastio e o nervosismo dos que falam dessa maneira [sobre o Mistério]; pois 
ali onde esse Mistério, que abarca tudo calando, não é objeto de amor se converte em algo escan-
daloso. Está aí e não deixa que possamos dominá-lo. Parece simplesmente que cala, elevando-se 
acima de todas as nossas precisões e seguranças. Quem não se entrega a ele com amor, pode 
negá-lo com irritação, se tomar tempo para isso, ou pode reprimi-lo, refugiando-se nos negócios 



cotidianos e, em última instância, concede a esses negócios mais peso que aquele que lhe conce-
dem por si mesmos, realmente, os fugitivos e os moribundos.

A esse Mistério, que confere um fundamento a cada realidade concreta e que abre um es-
paço e horizonte para cada conhecimento, eu o chamo de Deus. Ele não precisa que andemos 
provando sua existência sem cessar. Todavia há um fato que é digno de reflexão para todos os 
que pretenderam prová-la: essa existência de Deus foi pressuposta e assumida desde sempre 
[pela humanidade], antes que tenhamos começado a falar sobre mil coisas nos mercados da vida 
cotidiana e nas aulas das universidades. Quando eu me situo em meu interior e calo, quando 
permito que as muitas realidades concretas de minha vida se assentem em um Fundamento 
[Grund], quando deixo que todas as perguntas se centralizem na Pergunta, aquela que não pode 
ser respondida com as respostas que são dadas às perguntas concretas, mas deixo que o Mistério 
infinito se expresse a si mesmo, então o Mistério está presente aí. Então, em última análise, já 
não me preocupa o fato de que a ciência racionalista se considere capacitada para falar sobre 
Deus de modo cético. Nesse momento, estou convencido de que não me perdi em um ‘sentimen-
to’ irracional, mas cheguei a me situar no ponto focal do espírito, da razão e do entendimento, 
ponto do qual nasce em última análise toda racionalidade”.

Karl Rahner

https://ciberteologia.com.br/autor/karl-rahner
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Uma confissão de fé de Karl Rahner – 2ª parte

2. Oração
“O enorme dessa experiência, que tudo centra em uma espécie de tremor, é o seguinte: eu 

posso me dirigir para esse Segredo ou Mistério que abarca tudo, que conduz e penetra tudo, que 
se distancia de tudo e, no entanto, assume tudo consigo. Eu posso invocá-lo, posso orar. Sei que 
quando esse encontro orante se dá, isso se deve uma vez mais à ação do próprio Mistério. Mais 
ainda, esse Mistério age de tal forma que, quando estou diante dele, sendo distinto dele, introdu-
zido em minha própria realidade, quando me entrego a ele, não me perco, e sim, ao contrário, 
venho me transformar em alguém que participa desse Mistério infinito. Eu experimento (através 
disso que nós, cristãos, chamamos de graça) que esse Mistério, para ser ele mesmo, não precisa 
se distanciar de mim em uma distância infinita, mas, ao contrário, ele mesmo se entrega a nós, 
para nossa plenitude.

Aos cristãos é proibido (com uma proibição que deve ser totalmente levada a sério) satisfa-
zer-se com algo que seja menor que a infinita plenitude de Deus. É-lhes proibido se instalar no 
finito de um modo definitivo e feliz, contentando-se com essa estreiteza, pensando, com uma 
modéstia mentirosa, que Deus não pode levar a sério essa criatura finita que somos nós, embora 
tenhamos o lastro de mil condicionamentos. Isso significa não só que o mundo começou a se 
encontrar no ser humano (começando, por minha causa, a ser também de outra maneira), mas 
que Deus começou também a vir ao ser humano e o ser humano a ir até Deus”.

3. Revelação
“A automanifestação infinita e nunca superável de Deus ao homem aí está: ela permeia tudo, 

é a enteléquia e a dinâmica mais profunda da realidade. Naturalmente, nessa ‘tarefa’ de ser a 
dinâmica e a enteléquia definitiva do mundo e de sua história, Deus não deixa de ser divino. A 
‘grande explosão’ [Urknall, big bang] não anuncia o nascimento de Deus enquanto tal e sim nos-
so começo, se é que se quer falar dessa maneira. Do contrário, Deus já não seria ele mesmo. Ao 
Mistério pertence o fato de que nós podemos ‘precisar dele’, embora ele não precise de nós... Só 
em um ato de Amor mútuo [de Deus para nós e de nós para Deus] podemos afirmar que Deus 
não seria capaz de viver sem nós. Porque só nesse ato de amor o homem recebe de tal maneira 
que ele presenteia também de um modo absoluto aquilo que recebeu.

Tal é o Mistério do amor e esse amor é o Mistério, que ele mesmo nos deu. Ali onde essa 
automanifestação de Deus atinge o espírito pessoal (do homem), ali onde a dinâmica do homem 



fica radicalizada a partir da imediatez divina, de maneira que o próprio Deus em si mesmo (ain-
da que como mistério incompreensível) vem se apresentar como meta final e, ao mesmo tempo, 
como dinâmica do espírito humano, ali vem a dar-se em um sentido verdadeiro, ainda que não 
consciente nem verbalizado, aquilo que chamamos de revelação cristã, em seu sentido autêntico.

Essa revelação (quer como abertura de um horizonte infinito ou como movimento para o 
Mistério infinito enquanto tal ou como liberdade que ultrapassa todas as coisas concretas) cons-
titui o poder escondido que veio se expressar no conjunto da história de liberdade dos homens, 
sempre que essa história confessou de mil formas diferentes o mistério inabarcável de Deus. 
Essa revelação aparece atuando em plenitude pela primeira vez de ponta a ponta da história das 
religiões”.

Karl Rahner

https://ciberteologia.com.br/autor/karl-rahner
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Paul Tillich e o Papa falando sobre o amor
Júlio Fontana*

Por que escrever uma refl exão sobre o amor? O 
amor é a principal fonte de inspiração dos roman-
cistas, dos poetas, dos fi lósofos e também dos teólo-
gos. Por que não dos teólogos? Teólogos falam sobre 
amor. Aliás, o discurso teológico deveria ser só sobre 
o amor, pois João disse uma vez:

“Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede 
de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhe-
ce Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque 
Deus é amor” (1 Jo 4.7s.).

O teólogo não busca incessantemente conhecer a 
Deus? E João não diz que aquele que não ama não 
conhece a Deus? Então o teólogo deveria ser um fi -
lantropo por excelência. Deveria ser aquele exala 
amor por onde anda. Suas atitudes deveriam manifes-
tar amor. Deveria ser conhecido como teólogo, não 
aquele do dogma, mas do amor. Amor ao próximo, a 
humanidade, a natureza e a Deus.

O que é o amor? O lexicógrafo Antônio Houaiss 
defi ne amor como “atração efetiva ou física; adora-
ção, veneração, culto; afeto, carinho, ternura, dedi-
cação; aventura amorosa; caso, namoro; ato sexual; 
o ser amado; demonstração de zelo, dedicação fi de-
lidade; apego ao que dá prazer, paixão, fascínio.”1 O 
amor é tudo isso, mas não pode ser apenas isso. Ele 
traz algo mais.

O que o conceito de amor traz a mais? É isso que 
iremos ver nesse artigo. Para dar essa resposta aos 
meus leitores escolhi dois teólogos, cada um guar-
dando sua devida singularidade.

Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, é um teó-
logo que vê com bons olhos a fi losofi a existencialista. 
O seu pensamento é muito peculiar e talvez por isso 
seja, do lado católico romano, o mais indicado para 
fi gurar no nosso artigo. Do lado protestante, está a 
fi gura não menos singular – Paul Tillich – teólogo que 
também possui matrizes existencialistas, mas, que 
confessa ser também essencialista.

São duas visões distintas, porém que chegarão a 
resultados muito próximos. Isso acontece acredito, 
em razão de Ratzinger ter sofrido infl uencia de Tillich 
e adotado muito das idéias do teólogo da correlação. 
Porém, Ratzinger deu uma confi guração toda espe-

cial ao pensamento de Tillich e isso foi determinan-
te para a minha escolha da ordem das abordagens. 
Esta é a razão do discurso do Santo Padre vir somente 
após o de Tillich.

1- PAUL TILLICH FALANDO SOBRE 
AMOR

1.1. As interpretações de amor

a) interpretação emocional de amor
Tillich diz que apesar de todos os maltratos os quais 

a palavra amor está sujeita, tanto na literatura como 
na vida diária, ela não perdeu seu poder emocional. 
Pelo contrário, a palavra amor esconde, quando usa-
da, um sentimento de entusiasmo, de paixão, de feli-
cidade, de satisfação. Ela leva a mente ao passado, ao 
presente ou a situações de amar ou ser amado.

Diante disso, Tillich afi rma que a raiz signifi cati-
va da palavra amor, portanto, parece ser um estado 
emocional, e assim como as emoções também não 
podem ser defi nidas, mas que deve ser descrita em 
suas qualidade e expressões, e não é uma questão de 
intenção ou exigência, mas de acontecimento ou do-
ação. Se isso fosse assim, o amor poderia ser mantido 
dentro da esfera das afeições, e ele poderia ser discu-
tido entre as afeições, como foi feito, por exemplo, 
por Spinoza.

b) interpretação ontológica de amor
O mesmo Spinoza, no entanto, quando faz sua 

afi rmação fi nal sobre a natureza da divina essência e 
sobre as muitas formas nas quais o homem participa 
nela, fala do amor intelectual do homem para com 
Deus como o amor com que Deus mesmo ama. Em 
outras palavras, ele eleva o amor do campo emocio-
nal para o campo ontológico. E isto é bem conheci-
do, visto que desde Empédocles e Platão a Agostinho 
e Pico, de Hegel e Schelling, ao Existencialismo e a 
psicologia avançada, o amor tem exercido um papel 
ontológico central.
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c) interpretação ética de amor
Há outra interpretação de amor que não é emo-

cional nem ontológica, mas ética. Em um dos docu-
mentos determinantes do judaísmo, do cristianismo 
e de toda civilização ocidental, a palavra amor está 
ligada com o imperativo “vós deveis”. O “grande 
mandamento” exige de todos o amor total em Deus e 
o amor do próximo de acordo com a medida da auto-
afi rmação natural do homem.

Tillich então pergunta: “Se o amor é emoção, 
como, então, ele pode ser exigido?” Emoções não po-
dem ser exigidas. Não podemos exigi-las de nós mes-
mos. Se tentarmos, é criado algo artifi cial que mostra 
as características do que havia sido suprimido em sua 
criação. O arrependimento, intencionalmente produ-
zido, esconde a autocomplacência na perversão. O 
amor, intencionalmente produzido, demonstra a indi-
ferença ou hostilidade na perversão. Isto signifi ca: que 
o amor como emoção não pode ser ordenado. Ou o 
amor é algo diferente de emoção ou o “grande manda-
mento” está sem sentido. Nesse caso, explica Tillich, 
deve haver algo na base do amor como emoção que 
justifi que ambas as interpretações: ética e ontológica.

1.2. Ser e amar: a questão ontológica

Tillich irá abordar o tema amor de forma ontológi-
ca. O que é ontologia? É a forma em que a raiz signi-
fi cativa de todos os princípios e também do conceito 
de amor pode ser encontrada.2

Para Tillich, todos os problemas de amor, poder e 
justiça levam-nos a uma análise ontológica. As con-
fusões não podem ser esclarecidas, nem os proble-
mas podem ser resolvidos sem uma resposta à per-
gunta: de que forma está cada um destes conceitos 
enraizados no ser propriamente dito? E a questão do 
ser em si é a questão ontológica. É, portanto, apro-
priado que, antes de ocupar-se com a raiz ontológi-
ca de cada um de nossos conceitos, perguntemos: O 
que signifi ca a raiz? O que é raiz signifi cativa de um 
conceito? Como a questão ontológica foi levantada e 
como pode ser respondida?

A ontologia é o elemento mais poderoso de todas as 
fi losofi as do passado, e ela tem seu próprio lugar nas 
importantes tentativas fi losófi cas de nosso período. 
Ela é a fi losofi a que faz a pergunta: o que signifi ca que 
alguma coisa é? Quais são as características de algo 
que faz parte do ser? E esta é a questão da ontologia.

A ontologia não tenta descrever a natureza dos se-
res, tampouco em suas qualidades universal e gené-
rica, ou em suas manifestações individual e histórica. 
A ontologia faz a simples e infi nitamente difícil per-

gunta: o que signifi ca ser? Quais são as estruturas, co-
mum a tudo que é, para tudo que existe no ser? Tillich 
diz que ninguém pode evitar esta pergunta por negar 
que existam tais estruturas comuns. Ninguém pode 
negar que o ser é único e que as qualidades e ele-
mentos do ser constituem uma composição de forças 
conectadas e confl itantes. Esta composição é uma, na 
medida em que ela existe e dá poder de ser para cada 
uma de suas qualidades e elementos. Ela é única, 
mas, nem é uma identidade morta, nem uma repetida 
mesmice. Ela é única na complexidade de sua com-
posição. A ontologia é a tentativa de descrever esta 
composição, revelar sua natureza oculta através da 
palavra que pertence ao ser e na qual o ser propria-
mente dito se transforma. Tillich mais longe e afi rma:

“A ontologia precede toda outra tentativa de aproxima-
ção cognitiva da realidade. Ela precede todas as ciên-
cias, nem sempre historicamente, mas sempre em dig-
nidade lógica e análise lógica.”3

A ontologia nunca é “especulativa” no (injustifi ca-
do) mal sentido da palavra, mas é sempre descritiva, 
descrevendo as estruturas que estão pressupostas em 
qualquer encontro com a realidade. A ontologia é 
descritiva, não especulativa. Ela tenta descobrir quais 
são as estruturas básicas do ser. Ao fi nal se sua apo-
logia à análise ontológica, Tillich fala sobre a verifi -
cabilidade dos julgamentos ontológicos. Ele diz que 
não há um modo experimental para a verifi cação de 
julgamentos ontológicos, mas há um modo experien-
cial. Ele é o modo de um reconhecimento inteligente 
dentro das estruturas básicas ontológicas da realida-
de encontrada, incluindo os processos de enfrenta-
mentos em si mesmo. A única resposta sufi ciente que 
pode ser dada à questão da verifi cação ontológica, é 
o apelo ao reconhecimento inteligente.

1.3. Uma ontologia do amor

a) o elemento emocional do amor
Todos os problemas concernentes à relação de 

amor, poder e justiça, tanto individualmente quanto 
socialmente, tornam-se insolúveis, se o amor for basi-
camente compreendido como emoção. O amor seria, 
basicamente um acréscimo sentimental e irrelevante 
a poder e justiça, incapaz de escolher entre as leis de 
justiça e as estruturas de poder. Muitas das ciladas em 
ética social, teoria política e educação são devidas a 
uma incompreensão do caráter ontológico de amor. 
Por outro lado, se o amor é compreendido em sua 
natureza ontológica, sua relação com justiça e poder 
é vista à luz que revela a unidade básica dos três con-
ceitos e o caráter condicionado de seus confl itos.
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Afi nal, o que é o amor para Tillich? “Amor é unir o 
que está separado. A reunião pressupõe separação da-
quilo que estava essencialmente junto.”4 Disso decorre 
que é impossível unir aquilo que está, em sua essên-
cia, separado. O completamente estranho não pode 
entrar em uma comunhão. Mas o separado está brigan-
do pela reunião. Portanto, o amor não pode ser des-
crito como a união do estranho, mas, como a reunião 
do separado. Separação pressupõe unidade original.

Tillich é contrário a restrição do signifi cado do 
amor a seu elemento emocional. Todavia, diz que 
não existe amor sem o elemento emocional, e seria 
uma análise pobre de amor qualquer que não levas-
se este elemento em consideração. Então o que é o 
amor como emoção? “O amor como emoção é a an-
tecipação do encontro que acontece em todas as re-
lações de amor. O amor, como todas as emoções, é 
uma expressão da participação total do ser que está 
num estado emocional. No momento em que se está 
amando o cumprimento do desejo do encontro é an-
tecipado, e a felicidade desse encontro é experimen-
tada na imaginação.”5 Isso signifi ca que o elemento 
emocional no amor não precede ontologicamente 
aos outros, mas que, o movimento ontológico e fun-
damentado do outro se expressa de forma emocional. 
Amor é uma paixão. A paixão infi nita por Deus, como 
descrita por Sören Kierkegaard é, não menos do que 
a paixão sexual, uma conseqüência da situação ob-
jetiva, isto é, do estado de separação daqueles que 
estão juntos e são conduzidos um ao outro em amor.

b) as qualidades de amor
Tillich mostra que a ontologia do amor leva à 

declaração básica de que o amor é único. Para ele 
examinar as qualidades do amor não é apenas extre-
mamente importante em si mesmo, mas que também 
resulta no primeiro plano de interesse teológico e éti-
co nas últimas décadas. No debate público cujo inte-
resse central é a distinção entre eros e agape (o amor 
terreno e celestial no simbolismo renascentista), as 
qualidades de amor são chamadas tipos de amor, e 
em casos extremos até nega-se que a mesma palavra 
“amor” seja aplicada para esses tipos de amor con-
traditórios. Tillich, no entanto não concorda com tal 
diferenciação. Ele explica:

“eu aprendi, enquanto elaborava essas conferências, 
que não há tipos, mas, sim, qualificações de amor, visto 
que as diferentes qualidades estão presentes, pela efici-
ência ou deficiência, em cada ato de amor.”6

Isso contradiz a corrente principal nas recentes 
discussões da natureza do amor. Elas foram úteis na 
medida que dirigiram a atenção para as diferentes 

qualidades de amor. Mas elas foram e são enganosas 
na medida que consideram as diferenças de qualida-
des como diferenças de gêneros. Esse discernimento 
de Tillich, portanto, não torna a distinção das quali-
dades de amor menos importante.

O professor Etienne Higuet em seu artigo A Força 
do Eros no pensamento ético e político de Paul Tilli-
ch nos explica que Tillich distingue quatro tipos ou 
qualidades do amor: epithymia ou libido, philia, eros 
e ágape.7

Epythymia é o desejo de unir-se pelos sentidos à 
realidade material, no prazer de comer e beber, na 
atração sexual ou na emoção estética. Não é busca 
do prazer pelo prazer, mas desejo de união com a re-
alidade que é fonte do prazer, em vista da realização 
vital de si mesmo.

Philia que é o polo pessoal do amor, a qualidade de 
amizade, que reúne dois indivíduos humanos centra-
dos e participando um no outro em pé de igualdade.

Eros que busca a união com toda a realidade por-
tadora de valores, por causa desses valores: o belo e 
o verdadeiro na natureza e na cultura e na sua fonte 
divina. É o movimento do que é interior em poder 
e sentido na direção do que é superior. Tillich cha-
ma a atenção para o fato de que as tentativas de es-
tabelecer um contraste absoluto entre agape e eros 
geralmente pressupõem uma identifi cação de eros e 
epithymia (desejo). Certamente há epithymia em todo 
eros. Mas eros transcende epythymia. Ele se esforça 
por uma união com aquilo que é portador de valores 
por causa dos valores que ele incorpora. Isto se refere 
à beleza que encontramos na natureza, ao belo e o 
verdadeiro na cultura, e à união mística com aquilo 
que é a fonte do belo e verdadeiro. O amor leva a 
união com as formas de natureza e cultura e com as 
fontes divinas de ambos. Este eros está unido com 
epithymia se epithymia for o desejo pela auto-satis-
fação vital e não pelo prazer resultante desta união. 
Essa avaliação de eros é atacada de dois lados. O 
amor como eros é depreciado por aqueles teólogos 
que depreciam a cultura e por aqueles que negam 
um elemento místico na relação do homem para com 
Deus. Para os primeiros Tillich diz que “sem o eros 
para a verdade, a teologia não existiria, e sem o eros 
para o belo nem expressões rituais existiriam.”8 A se-
gunda objeção ao amor como eros, ou seja, aquela 
que rejeita a qualidade de amor eros com respeito a 
Deus, Tillich acha ser mais séria. Ele explica que a 
conseqüência desta rejeição é que o amor de Deus 
torna-se um conceito impossível de amor. Ela pode 
ser o posto de amor. Sem o desejo do homem de ser 
reunido as suas origens, o amor para com Deus tor-
na-se uma palavra sem sentido.
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Ágape que é a qualidade transcendente ou religio-
sa do amor, fonte transcendente do conteúdo do im-
perativo moral, criação do Espírito divino e dimensão 
da vida eterna. Mesmo as “transcendendo”e sendo 
critério delas, ágape não existe isolada das três outras 
qualidades do amor.

Vimos então que o amor inclui sempre, de diver-
sas maneiras, todas as suas qualidades, em razão da 
unidade multidimensional da vida humana. Até a 
qualidade de libido do amor está presente nas formas 
mais elevadas do eros, da philia e da ágape.

1.4. Relação entre amor e poder

Amor e poder são muitas vezes contrastados de 
uma tal forma que amor é identifi cado com uma re-
signação de poder, e poder como uma negação de 
amor. Amor sem poder e poder sem amor são con-
trastados. Isto, claro, é inevitável se o amor é compre-
endido de seu lado emocional e o poder de seu lado 
compulsório. Mas tal interpretação é engano e confu-
são. Foi essa interpretação errônea que induziu o fi ló-
sofo do querer-para-poder, isto é Nietzsche, a rejeitar 
radicalmente a idéias cristã de amor. E é a mesma 
interpretação errônea que induz teólogos cristãos a 
rejeitar a fi losofi a de Nietzsche do querer-para-poder 
em nome da idéia cristã de amor. Em ambos os casos, 
uma ontologia de amor está ausente, e no segundo 
caso poder é identifi cado com compulsão social.

Assim fi nalizo o nosso resumo da belíssima ex-
posição sobre o amor realizada por Paul Tillich nas 
conferências realizadas por ele em diversas Universi-
dades da Inglaterra e dos EUA no início dos anos 50.

2- O PAPA FALANDO SOBRE AMOR
O papa Bento XVI discute a questão do amor na 

sua carta encíclica Deus Caritas Est a qual está sendo 
muito aclamada pelo público católico romano.

A afi rmação “Deus é amor” aponta para o coração 
da mensagem do Novo Testamento, do Evangelho 
cristão. Vendo isso, O santo padre, em sua primeira 
encíclica decide examinar o tema amor. Vejamos o 
que diz ele sobre o amor.

2.1. Análise semântica da palavra 
amor

O papa diz que o amor de Deus por nós é questão 
fundamental para a vida e apresenta questões deci-
sivas sobre quem é Deus e quem somos nós. A esse 
propósito, o primeiro obstáculo que encontramos é 
um problema de linguagem. O termo “amor” tornou-

se hoje uma das palavras mais usadas, e mesmo abu-
sadas, à qual associamos signifi cados completamente 
diferentes.

Em primeiro lugar, recordemos o vasto campo se-
mântico da palavra “amor”: fala-se de amor à pátria, 
amor à profi ssão, amor entre amigos, amor ao traba-
lho, amor entre pais e fi lhos, entre irmãos e familia-
res, amor ao próximo e amor a Deus. Em toda essa 
gama de signifi cados, porém, o amor entre o homem 
e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente cor-
po e alma e se abre ao ser humano uma promessa 
de felicidade que parece irresistível, sobressai como 
arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, 
comparados com ele, à primeira vista todos os de-
mais tipos de amor se ofuscam. Surge então a ques-
tão: todas as formas de amor, no fi m das contas, uni-
fi cam-se sendo o amor, apesar de toda a diversidade 
de suas manifestações, em última instância, um só, 
ou, ao contrário, utilizamos uma mesma palavra para 
indicar realidades totalmente diferentes?

2.2. Qualidades de amor

Ao amor entre homem e mulher, que nasce da in-
teligência e da vontade, mas de certa forma impõe-se 
ao ser humano, a Grécia antiga deu o nome de eros. 
O Novo Testamento não utiliza o termo eros. Quan-
do almeja expressar amor usa os termos philia (amor 
de amizade) e agape, sendo que este último possui 
preferência.

O termo philia é usado no Evangelho de João para 
exprimir a relação entre Jesus e seus discípulos, en-
quanto o agape é utilizado nas demais formas de 
amor. Com isso, nota-se a marginalização da palavra 
eros. Juntamente com a nova visão do amor que ex-
prime por meio da palavra agape, denota, sem dú-
vida, na novidade do cristianismo, algo essencial e 
próprio em relação à compreensão do amor.

2.3. Nietzsche e o eros

Segundo Nietzsche, o cristianismo teria dado ve-
neno a beber ao eros, que embora não tivesse morri-
do, daí teria recebido o impulso para degenerar em 
vício. O Papa comenta que o fi lósofo alemão na afi r-
mação acima exprime uma sensação muito generali-
zada, ou seja, com seus mandamentos e proibições, 
a Igreja não nos torna porventura amarga a coisa mais 
bela da vida? Porventura não assinala ela proibições 
precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo 
Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pres-
sentir algo do Divino?
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2.4. O cristianismo e o eros

Será mesmo que o cristianismo destruiu o eros? O 
Santo Padre inicia sua exposição nos remetendo para 
o mundo pré-cristão.

Os gregos, aliás, de forma análoga as outras cul-
turas, viram no eros, sobretudo, o inebriamento, a 
subjugação da razão por parte de uma “loucura di-
vina” que arranca o homem das limitações de sua 
existência e, neste estado de transtorno por uma for-
ça divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. 
Desse modo, todas as outras forças, quer no céu quer 
na terra, resultam de importância secundária. Nas 
religiões, essa posição traduziu-se nos cultos da fer-
tilidade, aos quais pertence a prostituição “sagrada” 
que prosperava em muitos templos. O eros foi, pois, 
celebrado como força divina, como comunhão com 
o Divino.

A essa forma de religião, que contrasta com uma 
fortíssima tentação com a fé no único Deus, o Anti-
go Testamento opôs-se com fi rmeza, combatendo-a 
como perversão da religiosidade. Ao fazê-lo, porém, 
não rejeitou de modo algum o Eros enquanto tal, mas 
declarou guerra à sua subversão devastadora, porque 
a falsa divinização do Eros, como aí se verifi ca, pri-
va-o de sua dignidade, desumaniza-o. De fato, no 
templo, as prostitutas, que devem dar o inebriamen-
to do Divino, não são tratadas como seres humanos 
e pessoas, mas servem apenas como instrumentos 
para suscitar a “loucura divina”: na realidade, não 
são deusas, mas pessoas humanas de quem se abusa. 
Por isso, o eros inebriante e descontrolado não é su-
bida, “êxtase” até o Divino, mas queda, degradação 
do homem. Fica assim claro que o eros necessita de 
disciplina, de purifi cação para dar ao homem não o 
prazer de um instante, mas certa amostra do vértice 
da existência, daquela beatitude para que tende todo 
o nosso ser.

Dessa análise do eros na história e na atualidade, 
O papa Bento XVI chega a dois resultados. O pri-
meiro é que entre o amor e o Divino existe qualquer 
relação: o amor promete infi nito, eternidade – uma 
realidade maior e totalmente diferente do dia-a-dia 
de nossa existência. O segundo é que o caminho 
para tal meta não consiste em deixar-se simplesmente 
subjugar pelo instinto. São necessárias purifi cações e 
amadurecimentos, que passam também pela estrada 
da renúncia. Isso não é rejeição do eros, não é o seu 
“envenenamento”, mas a cura em ordem à sua ver-
dadeira grandeza.

Isso depende primariamente da constituição do 
ser humano, que é composto de corpo e alma. O ho-
mem torna-se realmente ele mesmo quando corpo e 

alma se encontram em íntima unidade, o desafi o do 
eros pode considerar-se verdadeiramente superado 
quando consegue essa unifi cação. Somente quando 
ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é 
que o homem se torna plenamente ele próprio. Só 
assim é que o amor – o eros – pode  amadurecer até 
a sua verdadeira grandeza.

Não é raro hoje ouvir censurar o cristianismo do 
passado por ter sido adversário da corporeidade. A 
realidade é que sempre houve tendências neste sen-
tido. Mas o modo de exaltar o corpo, a que assis-
timos hoje, é enganador. O eros degradado a puro 
“sexo” torna-se mercadoria, torna-se simplesmente 
uma “coisa” que se pode comprar e vender; antes, 
o próprio homem torna-se mercadoria. Na realida-
de, para o homem, isso não constitui propriamente 
uma grande afi rmação de seu corpo. Pelo contrário, 
agora considera o corpo e a sexualidade como parte 
meramente material de si mesmo para usar e explo-
rar com proveito. Na verdade, encontramo-nos dian-
te de uma degradação do corpo humano que deixa 
de estar integrado no conjunto da liberdade de nossa 
existência, deixa de ser expressão viva da totalidade 
de nosso ser, acabando como que relegado ao campo 
puramente biológico. A aparente exaltação do corpo 
pode bem depressa converter-se em ódio à corporei-
dade. Ao contrário, a fé cristã sempre considerou o 
homem como um ser uni-dual, em que espírito e ma-
téria se compenetram mutuamente, experimentando 
ambos precisamente dessa forma uma nova nobreza. 
Sim, eros quer nos elevar em “êxtase” para o Divino, 
conduzir-nos para além de nós próprios, mas por isso 
mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, pu-
rifi cações e saneamentos.

2.5. A união indissolúvel do eros e do 
agape.

O papa Bento XVI, assim como Paul Tillich, crê 
que as qualidades do amor são inseparáveis, indisso-
lúveis, uma não existe sem a outra. Vejam as palavras 
do Papa:

Na realidade, eros e agape – amor ascendente e amor 
descendente – nunca se deixam separar completamen-
te um do outro. Quanto mais os dois encontram a jus-
ta unidade, embora em distintas dimensões, na única 
realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira 
natureza do amor em geral.9

Embora o eros seja inicialmente sobretudo ambi-
cioso, ascendente – fascinação pela grande promessa 
de felicidade –, depois, à medida que se aproxima 
do outro, far-se-á cada vez menos perguntas sobre si 
próprio, procurará sempre mais a felicidade do ou-
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tro, preocupar-se-á cada vez mais com ele, doar-se-
á e desejará “existir para“ o outro. Assim se insere 
nele o momento agape; caso contrário, o eros decai 
e perde mesmo sua própria natureza. Por outro lado, 
o homem também não pode viver exclusivamente 
no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se 
sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar 
amor deve ele mesmo recebê-lo em dom, e a fonte 
desse dom, é Jesus Cristo.

Assim termino o pequeno resumo da importante 
encíclica emitida pelo Papa Bento XVI.

3- CONCLUSÃO
Esses dois grandes teólogos, Paul Tillich e Joseph 

Ratzinger10 apresentam exposições muito semelhan-
tes. Até a própria ordem de abordagem coincide mui-
to. O que isso mostra? No início desse artigo men-
cionei que Tillich e Ratzinger compartilham do gosto 
pelo pensamento existencialista. E tudo indica que 
o atual papa é um leitor de Tillich. Destarte, prepa-
rem-se os católicos que as próximas encíclicas, com 
absoluta certeza, virão recheadas do pensamento 
tillichiano.

No Brasil, o pensamento de Paul Tillich é muito 
seguido pelos grandes teólogos e cada vez mais essa 

teologia está sendo levada para as igrejas. Cumpre 
destacar aqui a participação da Sociedade Paul Tillich 
do Brasil e da Revista Eletrônica Correlatio na difusão 
do pensamento tillichiano dentre as lideranças cristãs.

Devo chamar a atenção ainda para o fato de cada 
vez mais os católicos romanos estarem dialogando 
com outros pensamentos, outras teologias e outras 
formas de expressões religiosas. Esse exemplo, aliás, 
deveria ser seguido pelo mundo evangélico11, o qual 
ao invés de se desbaldarem em críticas destrutivas, 
deviam concentrar suas forças na busca pelo diálogo 
ecumênico, mostrando ao mundo que a união cristã 
é possível.

Para o diálogo ecumênico é imprescindível o 
amor, o amor pelo próximo, pelo mundo que Deus 
nos deu, pelos nossos inimigos, que se tornarão nos-
sos amigos, pelo Criador que nos deu a vida.

Por fi m, acredito que os Cardeais fi zeram uma boa 
opção em elegerem Joseph Ratzinger como Papa. A 
Igreja Católica estava precisando dessa visão extraor-
dinária que ele possui.

Nova versão, com correções do autor, entregue em 
04/09/2006.

Notas
* Aluno de Teologia da PUC-RJ. Autor de artigos e 

resenhas publicadas pelas revistas Inclusividade 
do Centro de Estudos Anglicanos, Ciberteologia 
e Religião e Cultura da Editora Paulinas/PUC-SP 
e Correlatio da Associação Paul Tillich do Brasil. 
Qualquer dúvida ou sugestão enviar e-mail para 
juliofontana@click21.com.br.
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Recuperar o símbolo*
José María Mardones

Uma convicção sempre nos guiou ao longo de 
nosso trabalho: a importância capital do imaginário 
simbólico para as questões fundamentais da existên-
cia e, por conseguinte, da fé cristã. A transmissão e 
a vivência da fé, o que ela afi rma, promete e espera, 
o que mobiliza e transforma a vida do fi el, aquilo 
que o penetra, cala fundo e renova, acontecem em 
um imaginário que o expresse e o celebre. A fé se 
enraíza e se alimenta de metáforas e símbolos, narra-
tivas e imagens, muito mais do que de argumentos e 
raciocínios.

Vimos a situação sociocultural do nosso tempo, 
o predomínio de um pensamento funcional e con-
sumista de sensações, cego às questões de profundi-
dade, crédulo diante dos refl exos do Mistério, inse-
guro e medroso quanto às perguntas que excedem o 
manejo instrumental. O homem de nossos dias está 
enfermo de Mistério. Não suporta o imperativo da 
interrogação radical. Ansiamos pelo amanhecer de 
um novo paradigma que supere a unilateralidade da 
denominada racionalidade esclarecida, mas vivemos 
presos nas ofertas do mercado. O reducionismo mer-
cantilista deixa coxa e manca a experiência. Os olha-
res se dirigem para uma sensibilidade que supere tais 
limitações e se abra a um pensamento amplo e sem 
restrições.

Neste processo de marcha rumo a um novo pa-
radigma de pensamento e a uma experiência mais 
completa e humana, a recuperação da sensibilidade 
simbólica exerce papel importante. Sem um pensa-
mento sensível ao mais além da argumentação e da 
crítica não há esperanças de superar a unilateralida-
de da razão tecnoeconômica; sem uma racionalidade 
capaz de captar a palpitação profunda do sentido da 
vida, permanecemos na estreiteza da funcionalidade 
predominante e doentes de sentido. A racionalidade 
simbólica, a abertura do símbolo ao outro da razão, é 
a única que pode nos dar acesso ao remédio que nos 
cure da doença do sem-sentido, da desorientação e 
da crise de identidade de nosso tempo.

Contudo, abrir-se ao relato e dar espaço ao mito-
simbólico não signifi ca deixar de lado a argumenta-
ção e a crítica. Sem rigor argumentativo e sem vigi-
lância crítica, a racionalidade evocadora e sugesti-

va, o símbolo, que procura apreender a vida em sua 
riqueza e profundidade, desliza perigosamente para 
a ilusão. A fantasia escorre por entre as mãos do pen-
samento do umbral. Não se trata de abandonar nada, 
mas de eliminar tiranias inúteis e empobrecedoras. 
Buscamos a complementaridade do que falta à ilus-
tração, seguindo seu mesmo espírito que procura fa-
zer justiça à razão humana e à vida inteira.

A complementaridade da razão crítica e da sim-
bólica, da argumentação e da evocação, une-se a um 
pensamento sadio para um futuro mais humano.

Gostaríamos de superar a grosseria de uma vida 
submetida ao objetivismo da imagem, da mercado-
ria, da sensação momentânea; suspeitamos que o an-
tídoto anda de mãos dadas com uma vida alternativa 
na qual o símbolo se faça parábola da vida, sugestão 
de outra coisa, compaixão efetiva, lembrança perigo-
sa, abertura ao outro e ao diferente, diálogo com o Tu 
misterioso e próximo. O símbolo é o alarme da evo-
cação do distinto, torna presente o ausente, dispara 
a imaginação para o que ainda não existe, mas pode 
ser. Sem símbolo fi camos presos ao que há; com a 
criatividade simbólica se descongela o presente mur-
cho das ideologias, e a desigualdade e a injustiça 
mostram sua barbárie; os sonhos de uma sociedade 
distinta e melhor se ativam em atitude de alteridade, 
fraternidade e partilha que são de extrema urgência 
para uma nova humanidade.

Uma tarefa fundamental para a religião

A religião que não cuida da dimensão simbólica é 
uma religião desfalecida e enfraquecida pela secura 
do dogma e do moralismo, ou febril e a ponto de 
arder por causa da febre incontrolada do rito e das 
mitifi cações supersticiosas.

O símbolo é uma das peças-chave da religião. A 
atenção ao símbolo mostra a saúde da religião. Seu 
descuido se paga com a queda em racionalizações 
fossilizadoras ou extralimitações ingênuas e infantis. 
Na religião não valem nem a intenção de prescin-
dir do símbolo pela pretensa superação racionalista 
que esquece a entranha simbólica de toda relação 
com o Mistério do divino nem o abandono nas mãos 
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da imaginação. O delírio ataca a religião tanto pelo 
lado do formalismo racional, ritual ou moral como 
pelo fl anco da ilusão, do milagreirismo onipotente e 
da superstição irracional. O símbolo está cravado no 
coração da religião, mas tem que ser uma simbólica 
viva e equilibrada, controlada em seus excessos tanto 
pela inclinação ao subjetivismo psicologizante como 
pelo objetivismo racionalista.

Cada época tem que perceber, detectar suas enfer-
midades religiosas ou contaminações viróticas. Hoje 
estamos diante de um simbolismo enfraquecido e 
que se pretende sanar com overdoses de imagens que 
superem o real; estamos também diante de grandes 
contaminações religiosas por parte do racionalismo 
objetivador que se pretende curar com arrebatamen-
tos de emocionalismo subjetivo e simbolismo des-
controlado. Embora dentro da Igreja Católica predo-
mine mais o retorno ao confessionalismo doutrinal e 
ao ritualismo seguro, isto é, formalista, o que impera 
extramuros é uma religiosidade da experimentação 
subjetiva e do vale-quase-tudo, contanto que evoque 
uma faísca de transcendência pelos caminhos do co-
tidiano funcionalizado. Nenhuma das tendências faz 
justiça ao símbolo. Então é preciso recuperar o sím-
bolo em sua verdadeira medida, eqüidistante tanto da 
liqüidação raciocinadora como do abandono à ilu-
são. Dentro de nossa Igreja são necessárias mais do-
ses de imaginação e liberdade simbólicas; fora dela, 
algo mais de rigor conceitual e de controle diante do 
que se denomina “o sagrado”.

Receamos que ambas as tendências se animem 
e se alimentem em suas posturas unilaterais: umas, 
com seu medo do símbolo, se refugiam na suspeita 
e no descrédito de tudo o que soe “experimentalis-
mo” ao sobrepujar ou sair das normas, do texto e até 
das rubricas indicadas e sancionadas pela autorida-
de; outras, receando a rigidez institucionalizada e a 
carência de imaginação que tranca ou empobrece a 
abertura evocadora do Mistério. Nenhuma das duas 
posturas favorece a recuperação do símbolo. Portan-
to, urge se distanciar de ambas e encetar um caminho 
atrevido para uns e medroso para outros; um cami-
nho de acordo com a própria razão simbólica e com 
sua vida dentro da religião.

O desafio da síntese

A proposta que avaliamos quer evitar os extremos. 
Não desconhece o empobrecimento da arrogância 
indiferente que pretende prescindir do símbolo em 
busca, talvez, de uma racionalidade que supere os 
perigos inerentes aos excessos da ilusão imaginativa. 
Essa indiferença simbólica cai na cegueira do mo-

mento funcional e esquece os estragos da iconoclastia 
cultural e da negação do imaginário. Prepara reações 
aberrantes e compensatórias das carências atuais.

Tampouco nos convencem as soluções dualistas 
ou esquizofrênicas, aquelas que perambulam pela 
funcionalidade rigorosa de dia e, ao entardecer, pro-
curam compensá-la com razões de ingenuidade espi-
ritualista ou de presumidos rituais religiosos para se 
conectar com o “mistério”. Não valem as soluções no 
estilo Belle de jour: a vida dupla no mundo do espíri-
to sempre se paga com o disparate ou a loucura.

Também não vale, como já dissemos, entregar-se, 
sem mais nem menos, nas mãos do fundamentalismo 
efervescente, que acredita possuir a criatividade sim-
bólica porque se apropria com entusiasmo de qual-
quer proposta que cruze seu caminho e se diverte com 
a evocação sagrada e do mistério. Este jogo presumi-
damente místico termina na superstição mais cras-
sa, pois se esquece das mínimas regras da disciplina 
mental e do respeito diante do Mistério do sagrado.

Recorremos à síntese da razão simbólica e da ra-
zão crítica e refl exiva, dentro e fora da religião. Apli-
car a teologia negativa, que sabe que nada pode se 
identifi car com o Mistério e tudo pode ser um ligeiro 
vislumbre, uma analogia, evocação e símbolo de ou-
tra coisa totalmente distinta, próxima e distante ao 
mesmo tempo. Exercício de respeito e distância dian-
te do Mistério de Deus e busca permanente para fazer 
pontes de aproximação e evocação, de referência e 
proximidade em relação à presença ausente de Deus.

Tarefa urgente para a cultura e a 

sociedade

A análise religiosa nos levou por caminhos da so-
ciedade e da cultura. Olhar para a religião e fechar 
os olhos à sociedade e à cultura não somente é in-
sensatez, mas quase impossível, como mostraram os 
estudiosos do fenômeno religioso. A religião é um 
fato social. A cultura é a forma que confi gura a reli-
gião, do mesmo modo como a religião dá substância 
e conteúdo ao pano de fundo cosmovisional, ideoló-
gico e valorativo da cultura. Sem religião, a cultura 
torna-se melancólica e acaba sendo mera caixa de 
ferramentas. Contudo, a religião sem cultura nem so-
ciedade é um fóssil ou uma espiritualidade que vive 
na estratosfera.

Em um momento no qual vislumbramos e deseja-
mos dar um passo rumo a uma nova cultura e socie-
dade — que é o mesmo que dizer: rumo a um novo 
estilo de vida, de visão de mundo, de ética e valores 
—, não há expectativas realistas sem a recuperação do 
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símbolo. Já vimos que a sociedade atual está enfastia-
da de imagens e, contudo, sente falta de perspectiva 
de profundidade: não vai além do nível próximo do 
que existe na superfície. Explorar o interior e aproxi-
mar-se do mistério da realidade requer uma raciona-
lidade adequada. A racionalidade funcional não o é, 
como também não o é a mera crítica ou a sofi sticação 
argumentativa. Requer-se um salto de nível, de aber-
tura a uma racionalidade que permita a evocação 
do ausente, a referência do invisível e o vislumbre 
do inefável. Precisamos do símbolo, do pensamento 
simbólico, para poder provar um pouco de sentido 
e reconciliação e escapar da prisão do reducionis-
mo lógico-empírico e do objetivismo mercantilista.

A cura da nossa cultura ocidental dos estragos da 
funcionalidade e da superespecialização, a passagem 
para novo umbral cultural, a emergência de novo pa-
radigma, será mera declaração retórica se não se as-
sumir o pensamento simbólico, sem o qual não há es-
perança de um verdadeiro passo adiante, mas apenas 
mera repetição e prolongamento do que aí está. Não 
adianta apelar para a estética, como menos coloniza-
da e submetida à escravidão funcional, nem à razão 
anamnética que preste contas do sofrimento das víti-
mas, se nos falta o símbolo. Não há evocação alguma 
sem símbolo; não há memória subversiva sem possi-
bilidade de imaginar uma vida distinta daquela que aí 
está. E essa razão raciocinadora e funcional da tecno-
economia atual e da cultura cibernética nos aprisiona 
nas mil e uma variações do que já temos. Não esca-
pamos da jaula funcional do que aí está. Somente o 
condor simbólico realiza o vôo do amanhã diferente.

Do que foi dito, pode-se notar que a recuperação 
do símbolo dentro da religião é hoje tarefa de cura 
social e cultural. Novamente as tarefas socioculturais 
e religiosas se abraçam. Não há esperança de uma 
religiosidade cristã sadia sem a recuperação e revita-
lização do símbolo; mas também não alcançaremos 
este objetivo se fi carmos imersos em uma sociedade 
do fundamentalismo do mercado e em uma cultura 
funcionalista e do simulacro da imagem. Revitalizar 
o símbolo dentro da religião cristã nos leva a não es-
quecer a atmosfera, fracamente inclinada ao símbolo, 
em que vivemos. Trabalhar pela saúde de uma cultura 
pós-humanista signifi ca introduzir a visão simbólica 
do limite e preparar as condições para uma fecun-
dação cultural do Mistério. A iniciação ao Mistério, 
a mistagogia atual, começa abrindo a sociedade e a 
cultura para o símbolo.

Chegamos à conclusão, já bem conhecida pelo 
cristianismo com sensibilidade encarnada, de que 
trabalhar pela fé cristã e trabalhar pela sociedade dos 
homens são duas tarefas que se complementam e se 

reclamam mutuamente. Uma religião cristã simboli-
camente rica requer uma sociedade mais humana e 
uma cultura que valorize o símbolo. A contribuição 
de uma fé cristã com essa sensibilidade não será des-
prezível a uma cultura consciente de suas carências e 
de sua defi ciência simbólica.

Agora o conhecimento converte-se, para nós, em 
desafi o e tarefa social.

Esperança

Acreditamos que as páginas que nos trouxeram 
até aqui abrigam algumas justifi cações e indicações 
para a recuperação simbólica. Desejamos que te-
nham, com uma centelha de luz e de ânimo, ajudado 
o leitor a se unir ao empreendimento social, cultural 
e religioso da cura simbólica. Esperamos que tenha 
fi cado claro que sem o símbolo a cultura não existe, 
a religião fenece, e o homem não vai além do limiar 
animal. Símbolo e vida humana se dão as mãos. Sím-
bolo e riqueza de vida se abraçam mutuamente.

Gostaríamos que, uma vez descoberta a tarefa, 
houvesse muitos espíritos criativos capazes de con-
tribuir com um frescor simbólico para a vivência da 
religião cristã. E que todos nós nos dispuséssemos in-
teriormente a dar as boas-vindas à tarefa de enrique-
cer a sensibilidade cultural e social de nossos dias. Já 
sabemos que isso exige um posicionamento crítico e 
resistente às poderosas instâncias da indústria cultu-
ral da nossa sociedade de sensações e, mais ainda, 
requer enfrentar os dinamismos funcionalistas e ofus-
cadores do símbolo. Positivamente, demanda uma 
atitude de busca de profundidade e de exercício de 
leitura da realidade atenta ao Mistério que a permeia.

Precisamos de espíritos criativos, com capacidade 
poética e sugestiva, a fi m de dar corpo expressivo, 
em metáforas, narrativas, imagens, rituais, ícones, 
danças, sinais e até em gestos, a esse vislumbre de 
transcendência. Por fi m, será a esses espíritos cria-
tivos, poiéticos, que nos remeteremos, agradecendo 
a revitalização simbólica que desejamos e necessi-
tamos dentro da religião cristã e no ambiente social 
e cultural que habitamos. A sabedoria do futuro que 
necessitamos será escrita por aqueles que souberem 
conjugar a inteligência artifi cial com a alma de um 
poeta; novamente, aqueles que se deixarem arre-
batar pelo espírito profético e encarnarem gestos e 
modos de viver que evoquem algo diferente daquilo 
que predomina no mercado e no consumo de sensa-
ções. Homens e mulheres, com almas de peregrinos 
e vontade rebelde, que não queiram se dobrar a esta 
sociedade e que acreditem em um estilo de vida que 
seja sugestão de outra coisa.
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Somos feitos de sonhos; o homem é um criador de 
símbolos. Somos abelhas do Invisível, como já dis-
se Rilke; saboreamos perdidamente o mel do visível 
para acumular na colméia o ouro do Invisível. Nosso 
supremo anseio é encontrar a outra parte do símbolo 
que nos falta. A religião relata, vive, expressa e cele-
bra essa tensão simbólica.

Notas
* Texto retirado do epílogo de: J. M. Mardones A vida do 

símbolo: a dimensão simbólica da religião. São Paulo: 
Paulinas, 2006.
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A Quarta Bucólica de Virgílio*

Raymond E. Brown

Embora Virgílio (70-19 a.C.) tenha vivido um sécu-
lo antes dos evangelistas, esse poema, composto em 
40 a.C., menciona uma Virgem (verso 6) e um Menino 
(verso 49) diante do qual toda a terra estremecerá em 
reverência (verso 50), em uma idade de ouro de paz 
(versos 9 e 17), quando os “vestígios de culpa” rema-
nescentes vão desaparecer (versos 13 e 14). Não é de 
admirar que os cristãos vissem na Quarta Bucólica 
uma profecia do nascimento virginal de Jesus, o Mes-
sias, que tirou o pecado original.1 Essa interpretação 
colocou Virgílio na posição dos profetas e atribuiu à 
Sibila de Cumas,2 que ele cita (verso 4), menção hon-
rosa ao lado de Davi no Dies Irae. Entretanto, Virgílio 
não sugere que o menino foi concebido pela Virgem,3 
e a ascendência divina do Menino é puramente me-
tafórica. E, assim, Jerônimo, que costumava ter uma 
voz de bom senso em meio ao exagero patrístico, es-
tava perfeitamente correto quando rejeitou essa in-
terpretação messiânica profética da Quarta Bucólica, 
como produto da ignorância.4

Contudo, a Bucólica merece nossa consideração, 
pela luz que lança em dois outros pontos. Primeiro: 
fornece o ambiente ao qual os ouvintes gentios ins-
truídos das narrativas mateana e lucana da infância 
adaptavam o que ouviam a respeito do nascimento 
de Jesus. Segundo: a Bucólica é, com freqüência, 
considerada refl exo indireto do conhecimento de al-
guns dos temas de Is 7-11 no mundo pagão.

Ao iniciar a análise do primeiro ponto, vamos 
examinar o contexto no qual Virgílio escreveu o po-
ema. Em 40 a.C., por meio do papel intercessor de 
Asínio Polião, Otaviano (Augusto) e Marco Antônio, 
herdeiros do grande Júlio César, assassinado em 44, 
fi rmaram a Paz de Brundísio, aparentemente levando 
ao fi m cem anos de selvagem guerra civil que havia 
arruinado a Itália. É a esse século que Virgílio se re-
fere quando fala da “raça de ferro” (verso 8) e dos 
vestígios de “culpa” e de “pecado” (versos 13 e 31). 
Seu alívio no fi nal pode ter sido mais que patriótico, 
pois propriedades ancestrais tinham sido confi scadas 
para remunerar os soldados da batalha de Filipos (42 
a.C.), na qual Otaviano e Antônio derrotaram Brutus, 
e a propriedade de Virgílio só lhe foi devolvida pela 
clemência de Otaviano com a intercessão de Asínio 
Polião. Para Virgílio tudo isso parecia indicar que a 

idade de ouro havia muito esperada estava próxima.5 
No cálculo etrusco havia um ciclo de dez períodos de 
história, com o primeiro e o décimo governados por 
Saturno; e o reinado deste estava voltando (verso 6).6

Virgílio decide expressar suas esperanças entusiás-
ticas pelo futuro no simbolismo do nascimento de um 
Menino cuja vida será concomitante com a chegada 
da paz ao mundo. Para ser preciso, o Menino não 
trará paz ao mundo, e sim governará um mundo pa-
cifi cado. A paz não só marcará o fi m da guerra e da 
necessidade econômica que produz a concorrência 
comercial (versos 31-33, 37-39), mas também restau-
rará a harmonia da natureza (versos 28-30, 39-45), 
simbolizada pela fecundidade de campo e rebanho, 
como convém a um poema “bucólico”. A idéia de 
alguém enviado pelos deuses para fazer isso é co-
mum a muitas culturas, mas Virgílio talvez tenha sido 
incentivado a usar o simbolismo do Menino por um 
nascimento relacionado ao período de composição,7 
isto é, 40 a.C. e pelo consulado de Polião. Muitos 
pensaram que o Menino era Asínio Galo, fi lho de Po-
lião. A objeção a isso é o fato de o Menino ser descri-
to como governante do mundo (verso 17). É verdade 
que Asínio Galo seria candidato ao principado depois 
do reinado de Otaviano Augusto, mas Virgílio difi cil-
mente preveria um acontecimento de cinqüenta anos 
mais tarde. Ele fala, antes, de um Menino que tem 
possibilidade de logo passar a governar “o mundo 
pacifi cado pelas virtudes paternas” (verso 17). O can-
didato mais provável é um fi lho de Marco Antônio ou 
um fi lho de Otaviano, e talvez Virgílio seja impreci-
so porque não quer tomar partido. Antônio estava se 
casando com Otávia, irmã de Otaviano, e o próprio 
Otaviano tinha se casado, em 40 a.C., com Escribô-
nia, que estava grávida.8 O fi lho de qualquer um des-
ses casamentos poderia realizar as esperanças de Vir-
gílio e personifi car o novo espírito de paz no mundo.9

Esse pano de fundo nos permite ver como os que 
partilhavam as aspirações de Virgílio receberam os 
relatos do nascimento de Jesus. Vimos no comentário 
(NOTAS a respeito de Mt 2,1-2) que o relato matea-
no dos magos do Oriente, que levaram presentes e 
reverenciaram um novo rei, tinha analogias na his-
tória romana do século I, quando potentados orien-
tais levaram presentes régios para Jerusalém e Roma. 
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Vimos que a datação lucana do nascimento de Jesus 
no contexto de um recenseamento do império todo 
dirigido por Augusto, o grande pacifi sta, evocava a 
comparação entre as duas personagens (§ 14, B,1). 
Era ainda mais provável que os leitores familiarizados 
com a Quarta Bucólica vissem no menino colocado 
na manjedoura e reverenciado por pastores um pa-
ralelo com o sonhado Menino cujo berço seria uma 
cornucópia de fl ores (verso 23) e cujo advento liber-
taria os rebanhos do medo (verso 22)! O Jesus que 
teve o nascimento anunciado como o de um Salvador 
e Senhor (Lc 2,11) evocou para os judeus os sonhos 
de Is 11 (§ 14, C,2), mas também foi igualmente sig-
nifi cativo para o gentio instruído.

Essa última observação nos traz ao segundo ponto 
de nossa análise da Quarta Bucólica. Existe a possi-
bilidade de, indiretamente, a metáfora virgiliana ter 
sofrido a infl uência da metáfora de Is 7-11 ou, pelo 
menos, do pensamento judaico? Foram encontradas 
semelhanças entre as descrições de Isaías e de Virgí-
lio a respeito de um menino que ia nascer. No verso 
27, Virgílio data a prosperidade a partir de quando 
o Menino aprender em que consiste a bravura, en-
quanto Is 7,16 diz que a vitória ocorrerá antes de o 
menino aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. 
No verso 60, Virgílio fala do reconhecimento da mãe 
pelo bebê, enquanto Is 8,4 fala do momento em que 
o menino aprender a exclamar “papai” ou “mamãe”. 
Outras semelhanças foram encontradas na imagem 
usada para descrever a paz que reinará na nature-
za.10 No verso 22, Virgílio diz: “As manadas não terão 
medo dos poderosos leões”, enquanto Is 11,6 diz: “O 
leopardo vai se deitar ao lado do cabrito; o bezerro 
e o leãozinho vão pastar juntos; e uma criança pe-
quena vai tocá-los”. Virgílio (verso 24) imagina que 
a serpente morrerá,11 enquanto Is 11,8 afi rma que o 
bebê vai brincar na toca da cobra venenosa. Virgílio 
(verso 30) declara que os carvalhos exsudarão mel, 
enquanto Is 7,22 afi rma que todos os que fi carem no 
país comerão manteiga e mel. Além disso, o padrão 
geral da Bucólica tem um misto de mal com o bem 
durante o crescimento do Menino (versos 31-36),12 do 
mesmo jeito que as conseqüências do nascimento do 
menino em Is 7,14 são heterogêneas.

As semelhanças são, quando muito, indiretas; 
mas a possibilidade de terem as metáforas do Orien-
te Próximo infl uenciado Virgílio é realçada quando 
observamos que grande parte da fl ora mencionada 
pertence àquela região: o baccar ou nardo rústico, 
no verso 19, a colocasia ou fava do Egito, no verso 
20, e o Assyrium amomum, ou amomo, da Assíria, no 
verso 25. A imagem de leões que ameaçam carnei-
ros no verso 22 fi ca melhor no Oriente Próximo que 

na Itália. Houve quem sugerisse que a seqüência da 
alegre vinda do Menino (versos 18-30), o restabele-
cimento da guerra com outras nações (versos 31-36) 
e o triunfo fi nal (verso 37-45) seja um paralelo com a 
seqüência da apocalíptica judaica: a vinda do Mes-
sias, a guerra escatológica e o reinado da paz.13

Se existe alguma verdade nessas sugestões, como 
tais idéias judaicas chegaram até Virgílio? Muitos 
encontram a chave no apelo de Virgílio à Sibila de 
Cumas (verso 4).14 Os Oráculos Sibilinos que foram 
conservados no templo de Júpiter Capitolino em Roma 
foram destruídos pelo fogo em 83-82 a.C. A busca re-
sultante por Oráculos Sibilinos para substituir os origi-
nais recorreu a coleções particulares de uma extensa 
área (Éritras na Grécia, Sicília, África, Tróia, Samos 
etc.) e trouxe profecias de origem semítica. Até onde 
sabemos, não havia nenhuma coleção em Cumas e 
Virgílio difi cilmente teria acesso à coleção de Roma 
que foi lida pelos quindecínviros e promulgada com 
o consentimento do Senado. Mas, sem dúvida, foi 
difundido o conhecimento do tipo de oráculos reu-
nidos, e a coleção capitolina era apenas uma sele-
ção. Não sabemos de nenhum oráculo sibilino que 
apresente um antecedente exato para a Bucólica de 
Virgílio, mas uma pequena parte dos oráculos foi pre-
servada. Muitos estudiosos voltaram a atenção para 
os oráculos judaicos no Livro III, datado do século II 
a.C. Os versos 367ss falam de uma era de paz que virá 
para a Europa e a Ásia e o verso 372 (texto questioná-
vel) fala da bem-aventurança daquele que leva a vida 
em circunstâncias pastorais ou bucólicas. Os versos 
652ss falam do envio por Deus de um rei que dará a 
todas as terras alívio da ruína da guerra; mas depois se 
segue a mesma seqüência mencionada anteriormen-
te: a guerra repetida antes da vitória fi nal. É na vitória 
fi nal que do céu cai mel delicioso, as árvores dão fru-
tos abundantes e os rebanhos são ricos, jorram fontes 
de leite e os campos são abundantes, e a terra não é 
mais convulsionada pelo ruído contínuo da batalha 
(versos 746-752). Os versos 788-795 são claramen-
te infl uenciados pelas passagens de Isaías analisadas 
anteriormente: os cordeiros e as cabras não são inco-
modados por animais selvagens, leões comem feno 
como os bois, serpentes e cobras venenosas dormem 
com bebês e não os maltratam. As semelhanças com 
a Quarta Bucólica de Virgílio são tão indiretas quanto 
o são as semelhanças sugeridas de Isaías com a Bucó-
lica; mas elas conservam a possibilidade de serem os 
Oráculos Sibilinos um caminho pelo qual as expecta-
tivas proféticas israelitas chegaram ao mundo gentio15 
— idéias que teriam tornado a mensagem das narrati-
vas da infância prontamente aceitável.
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Tradução da Quarta Bucólicaa

1 Ó Musas da Sicília, quero cantar em um tom um 
pouco mais elevado. 2 O tema de pomares e arvo-
redos de despretensiosas tamargueiras não agrada a 
todos. 3 Se cantamos bosques, que eles sejam dignos 
de um cônsul.b

4 Agora chegou a última idade cantada pela Sibila 
de Cumas; 5 uma grande sucessão pacífi ca de séculos 
começa de novo; 6 agora também volta a Virgem; vol-
ta o reinado de Saturno;c 7 uma nova geração humana 
desce do alto dos céus. 8 Para o Menino que agora deve 
nascer, sob o qual a raça de ferro 9 terminará e uma raça 
de ouro surgirá no mundo todo, 10 tu, casta Lucina,d 
sorri favoravelmente, pois teu Apolo é agora rei.

11 Esta idade gloriosa começa em teu consulado, 
12 ó Polião, quando os mesese poderosos começam 
seu curso. 13 Sob tua liderança todos os vestígios que 
restemf de nossa culpa 14 vão desaparecer e libertar a 
terra de seu temor incessante. 15 Ele [o Menino] rece-
berá vida divina e verá 16 heróis que se misturam com 
deuses e será ele próprio visto por eles.17 E ele gover-
nará um mundo pacifi cado pelas virtudes paternas.

[A futura primavera da infância do Menino] 18 Mas 
primeiro, ó Menino, sem ser cultivada, a terra dará 
como pequenas dádivas 19 trepadeiras de hera subin-
do a esmo por toda parte e misturando-se com nardo 
rústico 20 e a fava do Egito, unidos ao acanto ridente.21 
Sem ser chamadas, as cabras virão para casa, com 
os úberes pejados de leite; 22 e as manadas não te-
rão medo dos poderosos leões. 23 Para teu prazer teu 
berço produzirá uma cornucópia de fl ores. 24 A ser-
pente morrerá e também a enganosa erva venenosa, 
25 enquanto amomo aromático da Assíria nascerá em 
todos os campos.

[O futuro verão da instrução da infância do Meni-
no] 26 Logo que aprenderes a ler a respeito dos lou-
vores recebidos pelos heróis e das realizações de teu 
pai, 27 e aprenderes em que consiste a bravura, 28 a 
planície pouco a pouco se tornará dourada com a 
espiga ondulante, 29 e a uva madura penderá dos ar-
bustos selvagens,30 e os robustos carvalhos produzi-
rão refrescantes gotas de mel. 31 Entretanto, restarão 
alguns vestígios do pecado de outrora,32 o que fará 
os homens afrontar o mar em navios, construir mura-
lhas ao redor de 33 cidades e abrir sulcos na terra. 34 
Haverá, então, outra Argo com outro Tífi s para pilotá-
la, 35 levando heróis escolhidos; haverá outra série de 
guerras 36 e, mais uma vez, um grande Aquiles será 
enviado a Tróia.g

[A futura virilidade do Menino] 37 Em seguida, 
quando os anos te fi zerem um homem forte, 38 até 
o mercador deixará o mar e o navio construído de 
pinho 39 cessará suas viagens mercantis.h Todas as ter-
ras serão fecundas, 40 contudo o solo não sentirá o 
ancinho, nem a vinha sentirá a podadeira. 41 Na ver-
dade, o vigoroso lavrador tirará a canga dos bois. 42 
Ninguém mais aprenderá a tingir a lã de várias cores; 
43 de fato, nas campinas, o próprio carneiro mudará o 
velo, 44 às vezes para um tom suavemente corado de 
púrpura, outras vezes para um amarelo-laranja; 45 e, 
espontaneamente, os cordeiros que pastam se reves-
tirão de cinabre.
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46 As Parcas bradaram para os fusos do destino: 
“Que esses tempos cheguem logo”, expressando em 
uníssono a vontade divina estabelecida.

[O triunfo do Menino] 48 Inicia tuas altas honras 
— o tempo praticamente chegou —, 49 ó querido des-
cendente dos deuses. Ó poderoso aliado de Júpiter! 
50 Vê, o mundo treme em homenagem com sua abó-
bada maciça; 51 a vastidão da terra e do mar, e o céu 
imenso! 52 Vê como todas as coisas se alegram com 
essa idade vindoura! 53 Agora eu desejo que em uma 
vida bastante longa a última parte 54 e sufi ciente ins-
piração me permitam narrar os teus feitos. 55 Então 

o trácio Orfeu não me sobrepujará com seu canto, 
56 apesar de sua mãe Calíope ajudá-lo, 57 nem Lino, 
mesmo que se o belo Apolo, seu pai, ajudá-lo. 58 Na 
verdade, se competisse comigo na presença de um 
juiz de sua Arcádia natal, 59o próprio Pã se declararia 
vencido.

60Apresenta-te, ó Pequenino, e reconhece, com 
um sorriso,i tua mãe, 61 a quem dez longos meses 
trouxeram a exaustão do parto. 62 Apresenta-te, ó Pe-
quenino, para quem os pais ainda não sorriram, 63 
que nenhum deus aceitou em sua mesa e nenhuma 
deusa aceitou em sua cama.

Notas
* Este texto oferece ao leitor o Apêndice IX (pp. 

671-678) extraído de: BROWN, Raymond E. O 
nascimento do Messias; comentários das narrativas 
da infância nos evangelhos de Mateus e Lucas. São 
Paulo: Paulinas, 2005 (coleção Bíblia e História).

1 A atestação mais antiga da interpretação messiânica 
cristã da Quarta Bucólica parece estar em 
Lactâncio, Divinae Institutiones VII, 24, PL 6,810, 
escrita em c. 313. A interpretação foi popularizada 
em Constantino, Oratio ad sanctorum coetum 19-
21, PL 8,455ss.

2 Os autores latinos conheciam no mínimo dez 
sibilas, mas a Sibila de Cumas era a mais famosa. 
Ela era conhecida em especial por Virgílio, pois 
Cumas era em Campania, perto de Nápoles, onde 
Virgílio passou grande parte da vida.

3 A Virgem do verso 6 é a Deusa da Justiça ( ), 
filha de Júpiter e Têmis, que era afastada da terra 
pela maldade dos homens durante as longas 
guerras. Sua volta assinala o fim da guerra.

4 Jerônimo, Epístola LIII, 7, PL 22,544-545.
5 Veja a especulação a respeito da idade de ouro 

em Benko, “Thoughts”, pp. 137-138. Williams 
(“Version”, p. 33) relaciona a apresentação 
ideal dessa idade à profecia da Sibila de Cumas. 
Horácio escreveu o Epodo XVI na primavera de 40, 
também influenciado, mas de modo mais negativo, 
por Filipos e a vitória de Otaviano e Antônio. Há 
uma relação literária entre a Quarta Bucólica de 
Virgílio e o Epodo de Horácio, com Virgílio talvez 
influenciado por Horácio.

6 A partida da virginal Deusa da Justiça por causa 
da guerra marcou o fim do primeiro período de 
Saturno e sua volta introduz o novo reinado de 
Saturno (verso 6). Acreditava-se que o penúltimo 
dos dez períodos de tempo etruscos era governado 
por Apolo (verso 10).

7 Williams (“Version”, pp. 39-40) ressalta a inovação 
da associação que Virgílio faz entre o nascimento 
do Menino e o início da idade de ouro, e sugere que 
Virgílio recebeu a inspiração para se concentrar no 
Menino de Teócrito, que também foi a inspiração 
para o tema pastoral das Églogas ou Bucólicas.

8 Ela teve uma filha, Júlia, em 39. Outros pensaram 
em M. Marcelo, filho de Otávia que depois foi 
adotado por Otaviano.

9 A referência ao menino como descendente dos 
deuses no verso 49 não é obstáculo para essa 
identificação, pois Virgílio aplicava essa expressão 
a governantes terrenos. Na Eneida (VI, 792-794), 
Virgílio dirige-se a Otaviano: “Salve, Augusto César, 
filho de um deus que restabelecerá a idade de ouro 
nos campos onde outrora reinou Saturno”. O fato 
de Virgílio transferir suas esperanças poéticas do 
Menino para o próprio Otaviano indica a natureza 
simbólica do Menino.

10 O fato de muitas dessas mesmas imagens 
aparecerem também no Epodo XVI de Horácio 
enfatiza que devemos ter cuidado ao avaliar essas 
semelhanças (nota de rodapé 5); referências, por 
exemplo, a rebanhos que não serão atacados 
(verso 61), à diminuição de serpentes venenosas 
(verso 52) e à abundância de mel (verso 47).

11 Williams, “Version”, p. 37: “Antes de Virgílio 
nenhum autor diz que cobras não existiam na 
idade de ouro”, no início. Virgílio acha que só mais 
tarde os deuses puseram veneno nas serpentes 
(Geórgicas I, 129).

12 Williams (“Version”, p. 40) afirma que a presença de 
dificuldades que atrasam o pleno desenvolvimento 
da idade de ouro é nova em Virgílio.

13 Erdmann, Vorgeschichten, p. 85.
14 Veja a nota de rodapé 2. Outro canal proposto 

(mas inverificável) de influência judaica em Virgílio 
era seu patrono, Polião, que aparentemente tinha 
ligações judaicas (Josefo, Ant., XV, i, 1, ## 1-4).
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15 Mais tarde os Oráculos Sibilinos foram o veículo 
da teologia cristã; por exemplo, a virgindade de 
Maria in partu (Apêndice IV, nota de rodapé 2), 
no Livro I, verso 323, e a virgindade perpétua de 
Maria no Livro VIII, 240-265. Veja a análise de J. 
B. Bauer, em “Die Messiasmutter in den Oracula 
Sibylina”, Marianum 18, pp. 118-124, 1956.

a Os três primeiros versos constituem uma transição 
do tema da bucólica anterior, que foi inspirada no 
poeta pastoral grego da Sicília, Teócrito. Os versos 
estão numerados na tradução, e o padrão geral é 
de três versos no início, quatro no fim (um total 
de sete) e 56 versos intermediários, às vezes em 
padrões de sete.

b A referência é a Asínio Polião (veja o verso 12), 
que era cônsul em 40 a.C.

c Os versos subseqüentes vão se referir à teoria 
das idades designadas pelos quatro metais, na 
seqüência: ouro, prata, bronze, ferro. A belicosa 
idade do ferro está quase terminada e a primeira 
idade do ouro está voltando. Virgílio associa a idade 
de ouro a Saturno; para outros, é a idade de Cronos.

d Lucina é a deusa protetora do parto; é, com 
freqüência, identificada como Diana ou Ártemis, 
a irmã de Apolo, mencionado no verso seguinte. 
Apolo será rei porque a profecia que ele expressou 
por intermédio da Sibila se realizará.

e Os meses são os dez meses da gravidez que 
resultará no nascimento do Menino (verso 61).

f Os “vestígios de culpa” e os “vestígios dos pecados 
de outrora” no verso 31 são os efeitos das guerras 
civis romanas.

g Os versos 31-36 admitem que haverá um período 
intermediário no qual ainda haverá guerra, mas 
agora será uma guerra estrangeira, como a de 
Aquiles contra Tróia, e não mais uma guerra de 
romano contra romano.

h Como o solo de todos os países será fecundo, não 
haverá necessidade de comprar produtos de outros 
países.

i Não está claro se o Menino deve sorrir para a mãe, 
ou vice-versa.
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Messias que vem, esperanças 
renovadas

Pedro Lima Vasconcellos e 
Rafael Rodrigues da Silva

Veio de novo o Natal, o nascimento de Jesus que, 
para cristãos e cristãs, é o messias de Deus. Tendo em 
vista esta festa que recém celebramos, sugerimos a 
seguir algumas refl exões sobre a questão do messia-
nismo na Bíblia, na história de Israel e das primeiras 
comunidades seguidoras de Jesus de Nazaré.

Ventos novos. Tempo de esperança, de utopias e do 
sonho que vem. É uma ardente expectativa como diz 
Paulo para a comunidade romana (“a própria criação 
espera com impaciência a manifestação dos fi lhos de 
Deus” Rm 8,19). Na espera do messias se encontra 
a busca de uma “terra sem males” e da instauração 
de um reino de paz. Na história do povo de Israel o 
reinado é um projeto falido aos olhos da profecia e 
do movimento camponês que aguça a mudança pela 
mudança e por um novo projeto sócio-econômico. O 
messianismo em Israel e Judá caminha por diferentes 
rumos. Em Judá prevaleceu um projeto essencialmen-
te monárquico; enquanto Israel desenvolveu projetos 
de esperança e de tradições tribais. Prevalecem dife-
rentes tradições. O êxodo e o tribalismo em Israel e 
Sião e Davi em Judá.

Messias é uma palavra hebraica que signifi ca “un-
gido” (sua tradução grega é “Cristo”). Utilizada em 
vários contextos e situações, ela particularmente é as-
sociada à fi gura do rei, mas não se restringe a ele; ao 
contrário, muitas vezes as expressões messiânicas em 
Israel são anti-monárquicas ou dispensam a monar-
quia. Por essa razão fala-se de movimentos messiâni-
cos na medida em que eles se vêem profundamente 
comprometidos com mudanças radicais na forma de 
a sociedade se organizar, em todos os seus níveis.

Os messianismos adquirem seu maior sentido no 
contexto das lutas sociais. Principalmente na luta 
contra o desânimo que se alastra em tempos de crise, 
as violências que são reproduzidas no cotidiano e os 
projetos e manobras políticas que acabam desfazendo 
os desejos. Assim o messianismo vai abrindo brechas 
e inventando perspectivas. Os movimentos messiâni-
cos tanto da Bíblia quanto da nossa história criam 
novas realidades e apresentam modelos alternativos e 
cheios de vigor comunitário e de solidariedade. Nes-
te sentido devemos perceber os movimentos messiâ-
nicos como movimentos que não só arriscam sondar 

novos caminhos, mas que se encontra grávido de pro-
jetos revolucionários, de utopias, sonhos, prazeres e 
desejos. Os messianismos também apontam para a 
memória vivida e para os passos dados. Por isso que 
na Bíblia vamos encontrar os vários rostos do mes-
sianismo: profético-popular, monárquico, sapiencial, 
apocalíptico. Estes diferentes rostos do messianismo 
em Israel é o que abordaremos nesta refl exão.

Quanto ao messianismo no Novo Testamento, tam-
bém precisamos falar no plural. Houve compreensões 
messiânicas e não messiânicas de Jesus no seio das 
comunidades que o seguiram nos tempos primeiros, 
com horizontes bastante diferenciados e perspecti-
vas novas. Há que se levar em conta, ainda, que nos 
dias de Jesus a terra de Israel vivia uma efervescên-
cia messiânica privilegiada, cujo conhecimento só 
ajudará na compreensão mais adequada das razões 
pelas quais seguidores e seguidoras de Jesus ousaram 
reconhecê-lo como messias. Perceberemos que falar 
de messianismo é muito mais do que dar um qualifi -
cativo ou atributo a alguém; envolve inapelavelmente 
uma coletividade, uma comunidade messiânica.

Os messianismos em Israel e Judá devem ser com-
preendidos a partir dos projetos desenvolvidos pelas 
tribos desde suas origens, antes da monarquia de 
Davi. Neste período Israel, entidade formada de uma 
série de tribos autônomas, sem governo ou lugar cúl-
tico centralizados. Suas características diversas são 
relatadas poeticamente em textos como Jz 5 ou ainda 
Dt 33. Contudo aqui para nosso propósito interessa 
o texto de Gn 49, que muitos estudiosos consideram 
ser de grande antigüidade. Particularmente os v.8-12 
falam, ainda que de maneira fragmentária, das pre-
tensões e sonhos messiânicos da tribo de Judá.

Uma história da tribo de Judá nos anos que antece-
dem ao surgimento de Davi não nos é conhecida em 
todos os detalhes, mas levanta elementos sufi cientes 
para que se possa perceber que nela havia potencial-
mente uma ebulição messiânica. As potências eco-
nômicas e militares da região, Egito e Babilônia, esta-
vam em declínio. Estados vizinhos, como os fi listeus, 
se organizavam em monarquias e pretendiam ocupar 
o espaço vazio. Não terá sido diferente com Judá. As 
relações de parentesco entre os membros da tribo e a 
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certeza de que a vivência do sagrado se faz nas lidas 
do cotidiano (elemento fundamental em qualquer 
movimento messiânico) só fi zeram deixar mais viável 
a expectativa e o sonho messiânico.

Judá vai ser o leão que se imporá e submeterá 
aqueles que se levantem contra a autonomia da tribo. 
Para isso conta com a emergência de um líder caris-
mático, guerreiro, que garantirá paz e prosperidade. 
Como outrora os juízes, este governante existirá não 
para romper a autonomia da tribo, mas para garanti-la.

Davi é fruto desta expectativa. Precisamos recor-
dar que ele emerge na história de Judá primeiramen-
te como líder guerreiro e como aquele que reúne os 
descontentes e endividados da época de Saul e com 
eles forma um grupo. A sua história posterior como 
rei deverá ainda ser estudada aqui, mas é bom lem-
brar que originariamente o pastor de Belém aparecia 
como catalisador de esperanças populares que lhe 
eram bastante anteriores.

A poesia de Gn 49,8-12 é um recorte de uma lon-
ga história que apenas podemos vislumbrar. Mas o 
sonho messiânico está aí. Surgido da vida religiosa 
dos judaítas, expressão de utopias de paz e prospe-
ridade, se desenvolverá e adquirirá novos contornos 
com o passar do tempo. Assim, quando o evangelho 
da comunidade de Mateus apresenta, na genealogia 
de Jesus que abre o livro, que “Jacó gerou Judá e seus 
irmãos” (Mt 1,2), justamente destacando este patriar-
ca sobre os outros, está inserindo o mestre de Nazaré 
na longa trajetória messiânica que tem em Judá um 
de seus pilares originários. Mas “Judá gerou Farés e 
Zara, de Tamar (1,3). Bem, essa é outra história, que 
abordaremos mais adiante”.

Ao redor de Davi marcam presença as esperanças 
messiânicas. Os textos narrativos de 1 e 2 Samuel na 
sua maneira de descrever o Davi guerreiro, líder ca-
rismático, valente, amigo e escolhido de Javé, apre-
sentam-no com ares messiânicos. Basta ver que toda 
a narrativa dos inícios da monarquia tem como alvo 
Davi. De Saul temos pouca menção e os textos que 
intentam apresentar as histórias de Saul acabam se 
mesclando com as histórias de Davi. Aliás as narrati-
vas de 1 Sm 16 a 2 Sm 5 são conhecidas como “his-
tória da ascensão de Davi” (histórias que giram em 
torno da sua unção como rei). Vale salientar que estes 
textos narrativos em torno dos inícios da monarquia 
em Israel têm uma bela introdução com um colori-
do todo messiânico. Trata-se da história de Ana nos 
capítulos 1-3. Em primeiro lugar, são capítulos que 
querem fazer a ponte entre as narrativas dos juizes 
tribais e as narrativas do reinado. Sansão e Samuel se 
equivalem. Ambos são consagrados a Deus e fi lhos 
de mulher estéril.

O Cântico de Ana (1 Sm 2) é uma conceituação 
da história do reinado desde a ótica do pobre (2.8). É 
um cântico messiânico que aparece em tensão com 
a concepção de um reinado duradouro, pois não res-
salta o poder do rei e não lhe dá um sentido contí-
nuo (como podemos ler em 2 Sm 7,13: “estabelecerei 
para sempre o trono do seu reino”). Messianismo que 
enxerga a história não como um contínuo linear e es-
tável, mas perpassada pela alternância. Messianismo 
de revoluções (v.4-7). Vitória dos pobres (v.8). 1 Sa-
muel 1-3 é constituído de um profundo messianismo 
através da boca de mulher sofrida (Ana) e de profeta 
consagrado (Samuel) que aposta na utopia. Ana can-
tou, rezou e encantou com seu messianismo atolado 
no presente, ou melhor dizendo, com os pés fi ncados 
no presente. Eis um canto que lança o olhar no porvir 
e cultua a ardente espera do poder do ungido. Ana, 
mulher estéril e, como tal, um lixo qualquer. Seu 
messianismo, sua fala e suas esperanças brotam do 
reverso da história, do fundo do poço. Brotam do lixo.

Messianismo que caminha na luta pela derrocada 
dos poderosos, dos adversários e dos fortes. É o mes-
sianismo que fala com alegria de criança do destino 
de seus opositores. Messianismo que denuncia essa 
gente violenta, saciada e sem-vergonha que criam a 
miséria (empobrecimento) do povo.

Messianismo que canta as vitórias. Experimenta 
ministros e príncipes que foram derrotados. Os sa-
ciados foram nivelados, logo, há comida para todos. 
E há espaço para todos e muita esperança. Este mes-
sianismo presente no cântico de Ana e na profecia de 
Samuel é a grande apresentação que os textos narra-
tivos fazem para Davi. O davidismo vai na esteira de 
várias esperanças populares.

A memória da liderança de Davi na história do 
povo de Israel e de Judá é construída e compilada 
por diversas mãos. Podemos dizer que na história do 
povo temos as mais variadas leituras de Davi. Eviden-
temente cada leitura tem o seu lugar social e os seus 
interesses e estes por sinal recebem constantemente 
as interferências do contexto sócio-econômico, polí-
tico e religioso. A primeira menção a Davi nos textos 
narrativos de 1 e 2 Sm é o Davi jovem e pastor que 
do trabalho de cuidar (apascentar) das ovelhas é un-
gido e é tomado do Espírito de Deus (1 Sm 16,11-13). 
O texto continua apresentando Davi. Além de cuidar 
de ovelhas ele era: “ruivo e formoso de semblante e 
de boa presença” (16,12) e “sabe tocar, e é valente e 
animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, 
e de gentil presença: o Senhor é com ele” (16,18). 
Este Davi não carrega ares de rei e tampouco tem as 
marcas do palácio e do trono. É um líder carismático, 
um homem bom nas palavras e na luta (guerra). Este 
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é o messianismo do combate e da luta daqueles que 
esperam as mudanças da história. Eis uma memória 
entrelaçada da luta e combate com o apascentar ove-
lhas e o tocar música para animar espírito e expulsar 
espíritos maus. É a memória mais popular possível de 
Davi. Do pastoreio para a luta. Da luta para a música. 
Trajetórias que se cruzam no caminho das expectati-
vas populares.

Uma outra menção a Davi reside justamente na 
memória da luta e do combate. É o Davi que luta 
com o gigante. É o Davi frágil, fraco e sem garantias 
frente a um Golias grande, forte e cheio de seguran-
ças. É a fragilidade contra a fortaleza. Além do mais 
este Davi é ridicularizado: “contra este fi listeu você 
não poderá lutar; pois você é um menino e ele ho-
mem de guerra desde a sua mocidade” (1 Sm 17,33). 
Vale lembrar que por detrás da memória de um Davi 
fraco está a situação de um povo enfraquecido, sem 
lideranças e cercado pelo poder inimigo. As saídas 
para tal situação circulavam em torno do pavor e da 
fuga (1 Sm 17,11 e 24). O medo tomava conta e aos 
poucos corroeu a coragem e a capacidade de resistir. 
Aí se encaixa a memória de um Davi que não sente 
medo. É a fragilidade sem medo. É o messianismo de 
um povo sem medo de ser feliz... sem medo de lutar 
pela construção de uma nova vida e pela liberdade. 
A primeira ação desta memória de um Davi fraco na 
luta frente à fortaleza está na provocação. A narrati-
va nos apresenta um Davi que provoca, inquieta e 
questiona. É o davidismo que desinstala. A segunda 
ação se dá no próprio confronto: de um lado o Go-
lias, grande, forte e armado que avança; do outro um 
menino, astuto e corajoso que corre ao encontro dele 
(1 Sm 17,48), e toma uma pedrinha, coloca na funda, 
aponta e atira. Boa pontaria. Acerta na fronte do gran-
dalhão que caiu tonto e assim o pequeno Davi tomou 
a sua espada e cortou-lhe a cabeça. Esta narrativa é 
memória do frágil Davi que vence o gigante Golias. 
É a vitória dos insignifi cantes e dos fracos (como na 
refl exão anterior é o levantar do poder que vem do 
lixo e da insignifi cância na sociedade) que ajuda o 
povo a redescobrir a sua força, a renascer a coragem 
e a reviver a esperança. Uma memória messiânica de 
Davi. A memória dos fracos, mas lutadores e confi an-
tes na vitória.

Podemos ainda descobrir outro traço nesta fi gura 
popular de Davi que se desenha nos textos que esta-
mos considerando. Trata-se do Davi líder dos empo-
brecidos. É o que lemos em 1 Sm 22. A liderança de 
Davi e os apoios que vai alcançando têm sua raiz no 
seio dos grupos que estão fi cando à margem justa-
mente pelo processo social e econômico que está ge-
rando a monarquia em Israel e Judá. Não é à toa que 

vamos encontrar, mais à frente, uma afi rmação, por 
parte dos líderes das tribos, que justamente dá conta 
do alcance da liderança que Davi veio construindo: 
“Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que 
entravas e saías com Israel” (2 Sm 5,2). Depois dis-
so... bem, esta é outra história, e o tom dos capítulos 
seguintes é bem outro também. Davi pastor, guerrei-
ro, líder dos empobrecidos: desta forma ele catalisa 
esperanças que lhe são anteriores, como vimos ao 
estudar o texto de Gn 49. O futuro haverá de renová-
las e aprofundá-las.

Um aspecto importante no messianismo que se 
constrói na caminhada do povo de Israel é o da profe-
cia que reúne as expectativas e projetos de esperança 
do povo. A profecia em Israel irrompe em novidades. 
Nesta perspectiva propõe algo novo e convoca ho-
mens, mulheres, crianças e, sobretudo, os empobre-
cidos para se engajarem na busca e na concretização 
dos projetos de esperança. Novidades que rompem 
com os projetos dominantes e legitimadores da do-
minação e da opressão.

Vamos nos encalços da profecia messiânica de 
Isaías que utiliza de várias imagens para descrever 
os projetos de esperança diante de uma situação de 
confl itos e fortes tensões econômicas e políticas. 
Principalmente naqueles tempos em que a vida do 
povo estava sendo determinada pelos interesses da 
corte (palácio) e do império assírio. Utopias messi-
ânicas misturadas com anúncios de destruição. Uto-
pias messiânicas de um “povo que andava nas trevas 
e viu uma grande luz e uma luz brilhou para os que 
habitavam um país tenebroso...” (Is 9,1). É o projeto 
messiânico que tem como ponto de partida a criança. 
Assim que Isaías 6-9 + 11 é um panfl eto messiâni-
co, pois está carregado de novidades. Novidades que 
causam certa estranheza: o messias-criança. Estes ca-
pítulos da profecia de Isaías estão marcados pela for-
te presença das crianças como sinais de saída para a 
situação de caos instaurada pelos confl itos advindos 
das alianças anti-assíria e pró-assíria. Esperanças do 
fi m da guerra e da opressão do povo e anúncio de 
um novo tempo marcado pela paz e pela alegria. As 
crianças neste panfl eto de Isaías são a expressão de 
um messianismo que não se coaduna mais com po-
derosos ou com o reinado e nem mesmo reconhece 
os adultos como modelos. Em Isaías o projeto parte 
da criança (Is 7,14; 9,1ss; 11,1ss; cf. 7,3; 8,3.18)! A 
fraqueza radical é protótipo no novo projeto de justi-
ça sem fi m (9,5s), de direito para os pobres (11,4), de 
paz até mesmo na natureza.

Isaías acentua como critérios messiânicos o direito 
e a justiça (justiça enquanto defesa dos pobres: 11,4; 
32,1). A grande novidade da profecia de Isaías con-
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siste em apresentar o messianismo em termos de fra-
gilidade: o messias-criança (Is 6-9-11). Neste panfl e-
to de resistência as crianças desempenham um papel 
de denúncia e de utopia. Seus nomes são símbolos e 
parábolas da utopia. É o inverso da lógica dos pode-
rosos, que apostam em armas e estratégias militares; 
enquanto que a profecia aposta no reverso da his-
tória. As crianças são sinais e símbolos messiânicos. 
Sinais e símbolos de que Deus está conosco e que o 
messias não só é pelos pobres e defesa dos pobres; 
mas ele mesmo é frágil, é pobre, é criança.

O menino que nascerá em Isaías 7,14, Emanuel, 
é ao mesmo tempo a fala profética que imprime con-
creticidade, pois este menino diz respeito a um fato 
político imediato; mas também é a fala profética que 
aponta para a provisoriedade e joga utopicamente a 
história e a esperança para frente, para o que ainda 
vem. A profecia de Isaías aponta e aposta num projeto 
político onde as crianças possam ter sua integridade 
garantida e viver em plena segurança. Neste sentido 
não é acaso que, no cenário onde o lobo que pasta 
com o cordeiro (11,6-9), os “pequeninos” sejam os 
primeiros benefi ciados com a restauração da justiça e 
paz. Crianças que são sujeitas da profecia. Esta crian-
ça de Is 7,14 aponta para rupturas com os padrões 
patriarcais. Converge em rebeldia, ou melhor, dizen-
do, apresenta um messianismo rebelde. Sinal proféti-
co e utópico.

Nesta perspectiva teremos de ler as profecias de 
Oséias (1-3), o projeto de redistribuição da terra em 
Miquéias (2-3), a dimensão da esperança em Jeremias 
(29,1-7), a esperança do resto em Sofonias (Sf 2,1-3 
e 3,12-20) e as profecias do cotidiano que resiste e 
caminha em busca da justiça.

O evangelho da comunidade de Mateus começa 
da seguinte maneira: “Livro da origem de Jesus Cristo, 
fi lho de Davi, fi lho de Abraão”. “Filho de Abraão” 
quer dizer que Jesus é membro do povo de Israel. 
Sobre “fi lho de Davi” vamos falar mais adiante. Mas 
o que dizer da palavra “origem”? Poderíamos pensar 
que ela está se referindo à genealogia que vem logo 
a seguir. Mas não. É o livro inteiro, o evangelho todo, 
que fala da “origem” de Jesus.

E então vemos algo muito interessante. O evange-
lho não é uma obra acabada, mas ele narra apenas o 
começo da história de Jesus, aquela parte em que ele 
se mostrou visível, nascido em situação muito com-
plicada, pregando a boa notícia do reino e de sua 
justiça, acolhendo os pobres e marginalizados, e por 
isso sendo morto.

Mas isso é só o começo da história. O que importa 
é a certeza que a comunidade tem de que ele está 

vivo e presente no meio dela. Ela é e deve ser sinal de 
que Ele está vivo e presente. Aliás, esta convicção é 
expressa com muita fi rmeza (Mt 18,20; 28,20). Jesus 
presente no meio da comunidade é Deus presente 
(Mt 1,23). Assim, a primeira coisa a ser dita de Jesus 
é que ele não é fi gura do passado, mas presença viva 
do próprio Deus na vida da comunidade.

Mas isso é pouco. Para a comunidade de Mateus 
não bastava afi rmar a presença de Jesus no seu meio. 
Essa realidade provocou uma grande transformação 
na maneira de a comunidade ver o mundo, entender 
a vida e os desafi os do cotidiano. Mudou radicalmen-
te o jeito de a comunidade avaliar a ação do império, 
as idéias religiosas, as práticas em torno da Lei. Tudo 
isso que então constituiu o modo de a comunidade 
seguir a Jesus aparece no evangelho na própria ação 
do Cristo, ou seja, do messias que a comunidade re-
conhece. Chamamos a atenção aqui para alguns dos 
aspectos mais signifi cativos neste sentido.

Para a comunidade de Mateus as Escrituras mar-
cam o viver do dia-a-dia. A interpretação dos precei-
tos da Lei de Moisés orienta o caminho. Por isso não 
é estranho que a comunidade trate de compreender 
a pessoa e a ação de Jesus à luz deste passado. E aí 
fi ca claro o sentido de uma frase como “Não pensem 
que eu vim abolir a Lei e os Profetas. Eu não vim 
abolir, mas completar” (Mt 5,17). “A Lei e os Profe-
tas” era uma expressão para designar o conjunto das 
Escrituras. A comunidade entende que Jesus não está 
em ruptura com o passado libertador e profético de 
Israel. Mas ao mesmo tempo sabe que a tarefa não é 
a de apenas fi car repetindo o passado. Por isso fala de 
Jesus como alguém que veio “completar” aquilo que 
tinha vindo da história do povo.

E mais ainda: já que a comunidade está em con-
fl ito com os escribas e fariseus que determinam um 
modo de compreender e aplicar a Lei de Moisés, ela 
vai apresentar Jesus como aquele que propõe um en-
tendimento e vivência mais radical desta mesma Lei, 
tendo em vista superar “a justiça dos escribas e fari-
seus” (Mt 5,20). Não é à toa que já no capítulo 2 Jesus 
é apresentado fugindo para o Egito, escapando do rei 
Herodes, tal qual tinha acontecido a Moisés muito 
tempo antes. Esta aproximação entre Jesus e Moisés é 
proposta pela comunidade para mostrar que a missão 
de ambos é semelhante, e recordar a ação libertadora 
de Moisés ajuda a compreender o sentido da ação de 
Jesus, o novo Moisés da comunidade.

Mas Jesus é apresentado, desde o início, como o 
“fi lho de Davi”. Esta expressão tem um sentido todo 
especial. Designa o messias, aquela fi gura ungida por 
Deus e reconhecida pelo povo como seu libertador, 
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esperada por muita gente. Mas a coisa não é simples. 
O que signifi cou para a comunidade de Mateus cha-
mar Jesus de “fi lho de Davi”? O povo de Israel tinha 
várias lembranças de Davi. Havia o Davi rei, o mais 
conhecido, aquele que unifi cou as tribos em torno 
de um único domínio. Havia também o Davi guer-
reiro, líder popular, que tinha reunido a seu redor 
um grupo de pessoas endividadas e empobrecidas. 
Ainda o Davi pastor, o pequeno que Deus escolhera. 
Qual imagem de Davi é assumida pela comunidade 
de Mateus? A genealogia deixa muito clara a escolha: 
é a de Davi rei (Mt 1,6).

Mas a comunidade rompe com a imagem costu-
meira do Davi rei. Não se trata da fi gura do rei triun-
fal e glorioso, mas a do rei que não mede esforços 
para satisfazer seus caprichos e por isso manda matar 
o marido para fi car com a esposa que ele tinha en-
gravidado. É o Davi que tem como antepassadas mu-
lheres que romperam com a marginalização, e para 
isso transgrediram a Lei; e de Tamar o patriarca Judá 
foi obrigado a dizer “Ela é mais justa do que eu” (Gn 
38,26). Um Davi que não vem da prepotência pa-
triarcal, mas da luta das mulheres e da justiça que se 
consegue pela ousadia e pela coragem.

É deste Davi que Jesus é fi lho, é destas mulheres 
que Jesus é descendente. Assim a comunidade com-
preende que para que seu nascimento fosse possível 
também foi necessário coragem e ruptura dos pa-
drões estabelecidos (veja Mt 1,18-25). Então: Jesus, 
messias, fi lho de Davi, sim. Mas um messias que 
nasce na contramão, e que vai fazer seu caminho na 
contramão, propondo a justiça que vai além daquilo 
que está estabelecido, que inclui quem está excluído, 
que sugere novas relações e práticas a serem realiza-
das a partir do resgate de tradições e valores da Lei e 
das Escrituras.

Isso aponta para a questão da exclusão, que mar-
cou fundo a comunidade e seus compromissos con-
cretos. Era necessário agir e criar formas reais de 
solidariedade. Jesus não só nasceu a partir de tantas 
histórias de exclusão e de superação das exclusões. 
Mas ele viveu com excluídos e excluídas, pelo siste-
ma social e por práticas realizadas em nome da Lei e 
da religião. Foi solidário. Foi morto por causa de seu 
compromisso. A comunidade de Mateus tem muita 
clareza quanto a isso.

E é por esta razão que cada vez mais a fi gura de 
Jesus apresentada pela comunidade em seu evange-
lho vai assumindo os rostos da gente sofrida que a 
comunidade tanto conhecia. O texto de Mt 25,31-46 
é o que deixa isso mais claro: “tive fome, tive sede, 
era migrante, estava nu, doente e preso...”. Reconhe-
cer a presença de Jesus nas pessoas que vivem estas 

realidades dramáticas não muda a maneira de vê-lo, 
compreendê-lo e experimentá-lo na própria vida?

Resumindo, para a comunidade não bastava falar 
a respeito de Jesus, que ele era o messias, o fi lho de 
Davi, ou ainda o novo Moisés. Cada uma destas afi r-
mações carregava muito conteúdo, e indicava formas 
muito concretas de a comunidade se situar diante da 
realidade e dos desafi os que o dia-a-dia colocava.

Terminamos esta refl exão acerca do Natal e da 
expectativa do nascimento do Messias com a Mensa-
gem do boi e do jumento de Frei Carlos Mesters:

“O boi conhece o seu dono

e o jumento, a manjedoura de seu 

Senhor,

mas Israel é incapaz de conhecer” 

(Is 1,3).

1. Por causa desta queixa do profeta
tem boi e jumento no presépio até hoje.
Eles reconhecem no menino o seu Rei e Senhor.
Mas, hoje como no tempo do profeta Isaías,
muitos são incapazes de conhecer,
grande parte do povo já não consegue entender.
Perderam os olhos, sua visão foi roubada!

2. No menino que nasce, Deus recria o mundo.
Como os meninos, Deus sempre incomoda;
meninos pobres, crianças abandonadas:
milhões delas, só aqui no Brasil!
Elas tiram dos adultos a paz da acomodação.
Mas os adultos, os grandes, os Herodes de sem-
pre
sabem defender-se contra Deus, contra os meni-
nos:
Mataram os meninos no Egito, só Moisés esca-
pou!
Mataram os meninos em Belém, só Jesus esca-
pou!
Matam hoje o menino no coração dos peque-
nos. Quem escapa?
No lugar dele inventaram uma fantasia horrível,
barbuda, vermelha, a que chamam papai! 
Quem escapa?
Por causa dele, muitos já perderam os olhos!
Falso deus que mata o menino no coração dos 
pequenos,
transforma a alegria de Natal em propaganda de 
vendas,
obriga a todos a prestar-lhe o culto devido:
comprar, comprar, para enriquecer o seu patro-
cinador!
Ladrão que assalta e explora, sorrindo e abra-
çando.
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Rouba de todos os olhos para não ver Deus no 
menino!
Quem escapa?

3. Escapa a saudade que fi cou do passado:
Saudade de Deus, do menino, da festa!
Saudade da justiça, do serviço, do amor!
Saudade assim é semente da esperança:
liberta a criança e devolve os olhos para ver a 
Deus.

4. Mas até que o encanto de Herodes não tenha 
sido quebrado,
até que não se reconheça Deus presente no me-
nino,
até lá, o boi vai fi car, e o jumento também,
junto do presépio do menino!
É para lembrar que o lugar deles
é lugar de gente que não pôde vir
por não ter quem os ajudasse
a enxergar Deus no menino!
Feliz Natal!
Seria feliz se, no próximo ano,
já não fosse possível
tirar o jumento e o boi...
Até lá... nossa missão continua!
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O que é religião?*
Júlio Fontana**

Com a Modernidade, a ciência se isolou de qual-

quer referência à religião, decretando exílio do sa-

grado, como se a única resposta para o ser humano 

se condicionasse ao discurso científi co. Rubem Alves 

diz que “a ciência e a tecnologia avançaram triun-

falmente, construindo um mundo em que Deus não 

era necessário como hipótese de trabalho. Uma das 

marcas do saber científi co é seu rigoroso ateísmo me-

todológico” (pp. 11s). Esse desprezo da religião pela 

ciência levou o grande fi lósofo Nietzsche a dizer:

Deus está morto, nós o matamos, Deus permanece mor-

to. E fomos nós que o matamos. Como nos consolar, 

nós, os assassinos dos assassinos? Aquilo que o mundo 

possuía até agora de mais sagrado e de mais poderoso 

perdeu sangue sob nossos punhais. Quem limpará esse 

sangue de nossas mãos? Que água lustral poderá jamais 

nos purificar? Que solenidades expiatórias sacras preci-

saremos inventar?

O ser humano moderno divinizou a ciência e a 

colocou no lugar de Deus, como sugere o moto da 

comunidade científi ca do Massachusetts Institute of 

Techonology: “[...] e sereis como Deus, conhecendo 

o bem e o mal”.

Mas será que, diante disso, a religião desapare-

ceu? Rubem Alves responde: “De forma alguma”. Ela 

permanece e, freqüentemente, exibe uma vitalidade 

que se julgava extinta. Mas não se pode negar que 

ela já não pode freqüentar aqueles lugares que um 

dia lhe pertenceram: foi expulsa dos centros do saber 

científi co e das câmaras onde se tomam as decisões 

que concretamente determinam nossas vidas (p. 10). 

Por que há esse distanciamento entre ciência e reli-

gião? Não é necessário, por exemplo, que o cientista 

tenha envolvimentos pessoais com amebas, cometas 

e venenos para compreendê-los e conhecê-los. Con-

tudo, com a religião é diferente, como nos mostrou 

Rudolf Otto na introdução à sua obra clássica sobre o 

assunto (O sagrado). Ele aconselha aqueles que nun-

ca tiveram qualquer experiência religiosa a não pros-

seguir com a leitura. Religião é experiência subjetiva, 

introspecção de nós mesmos, não se pode conhecer 

seu objeto sem envolvimento com ele. Como Ludwig 

Feuerbach disse: “A consciência de Deus é autocons-

ciência; o conhecimento de Deus é autoconhecimen-

to. A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos 

do ser humano, a revelação dos seus pensamentos ín-

timos, a confi ssão aberta dos seus segredos de amor”.

Mas por que o ser humano precisa de religião? O 

ser humano é diferente do animal. Os animais, prati-

camente, não possuem história, tal como entendemos. 

Sua vida se processa num mundo estruturalmente fe-

chado. A aventura da liberdade não lhes é oferecida, 

mas não recebem, em contrapartida, a maldição da 

neurose e o terror da angústia (p. 18). O ser humano, 

diferentemente do animal, que é seu corpo, tem seu 

corpo. Não é o corpo que faz. É ele que faz seu cor-

po. O fato é que os seres humanos se recusaram a ser 

aquilo que, à semelhança dos animais, o passado lhes 

propunha. Tornaram-se inventores de mundo (p. 19). 

Esses mundos que o ser humano constrói são cha-

mados de cultura (p. 20). Mas por que o ser humano 

constrói mundos? Rubem Alves confessa que não sabe 

dar resposta a essa questão, entretanto observa que os 

animais sobrevivem pela adaptação física ao mundo. 

Os seres humanos, ao contrário, parecem ser, cons-

titucionalmente, desadaptados ao mundo, tal como 

ele lhes é dado. Por isso eles constroem mundos. Por 

que desejam isso. Desejo é sintoma de privação, de 

ausência. Que compõe esses mundos? O Amor, o de-

sejo, a imaginação, as mãos e os símbolos. Destarte, 

religião é teia de símbolos, rede de desejos, confi ssão 

da espera, horizonte dos horizontes, a mais fantástica 

e pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza 

(p. 24). Religião é o mundo construído pelo ser hu-

mano. Porém, como os seres humanos são diferentes, 

muitos mundos distintos são construídos. A religião é 

necessária? Os seres humanos não vivem só de pão. 

Vivem de símbolos, porque sem eles não haveria or-

dem, nem sentido para a vida, nem vontade de viver 

(p. 34). Mas nem todos os símbolos recebem o mes-

mo tratamento. Os símbolos vitoriosos, e exatamente 

por serem vitoriosos, recebem o nome de verdade, 

enquanto os símbolos derrotados são ridicularizados 

como superstições ou perseguidos como heresias (p. 

40). E quem determina qual será o símbolo vitorioso? 

Os vitoriosos! E os que estão em cima raramente em-

preendem coisas diferentes. Não lhes interessa mu-

dar as coisas. O poder e a riqueza são benevolentes 

para com quem os possui (p. 44).
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Durkheim comenta: “Diz-se que a ciência, em 

princípio, nega a religião. Mas a religião existe. 

Constitui-se num sistema de fatos dados. Em suma: 

ela é uma realidade. Como poderia a ciência ne-

gar tal realidade?” Ora, se a religião é um fato, os 

julgamentos de verdade e de falsidade não podem 

ser a ela aplicados. “Não existe religião alguma que 

seja falsa.” A religião é uma instituição, e nenhuma 

instituição pode ser edifi cada sobre o erro ou uma 

mentira. Não obstante, à primeira vista nos espan-

tamos com a imensa variedade de ritos e mitos que 

nela encontramos, o que nos faz pensar que talvez 

seja impossível um traço comum a todas (p. 61). Isso 

acontece porque no círculo sagrado tudo se transfor-

ma. O sagrado é criador, a origem da vida, a fonte de 

força (p. 62). Aos fi éis pouco importa que suas idéias 

sejam corretas ou não. A essência da religião não é 

a idéia, mas a força (p. 65). Durkheim percebe que 

a consciência do sagrado só aparece em virtude da 

capacidade humana para imaginar, para pensar um 

mundo ideal: coisa que não vemos nos animais, que 

permanecem mergulhados nos fatos. Os seres huma-

nos, ao contrário, contemplam os fatos e os revestem 

com uma aura sagrada que em nenhum lugar se apre-

senta como dado bruto, surgindo apenas de sua ca-

pacidade para conceber o ideal e de acrescentar algo 

ao real. Na verdade, o ideal e o sagrado são a mesma 

coisa (p. 66). A certeza de Durhkeim de que a religião 

era o centro da sociedade era tão grande que ele não 

podia imaginar uma sociedade totalmente profana e 

secularizada. Onde estiver a sociedade, ali estarão os 

deuses e as experiências sagradas. E chegou mesmo 

a afi rmar que

existe algo de eterno na religião que está destinado a 

sobreviver a todos os símbolos particulares nos quais o 

pensamento religioso sucessivamente se envolveu. Não 

pode existir uma sociedade que não sinta a necessida-

de de manter e reafirmar, a intervalos, os sentimentos 

coletivos e idéias coletivas que constituem sua unidade 

e personalidade (p. 66).

Marx, ao contrário de Durkheim, desconhece o 

mundo sacral, de normas morais e valores espirituais. 

Ele é secularizado do princípio ao fi m e somente co-

nhece a ética do lucro e o entusiasmo do capital e da 

posse. Rubem Alves diz que

poucas pessoas sabem que o pensamento de Marx so-

bre a religião tomou forma e se desenvolveu em meio a 

uma luta política que travou. E a luta não foi nem com 

clérigos, nem com teólogos, mas com um grupo de filó-

sofos que entendiam que a religião era a grande culpa-

da de todas as desgraças sociais de então, e desejavam 

estabelecer um programa educativo com o objetivo de 

fazer com que as pessoas abandonassem as ilusões re-

ligiosas. Marx estava convencido de que a religião não 

tinha culpa alguma (p. 70).

Na verdade, Marx acreditava que a religião não 

fi zesse diferença alguma. Por quê? Para ele, “é o ser 

humano que faz a religião; a religião não faz o ser hu-

mano” (p. 72). Quem é esse ser humano que produz 

a religião? Ele é um corpo, corpo que tem de comer, 

corpo que necessita de roupa e habitação, corpo que 

produz, corpo que tem de transformar a natureza, tra-

balhar para sobreviver. E que é religião para Marx? “A 

religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio 

enciclopédico, sua lógica em forma popular, sua so-

lene completude, sua justifi cação moral, seu funda-

mento universal de consolo e legitimação.” De fato, 

quando o pobre/oprimido, das profundezas do seu 

sofrimento, balbucia: “É a vontade de Deus”, cessam 

todas as razões, todos os argumentos; as injustiças se 

transformam em mistérios de desígnios insondáveis; 

e sua própria miséria se transforma em uma provação 

a ser suportada com paciência, na espera da salvação 

eterna de sua alma. “Religião, expressão de sofrimen-

to real, protesto contra um sentimento real, suspiro 

da criatura oprimida, coração de um mundo sem co-

ração, espírito de uma situação sem espírito, ópio do 

povo.” Destarte, para Marx, a religião só existe numa 

situação de alienação. Desaparecida a alienação, 

numa sociedade livre, em que não haja opressores, 

não importa que sejam capitalistas, burocratas ou 

quem quer que ostente algum sinal de superioridade 

hierárquica, desaparecerá, também, a religião. A re-

ligião é fruto da alienação — com isso os religiosos 

mais devotos concordariam também (p. 81).

Mas será possível encarar a religião como se ela 

não passasse de um discurso sem sentido, como o 

fi zeram os empiristas e positivistas? Sim. Mas como 

Camus mesmo observou, não é possível ignorar que 

em suas esperanças religiosas as pessoas encontram 

razões para viver e morrer, lançando-se em empresas 

grandiosas e atrevendo-se a gestos loucos, compon-

do poemas e canções, marcando lugar onde os mor-

tos amados foram enterrados e, se necessário, entre-

gando-se, mesmo, ao martírio. O discurso religioso 

contém algo mais que pura ausência de sentido, não 

podendo, por isso mesmo, ser exorcizado pela crítica 

epistemológica (p. 85). É possível, também, analisar 

a religião de um ângulo sociológico, como fi zeram 

Marx e Durkheim. Entretanto, se é verdade que a reli-

gião é um fato social, a pessoa que faz promessas ao 

seu Deus para que seu fi lho viva, ou dobra os joelhos, 

na solidão, chorando, ou experimenta a paz indizível 

de comunhão com o sagrado, ou se curva perante 
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as exigências morais de sua fé, confessando pecados 

que ninguém conhecia e pedindo perdão ao inimi-

go, sim, tal pessoa e seus sentimentos religiosos se 

encontram numa esfera de experiência indiferente à 

análise sociológica, por ser íntima, subjetiva, existen-

cial. Sendo assim, que é religião? Sonhos são as reli-

giões dos que dormem. Religiões são os sonhos dos 

que estão acordados... Que são sonhos? Conglomera-

dos de absurdos a que ninguém deve prestar atenção. 

Mundo fantasmagórico de contornos indefi nidos, em 

que coisas são e não são, em que fazemos coisas que 

nunca faríamos se estivéssemos acordados. Por tecer 

tal afi rmação, Ludwig Feuerbach foi condenado ao 

ostracismo intelectual por seus contemporâneos. Ou-

sadia demais dizer que religião é apenas um sonho... 

Eles não compreenderam Feuerbach... Sonhos são 

expressões da alma humana, sintomas de algo que 

ocorre em nosso íntimo, revelações das nossas pro-

fundezas. Somos seres rachados, atormentados por 

uma guerra interna sem fi m, chamada neurose, na 

qual somos nossos próprios adversários. Vivemos em 

guerra permanente com nós mesmos. Somos incapa-

zes de ser felizes. Não somos o que desejamos ser. 

O que desejamos ser jaz reprimido... E é justamente 

aí, diria Feuerbach, que se encontra a essência do 

que somos. Somos o nosso desejo, desejo que não 

pode fl orescer. Mas, o pior de tudo, como Freud ob-

serva, é que nem sequer temos consciência do que 

desejamos. Não sabemos o que desejamos porque o 

desejo, reprimido, foi forçado a habitar as regiões do 

esquecimento. Tornou-se inconsciente (p. 90). Para 

Feuerbach, os sonhos contêm a maior de todas as 

verdades, a verdade do coração humano, a verdade 

da essência dos seres humanos (p. 93):

A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do 

ser humano, a revelação dos seus pensamentos mais ín-

timos, a confissão pública dos seus segredos de amor.

Como forem os pensamentos e as disposições do ser 

humano, assim será o seu Deus; quanto valor tiver um 

ser humano, exatamente isso e não mais será o valor 

do seu Deus. Consciência de Deus é autoconsciência, 

conhecimento de Deus é autoconhecimento.

Deus é a mais alta subjetividade do ser humano... Este é 

o mistério da religião: o ser humano projeta seu ser na 

objetividade e, então, transforma-se a si mesmo num ob-

jeto perante essa imagem, assim convertida em sujeito.

Em geral, as pessoas pensam que profetas são videntes 

dotados de poderes especiais para prever o futuro sem 

muito o que dizer sobre o aqui e agora. Nada mais dis-

tante da vocação do profeta hebreu, que se dedicava, 

com paixão sem paralelo, a ver, compreender, anunciar 

e denunciar o que ocorria em seu presente. Tanto assim 

que suas pregações estavam mais próximas de edito-

riais políticos de jornais que de meditações espirituais 

de gurus religiosos. Eles pouco ou nada se preocupa-

vam com aquilo que vulgarmente consideramos como 

propriamente pertencente ao círculo sagrado: o cultivo 

de experiências místicas, das atitudes piedosas e das 

celebrações cerimoniais está praticamente ausente do 

âmbito de seus interesses. Na verdade, boa parte de 

sua pregação era tomada pelo ataque às práticas reli-

giosas dominantes em seus dias, patrocinadas e cele-

bradas pela classe sacerdotal. E isso porque eles enten-

diam que o sagrado, a que davam o nome de vontade 

de Deus, tinha a ver, fundamentalmente, com a justiça 

e a misericórdia. Em suas bocas, tais palavras tinham 

um sentido político e social que todos entendiam. Para 

compreender o que diziam não era necessário ser filó-

sofo ou teólogo. Sua pregação estava colada à situação 

dos homens comuns (p. 101).

Os profetas hebreus perceberam, 2500 anos antes 

de alguém declarar que a religião é o ópio do povo, 

que mesmo os nomes de Deus e os símbolos sagra-

dos podem ser usados pelos interesses da opressão, 

e acusaram os sacerdotes de enganadores do povo e 

os falsos profetas de pregadores de ilusões: “Eles en-

ganam meu povo dizendo que tudo vai bem quando 

nada vai bem. Pretendem esconder as rachaduras na 

parede com uma mão de cal...” (Ez 13.10).

É possível que os profetas tenham sido os primei-

ros a compreender a ambivalência da religião: ela se 

presta a objetivos opostos, tudo dependendo daque-

les que manipularam os símbolos sagrados. Ela pode 

ser usada para iluminar ou para cegar, para fazer voar 

ou paralisar, para dar coragem ou atemorizar, para 

libertar ou escravizar (p. 104). Mas essa lição foi es-

quecida. A memória do Deus dos oprimidos se per-

deu... E não é difícil compreender o porquê. Visões 

semelhantes às suas só aparecem em meio aos po-

bres e fracos. E os pobres e fracos vão de derrota em 

derrota... Quem preservaria suas memórias? Não se 

pode esperar tanta generosidade dos vencedores. São 

eles que escrevem a história, e esse é o motivo por 

que não se encontram ali as razões dos derrotados. 

Rubem Alves questiona: “Já notaram como os derro-

tados são sempre descritos como vilões?” Quanto à 

religião dos profetas, ela continuou emergindo aqui 

e ali. Mas aqueles que empunharam suas esperanças 

foram derrotados. E para efeitos práticos foi como se 

tal religião nunca tivesse existido... (p. 104). Diz Wit-

tgenstein “O mundo dos felizes é diferente do mun-

do dos infelizes”. Os sonhos dos poderosos têm de 

ser diferentes dos sonhos dos oprimidos. E também 

suas religiões... . Os poderosos moram em oásis. Seu 

poder lhe abre avenidas largas para o bem-estar, a 
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segurança, a tranqüilidade, a prosperidade, o lucro, 

a saúde. O futuro? Os fortes não querem mudanças. 

Que o futuro seja uma continuação do presente. E 

como se perpetua o presente? Primeiro, pelo uso da 

força. Constroem-se fortalezas, Depois, é necessário 

que tantos dominadores como dominados aceitem 

tal situação como legítima. Riqueza pela vontade de 

Deus, pobreza pela vontade de Deus... Tudo se reves-

te com a aura sagrada (p. 107). Com os dominados 

a situação é diferente. Não habitam os oásis, mas os 

desertos. Sem poder, sem segurança, sem tranqüili-

dade, de um lado para outro, sem raízes e sem terras, 

sem casas, sem trabalho. Sua condição é de humilha-

ção. Doença. Morte prematura. E o futuro? Os fracos 

exigem a mudança, se não com sua voz, por medo, 

pelo menos em seus sonhos. O sofrimento prepara a 

alma para a visão (Buber). E dos pobres e oprimidos 

brotam as esperanças — tal como aconteceu com os 

profetas hebreus — de um futuro em que eles herda-

rão a terra (p. 108).

Ao fi nal da sua obra, Alves explica que convocou 

e ouviu diversas testemunhas: psicólogos, fi lósofos, 

cientistas sociais. Uns, ao lado da acusação, nos asse-

guraram que a religião é uma louca que balbucia coi-

sas sem nexo, distribuindo ilusões, fazendo alianças 

com os poderosos, narcotizando os pobres. Outros, 

pela defesa, afi rmaram que sem religião o mundo 

humano não pode existir e que, quando deciframos 

seus símbolos, contemplamo-nos como num espelho. 

E mais: que é justamente com esses símbolos que os 

oprimidos constroem suas esperanças e se lançam à 

luta. O autor, contudo, observou que nenhuma das 

testemunhas jamais tinha sido vista nos lugares sagra-

dos, em busca de comunhão com o divino. E o que é 

mais grave: é sabido que nenhuma delas jamais acre-

ditou naquilo que a religião tem a dizer (p. 115). Por 

que isso acontece? Porque a ciência empalhou a reli-

gião, tirando dela verdades muito diferentes daquelas 

que a própria religião viva cantava (p. 119). Religião e 

ciência são duas coisas completamente diferentes. A 

religião fala sobre o sentido da vida. Ela declara que 

vale a pena viver. Que é possível ser feliz e sorrir. E o 

que todas elas propõem é nada mais que uma série 

de receitas para a felicidade. Aqui se encontra a ra-

zão pela qual as pessoas continuam a ser fascinadas 

pela religião, a despeito de toda a crítica que lhe faz 

a ciência. A ciência nos coloca num mundo glacial e 

mecânico, matematicamente preciso e tecnicamente 

manipulável, mas vazio de signifi cações humanas e 

indiferentes ao nosso amor. Então, que é, afi nal, re-

ligião? Ernest Bloch diz: “Onde está a esperança, ali 

também está a religião” (p. 125).

Obra muito bela, esta de Rubem Alves. Está na sua 

sexta edição merecidamente. O autor, como sempre, 

apresenta um texto interativo, de fácil compreensão e 

com grande profundidade — a verdadeira sapiência 

está aqui: tornar fácil aquilo que é difícil. E isso Ru-

bem Alves faz muito bem. Apesar de muito combatido 

pelos pastores (que não são teólogos!) das igrejas fun-

damentalistas, ele é lido por alguns membros dessas 

igrejas, mesmo que secretamente. Tenho constatado 

isso ao conversar com algumas pessoas nas livrarias 

que costumo freqüentar. Todos eles gostam muito do 

autor. Os fundamentalistas o chamam de louco, de 

subversivo e de herege. Mas Alves se auto-apresen-

ta como um teólogo que colocou diversos “furos na 

gaiola” em que estava preso. Chega a dar pena quan-

do pretensos teólogos, formados em seminários de 

esquina, recusam o pensamento de Alves, pois, na 

maioria das vezes, só fazem repetir aquilo que outros 

“teólogos” falam aos quatro cantos. Coisa semelhante 

acontece com Rudolf Bultmann. Acusam-no de não 

acreditar em milagres, de querer desmitologizar tudo, 

etc. Pelo contrário, Bultmann crê nos milagres, e tanto 

a fi losofi a existencialista quanto o programa de des-

mitologização estão sendo requisitados para cons-

truir uma teologia para o século XXI. Mas, enfi m, que 

se há de fazer? Teologia não é para todo o mundo...

Notas
* 

ALVES, Rubem. O que é religião? 6. ed. São Paulo: Loyola, 

2005. 131 pp.
** Aluno de teologia da PUC-RJ. Articulista das revistas 
Inclusividade (Centro de Estudos Anglicanos) e 
Ciberteologia (Paulinas Editora). Dúvida ou sugestão, 
enviar para: juliofontana@click21.com.br. 
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Escritura, a alma da teologia*
Júlio Fontana**

O livro de Joseph A. Fitzmyer é a compilação de 

diversos estudos que fi zeram parte das Palestras An-
thony Jordan de 1993, dadas na Faculdade de Teo-

logia Newman, em Edmonton, Alberta, Canadá. O 

tema geral dessas Palestras, segundo Fitzmyer, é a Es-

critura como a alma da teologia. Destarte, o assunto 

principal do livro é a relação da Escritura com a teo-

logia cristã.

A primeira palestra, “Abordagens contemporâneas 

da Escritura”, foi dedicada ao problema hermenêu-

tico de como devemos interpretar a Escritura hoje. 

Diz o autor que ela foi uma forma consideravelmente 

revista do artigo com que colaborou no número do 

qüinquagésimo aniversário de Theological Studies, 
intitulado “Crítica histórica: seu papel na interpre-

tação bíblica e na vida da Igreja”. Fitzmyer mostra, 

nesse capítulo, que o método histórico-crítico, que 

é o método de interpretação predominante no sécu-

lo XX (p. 17), não é recente, mas tem suas raízes na 

Escola de Alexandria de interpretação (p. 18). Mostra 

o autor, também, que o Iluminismo, o historicismo 

alemão, bem como as grandes descobertas históricas 

e arqueológicas do fi m do século XVIII e do século 

XIX contribuíram para o desenvolvimento do méto-

do. Fitzmyer indicou como o método histórico crítico 

passou a ser o método interpretativo utilizado pela 

Igreja Católica romana.

Mas no que consiste o método histórico-crítico? 

Fitzmyer nos responde da seguinte forma:

Esse método de interpretação bíblica chama-se “históri-

co-crítico” porque adota as técnicas da crítica histórica 

e da literária. Reconhece que, embora seja a Palavra 

de Deus escrita inspirada, a Bíblia é um registro an-

tigo, composto por muitos autores humanos durante 

um longo período de tempo. Como tal, tem de ser lida, 

estudada e analisada como outros registros antigos da 

história humana. Como a Bíblia narra acontecimentos 

que afetaram a vida dos judeus antigos e dos cristãos 

primitivos, seus diversos relatos têm de ser lidos, com-

parados e analisados nas línguas originais, contra os 

panos de fundo humano e histórico apropriados e nos 

contextos contemporâneos (p. 27).

Sendo assim, o método aplica à Bíblia todas as 

técnicas críticas da fi lologia clássica, a qual se dá 

aplicando dois passos preliminares: a) perguntas in-

trodutórias e b) crítica textual. Fitzmyer chama a nos-

sa atenção para o fato de o método ser denominado 

crítico não porque critica a Bíblia ou busca evocar o 

ceticismo sobre o registro histórico do texto antigo, 

mas porque compara e analisa seus detalhes, no es-

forço de chegar a um julgamento histórico e literário 

sobre ele (p. 27).

No segundo capítulo, o autor avalia diversas ou-

tras abordagens da leitura e interpretação da Bíblia 

que têm sido defendidas nas últimas décadas. Entre 

elas estão as críticas literária, narrativa, retórica, ca-

nônica, sociológica, antropológica, psicológica, es-

truturalista e feminista. Contudo salienta o autor que 

as denomina de “abordagens” pelo fato de nenhuma 

delas ser, efetivamente, um método de interpretação 

completo (p. 43). Após o exame dessas abordagens, 

Fitzmyer conclui que “algumas delas podem bem 

realçar o método histórico-crítico, corrigir suas im-

propriedades ou enriquecê-lo, permitindo-lhe revelar 

melhor o sentido real da Palavra de Deus em seus 

signifi cados textual, contextual e relacional, e mesmo 

em seu sentido espiritual” (p. 55). Até esse ponto do 

livro, o autor não toca no tema principal do livro, a 

Escritura como a alma da teologia.

O terceiro capítulo trata da Escritura como fonte 

da teologia. Aqui ele fala do sentido literal da Es-

critura. Fitzmyer chama a atenção para o segmento 

fundamentalista, que surgiu na Reforma Protestante 

em oposição à interpretação alegórica da Bíblia feita 

pelos católicos romanos. Após o Iluminismo, entre-

tanto, o fundamentalismo serviu para salvaguardar as 

interpretações protestantes (p. 60). Diz Fitzmyer que

o problema básico da interpretação fundamentalista da 

Bíblia é não tratar da verdade da própria encarnação, 

abolindo interação do divino e do humano na aproxi-

mação de Deus. Ela tem tem dificuldade em admitir que 

a Palavra de Deus foi expressa em linguagem humana e 

foi produzida sob inspiração divina por autores huma-

nos com capacidades e recursos variados, talentosos, 

limitados ou com outras características. Tende a tratar o 

texto bíblico como se ele tivesse sido ditado, verbatim, 

pelo Espírito e não reconhece que a Palavra de Deus 

foi formulada em linguagem e fraseologias humanas 
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condicionadas pelo tempo. Menospreza os gêneros e 

modos literários do pensamento humano nos quais tex-

tos foram formulados por longos períodos em situações 

históricas diversas. Também insiste, desmedidamente, 

na inerrância de detalhes, sobretudo os que tratam 

de questões históricas ou pseudocientíficas, e tende 

a considerar histórico tudo o que é narrado no tempo 

passado, sem respeitar o que pode ter sido usado ape-

nas como simbólico ou figurativo. Pode ser, também, 

muito intolerante em sua perspectiva, observando a re-

alidade em uma antiquada visão universal bíblica que 

inibe o diálogo com uma visão mais ampla da cultura 

e da fé. Com freqüência, usa uma leitura não-crítica 

de alguns textos bíblicos para deles extrair concepções 

políticas e atitudes sociais preconceituosas, racistas e 

simplesmente contrárias ao próprio Evangelho cristão. 

Finalmente, em sua dependência do princípio de sola 

Scriptura, o fundamentalismo separa a interpretação da 

Bíblia da tradição guiada pelo Espírito, que se originou, 

genuinamente, dela na comunidade de fé cristã. E as-

sim, muitas vezes, antiigreja, menosprezando credos, 

dogmas e práticas litúrgicas que fazem parte da tradi-

ção eclesiástica (pp. 60s).

Fitzmyer confessa que a inclinação católica por 

esse tipo de interpretação literal tem-se manifestado, 

nos últimos tempos, muitas vezes, de maneira dissi-

mulada (p. 61). Também aborda a questão do sentido 

espiritual da Escritura. Sobre o tema, ele diz que “o 

problema do ‘sentido espiritual’ da Escritura é ele nem 

sempre ser usado de maneira unívoca e tornar-se uma 

espécie de subterfúgio” (pp. 64s). Terminando o capí-

tulo, o autor mostra como a Escritura está relacionada 

com a teologia na Igreja. Ele diz que “a coesão entre 

a Escritura e a Tradição, ou a Escritura interpretada, é 

objeto primordial do estudo teológico” (p. 72).

A relação entre a Escritura e a Tradição afeta, intima-

mente, o estudo da teologia, pois o teólogo sempre en-

frenta o problema de como devemos considerar os en-

sinamentos rudimentares da Escritura e levar em conta 

o florescimento desses ensinamentos à medida que se 

desenvolvem plenamente (p. 79).

No último capítulo, Fitzmyer mostra como a Es-

critura tem sido uma ponte efi caz ao ecumenismo. 

Ele diz que “a Sagrada Escritura não só desempe-

nha papel importante na vida da Igreja e na teologia 

cristã, como também, no decorrer deste século, tem 

sido ponte importante no diálogo ecumênico entre 

as igrejas cristãs” (p. 91). Manifestações disso podem 

ser vistas, na aplicação comum do método herme-

nêutico histórico-crítico, por protestantes e católicos, 

traduções ecumênicas da Bíblia, e a Escritura como 

mediadora dos diálogos ecumênicos que ocorreram 

no século XX, como o católico-luterano dos EUA.

A obra do renomado teólogo católico Joseph A. 

Fitzmyer é um material de qualidade, bem fundamen-

tado, bem explicativo. O autor, junto com alguns ou-

tros, é um dos melhores representantes que o método 

histórico-crítico possui, mostrando que é um método 

saudável e efi caz se não for aplicado com pressupos-

tos, com perversão. Essa perversão não é exclusiva do 

método histórico-crítico, pois existem intérpretes que 

pervertem o método histórico-gramatical. O seu livro, 

contudo, não almejou ser um tratado sobre o método 

histórico-crítico, mas sobre a Escritura como a alma 

da teologia. No entanto, o experiente autor não se 

manteve no tema principal, e se concentrou mais no 

assunto método histórico-crítico. Tratou da Escritura 

como a alma da teologia apenas no fi nal do tercei-

ro capítulo. Creio que ele deveria ter permanecido 

no tema que escolheu, pois o leitor espera encontrar 

uma exposição da relação e da importância da Escri-

tura para a teologia e acaba se deparando com um 

manual de hermenêutica histórico-crítica. Superada 

essa defi ciência, a obra de Fitzmyer é de qualidade, 

embora se restrinja, na maior parte de suas páginas, a 

tratar do citado método.

(Endnotes)
* FITZMYER, Joseph A. Escritura, a alma da teologia. 

Trad. Bárbara Theoto Lambert. São Paulo, Loyola, 

1997. 115 pp.

** O autor está graduando-se em teologia, é funcio-

nário público, autor de inúmeros artigos e resenhas 

publicadas nas revistas Inclusividade, do Centro de 

Estudos Anglicanos, e Ciberteologia, da Paulinas 

Editora. Qualquer dúvida ou sugestão enviar um 

e-mail para: juliofontana@click21.com.br 
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Inconstância*
Julio Fontana**

Ricardo Gondim é pastor da Igreja Betesda, loca-

lizada na capital do estado de São Paulo. Gondim é 

um pastor de grande importância e notoriedade entre 

os pentecostais. Seus artigos, publicados em diversas 

revistas teológicas, mostram que ele é um líder equi-

librado e coerente. Por isso, adquiriu grande admira-

ção e respeito de colegas e teólogos de outras deno-

minações evangélicas.

Constância é a rainha de todas as virtudes. É a ca-

pacidade de um indivíduo perseverar, insistir, ir até 

o fi nal daquilo que se propôs realizar. Gondim, na 

sua obra, discute o problema de determinadas pesso-

as, que não são poucas: não acabar o que iniciaram. 

Assim, trata-se de um livro importante àqueles que 

sofrem desse mal.

O livro de Gondim não mostra uma pesquisa minu-

ciosa do tema. Não recorre à psicologia para buscar 

suporte científi co ao que irá expor. Também a Bíblia 

não é fundamento para o que ele propõe. Ele, através 

de sua experiência pessoal, almejou mostrar para o 

leitor como, ao iniciar um projeto, deve-se persistir, 

apesar das difi culdades, até o término do mesmo. No 

prefácio, que sua própria esposa escreveu, é dito que 

“para sermos constantes, precisamos entender que os 

obstáculos que encontramos não se devem constituir 

impedimentos, e sim ferramentas que nos auxiliem a 

crescer e forjar um caráter persistente” (p. 9). Isso é 

tudo o que o livro nos fala.

Neste ponto, eu já poderia fi nalizar a resenha, 

pois o livro não possui muito conteúdo. Mas decidi 

descrever o que cada capítulo contém. Na introdu-

ção, Gondim relata sua força de vontade para conse-

guir participar de uma maratona. No primeiro capí-

tulo, ele mostra que foi inconstante na adolescência, 

quando decidiu aprender a tocar violão — após duas 

aulas, desistiu do empreendimento. Cita, também, 

alguns exemplos de personagens importantes da his-

tória mundial que foram persistentes e por isso torna-

ram-se vitoriosos, como Ayrton Senna, Antonio Gua-

dí, Michelangelo, entre outros. No segundo capítulo, 

Gondim aponta, por meio de experiências pessoais 

ou de testemunhos indiretos, que a constância não 

é responsabilidade de Deus. No terceiro capítulo, o 

autor explica que não se pode confundir constância 

com teimosia, e que devemos saber mudar nossas 

opiniões na hora certa. No quarto capítulo, diz que a 

constância é sinônimo de fi delidade. No último capí-

tulo, ensina como ser constante. Ilustra isso citando 

sua experiência pessoal, quando elaborou o seu livro 

É proibido. Que, aliás, foi um best-seller!

É exatamente isso que o leitor vai encontrar nas 

setenta e oito páginas dos cinco mil exemplares que 

a Editora Vida imprimiu no ano de 2004. Confesso 

que, ao escrever essa resenha, vi o quanto foi difícil 

para Gregório de Matos escrever o soneto ordenado 

pelo conde de Ericeira. Gondim, pelo menos, não 

distorceu a Bíblia a fi m de enriquecer seu texto, deve 

ser por isso que contamos com tão poucas citações 

bíblicas. O livro é um bom passatempo, todavia não 

se trata de um livro de auto-ajuda, nem de cresci-

mento espiritual, nem de aconselhamento. É só entre-

tenimento. Nada acresce ao conhecimento bíblico, 

teológico ou histórico do leitor. Ao gosto popular!

Notas
** GONDIM, Ricardo. Inconstância. São Paulo, Vida, 2004. 

78 pp. Série “Como vencer”.

* O autor é graduando em teologia e colaborador das 

revistas Inclusividade, do Centro de Estudos Anglica-

nos, e Ciberteologia, de Paulinas Editora. Qualquer 

dúvida ou sugestão entrar em contato pelo e-mail 

<juliofontana@click21.com.br>.


