
A encarnação  
e o conceito de Deus

Jesus: um curandeiro  
em um mundo de 

curandeiros – Parte I

Beba  
da fonte

Artigo Artigo Notas

CIBER       TEOLOGIA
Edição 10

Revista de Teologia & Cultura

CRISTOLOGIA  

CONTEMPORÂNEA



EDITORIAL

Edição 10 - Ano III - Março/Abril 2007 - ISSN 1809-2888

Cristologia contemporânea

A 10ª edição de Ciberteologia é dedicada à cristologia. A maioria dos Artigos selecionados 
visam a colocar o leitor diante dos questionamentos mais atuais em torno do tema. Em A en-
carnação e o conceito de Deus, Juan Luis Segundo parte da constatação de que o cristianismo 
pagou um preço muito alto por não compreender as decisões dogmáticas do Concílio de Calce-
dônia. A Igreja deveria ter reformulado o dogma ali definido, com novas categorias mais aptas 
de pensamento, de tal modo que sua verdade resplandecesse melhor e de modo mais pleno. O 
autor oferece, então, sugestões que extrapolam categorias, a partir de dados científicos (verifica-
dos) e dados bíblicos ou teológicos que conduzam a essa reformulação.

Giuseppe Barbaglio afirma, em Jesus: um curandeiro em um mundo de curandeiros – Parte 
I, que nenhum outro capítulo da vida de Jesus de Nazaré apresenta tanta riqueza e variedade de 
testemunhos como os que nos falam de sua ação taumatúrgica. Várias fontes cristãs o atestam: 
Marcos, a fonte Q, a tradição própria de Mateus, a fonte L — utilizada por Lucas, a coleção dos 
sinais aproveitada por João, até mesmo um dito do Evangelho de Tomé Apócrifo. O autor as 
analisa e coteja com rigor e clareza, procurando levantar elementos que ajudem a saber como o 
próprio Jesus entendeu suas curas e seus exorcismos.

Em Jesus de Nazaré e a fé em Deus, Manuel Fraijó diz que Jesus de Nazaré é uma cifra de 
Deus, de seu Reino, e de muitas outras causas profundamente humanas. As cifras nunca são 
infalíveis. Por isso Jesus não prova nem garante nada no referente a Deus. Deixa, porém, aberta 
uma brecha à esperança e, talvez, à aposta. Por sorte, a causa de Jesus parece continuar alentan-
do muitas pessoas do século XXI. Seu potencial de cifra parece indubitável.

Para Pierre Debergé, em Jesus Cristo ou o poder salvo, a cruz está no centro do Evangelho. 
Profundamente ligada à missão e ao ensinamento de Jesus, ela é, também, a consequência da 
incompreensão e da oposição daqueles cuja maneira de exercer o poder chocava-se com sua 
mensagem. Ela se reveste de uma importância toda especial no evangelho de Marcos, no qual 
é o lugar da manifestação da verdadeira identidade de Jesus e aparece, também, como uma 
dimensão essencial da vida do discípulo. Para ilustrar esse destino comum de Jesus e de seus 
discípulos, Marcos serve-se de uma imagem: o caminho. Esse caminho desemboca na cruz. A 
questão do poder não lhe é estranha.

Finalmente, no artigo inédito Do cinzento ao branco: o processo de individuação a partir 
de Gandalf  em “O senhor dos Anéis”, Diego Klautau analisa o processo de individuação, con-
forme exposto por Marie Louise von Franz em O homem e seus símbolos, coletânea de textos 
de psicologia analítica, e pelo próprio Carl Jung em Os arquétipos e o inconsciente coletivo, 
comparando-o com o desenvolvimento de Gandalf, mago protagonista de O senhor dos Anéis, 



de J. R. R. Tolkien. A partir das categorias de crescimento psíquico, inconsciente, Sombra e Si 
Mesmo, Klautau entende como a passagem de Gandalf  de o Cinza para o Branco estabelece sua 
individuação.

Na seção Comunicação, o primeiro comentário é de dom Marcelo Barros, que nos oferece 
algumas Questões sobre o 2o Fórum Mundial de Teologia e Libertação, recentemente realizado 
em Nairóbi-Quênia, poucos dias antes do 7o Fórum Social Mundial. Já o artigo de Antonio 
Manzatto – O teólogo, responsável pelo mundo – procura responder à pergunta “que esperar do 
estudo da teologia na área do conhecimento?” e leva-nos a pensar sobre a questão pragmática 
do “para que serve a teologia?” Também incluímos na seção um texto de Raymond E. Brown 
sobre A concepção virginal nas narrativas da infância de Jesus – I, em que o famoso exegeta en-
frenta a seguinte (e delicada) questão: historicamente, Jesus foi concebido sem um pai humano? 
Finalmente, o articulista Julio Fontana, sempre provocativo, opina: Por que o método histórico-
-crítico não dá certo no Brasil?, e procura “quebrar” o que ele chama de tabus em torno da in-
terpretação bíblica para depois examinar a dificuldade na aplicação do método histórico-crítico 
no âmbito brasileiro.

Completam o número as já conhecidas seções Artigos, Comunicação, além das Resenhas. 
Chamamos sua atenção para o lançamento, em breve, por Paulinas Editora, do livro O futuro 
da cristologia, de Roger Haight. Também recomendamos ao leitor uma retomada dos excelentes 
Repensar a Cristologia, de A. Torres Queiruga, e O Cristo, de Adolphe Gesché, além do magis-
tral A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, de J. L. Segundo. A seção comunicação 
continuará a publicar alguns excertos da confissão de fé de Karl Rahner, figura ímpar da teologia 
católica do século XX.

Enfim, renovamos o convite para que nosso ciberleitor visite a coluna Rumo à Conferência, 
na qual Ciberteologia coloca 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). Novos textos já estão disponíveis.

Está entregue a décima edição de Ciberteologia. Continuamos à disposição de quem quiser, 
de alguma forma, participar da produção e da divulgação do pensamento teológico latino-ame-
ricano. Pesquisadores e autores com escritos originais afins com o nosso projeto editorial podem 
enviar-nos seus trabalhos (artigos, comunicação, resenhas), desde que atendam a nossas normas 
de publicação. Aproveitamos para agradecer aos articulistas deste número por sua generosa co-
laboração.

Uma produtiva ciberleitura em nossa companhia é o desejo de toda a Equipe de Ciberteo-
logia!

Afonso Maria Ligório Soares
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Do cinzento ao branco: o processo de 
individuação a partir de Gandalf em O 

senhor dos Anéis
Diego Klautau*

Resumo: Este artigo analisa o processo de individuação, conforme exposto por Marie Lou-
ise von Franz, em O homem e seus símbolos, coletânea de textos de psicologia analíti-
ca, e pelo próprio Carl Jung em Os arquétipos e o inconsciente coletivo, e o desenvolvi-
mento de Gandalf, mago protagonista de O senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien. A par-
tir das categorias de crescimento psíquico, inconsciente, Sombra e Si Mesmo, entende-
mos como a passagem de Gandalf de o Cinza para o Branco estabelece sua individuação.
Palavras-Chave: Individuação, Sombra, literatura.

“Não falo a verdade, Gandalf — disse Aragorn fi -
nalmente —, quando digo que você poderia ir a qual-
quer lugar que quisesse mais rápido que eu? E tam-
bém digo isto: você é nosso capitão e nossa insígnia. 
O Senhor do Escuro tem Nove. Mas nós temos Um, 
mais poderoso que eles: o Cavaleiro Branco. Passou 
pelo fogo e pelo abismo, e eles devem temê-lo. Ire-
mos aonde nos levar” (Tolkien, 2001, p. 524).

O processo de individuação, conforme exposto 
por Marie Louise von Franz1 e Carl Jung,2 é a cami-
nho de realização psíquica que o ser humano neces-
sita. A partir do personagem de Gandalf, mago pro-
tagonista de O hobbit (1937) e O senhor dos Anéis 
(1954-1955), de J. R. R. Tolkien,3 este artigo busca 
compreender tal processo, a partir dos confl itos de 
Gandalf, o Cinzento, e sua transformação como Gan-
dalf, o Branco. Essa compreensão é pautada na mani-
festação simbólica das cores, e tudo o que signifi cam 
para Gandalf, no universo de Tolkien, como o proces-
so de individuação.

Em uma perspectiva de Jung, o símbolo se refere a 
essa capacidade que uma imagem possui de transcen-
der sua expressão imediata. O símbolo é justamente 
o que une uma manifestação conhecida, a outra que 
não está presente, ou mesmo desconhecida.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quan-
do implica alguma coisa além do seu significado ma-
nifesto ou imediato. Essa palavra ou essa imagem têm 
um aspecto ‘inconsciente’ mais amplo, que nunca é 

precisamente definido ou de todo explicado. E nem po-
demos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quan-
do a mente explora um símbolo, é conduzida a idéias 
que estão fora do alcance da nossa razão. (Jung, 1993, 
p.20)

Esse duplo sentido, para Jung, é a precisa capaci-
dade simbólica de associação entre o consciente e o 
inconsciente, o processo ininterrupto do ser huma-
no de união entre o seu ser consciente limitado e a 
imensidão da totalidade inconsciente.

Esse processo de união entre o consciente e o in-
consciente no ser humano, seu caminho de cresci-
mento psíquico, é chamado de processo de individu-
ação, e são os símbolos que indicam as direções e as 
manifestações com que esse processo, ora conscien-
te, ora inconsciente, se apresenta ao ser humano.

Uso o termo “individuação” no sentido do processo 
que gera um “individuum” psicológico, ou seja, uma 
unidade indivisível, um todo. Presume-se, em geral, 
que a consciência representa o todo do indivíduo psi-
cológico. A soma das experiências, explicáveis apenas 
recorrendo à hipótese de processos psíquicos incons-
cientes, faz-nos duvidar que o eu4 e seus conteúdos se-
jam de fato idênticos ao “todo”. Se existem processos 
inconscientes, esses certamente pertencem à totalidade 
do indivíduo, mesmo que não sejam componentes do 
eu consciente. Se fossem uma parte do eu, seriam, ne-
cessariamente, conscientes, uma vez que tudo aquilo 
diretamente relacionado com o eu é consciente (Jung, 
2003, p. 269).
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É em direção a esse mistério, não presente somen-
te na esfera da consciência, que Jung afi rma que o 
processo de individuação caminha. É justamente a 
relação entre a consciência do ego e a inconsciên-
cia que atua na realidade de cada indivíduo que pro-
move o processo de individuação. E são os símbolos 
que, como os guias, expressões e condutores desse 
processo, buscamos entender na literatura.

A relação entre os símbolos como manifestações 
do inconsciente para o consciente possibilita defi nir 
os rumos da relação entre eles na totalidade do in-
divíduo. Na literatura, ao aproximarmos a compre-
ensão do desenrolar de um personagem, podemos 
identifi car os símbolos que revelam o processo de 
individuação.

É aproximadamente a isso que denomino “processo de 
individuação”. Como o nome sugere, trata-se de um 
processo de desenvolvimento produzido pelo conflito 
de duas realidades anímicas fundamentais...Parte muito 
especial e da maior importância, tanto prática quanto 
teoricamente, para a compreensão do decorrer do per-
curso e do embate do consciente e do inconsciente é a 
simbologia do processo (Jung, 2003, p.281).

Em O senhor dos Anéis, podemos fazer a obser-
vação desse processo. Para melhor entendimento, 
seguiremos cinco pontos, entre os descritos por Von 
Franz, do processo de individuação, em relação à 
narrativa de Tolkien em cenas vividas pelo persona-
gem Gandalf, notadamente seu crescimento psíquico 
e espiritual, simbolizado pelas cores de seu título, do 
cinzento ao branco.

A própria literatura de Tolkien já favorece tal análise. 
Embebido do fantástico, e estudioso dos contos de fada, 
mitologias e religião, Tolkien favorece essa realidade em 
suas criações, ressaltando as qualidades e virtudes va-
lorizadas nesses conhecimentos em sua obra literária.

Não é possível tratar de homens, nem de mulheres, 
quando nos referimos aos personagens de O senhor dos 
Anéis, mas sim de forças, de caracterizações do femi-
nino e do masculino, espécie de imagens arquetípicas 
— para usarmos o termo junguiano. Nessas imagens 
sente-se o dinamismo do arquétipo.5 Elas constituem o 
conteúdo fundamental de religiões, de mitologias e de 
contos de fadas. É um conteúdo expresso simbolica-
mente, o que significa dizer que elege certos elementos 
concretos, como o rei, a estrada, o anel, entre outros, 
para falar de algo que está mais além e, não obstan-
te, que emana desses elementos. Contudo esse “algo”, 
sobre o que se deseja falar, continua oculto para a ex-
pressão organizada das palavras, apesar de o símbolo 
encontrado ter uma profunda ressonância emocional, 
uma presença invisível que emana do elemento con-

creto, produzindo uma peculiar alteração de consciên-
cia. Por um momento inefável, impossível de traduzir-
se em palavras, somos os personagens da narrativa da 
saga do anel, integramo-nos com elas e percebemos o 
breve clarão da possível união entre consciente e in-
consciente: por um instante, impossível de reter-se, o 
sentido se faz plenamente e somos lançados ao nosso 
próprio recôndito. E uma vez que o arquétipo é uma 
meta espiritual almejada por toda a natureza humana, 
é o “tesouro difícil de obter”, ao final da jornada do 
herói passa a ser conquista plena do Si Mesmo (López, 
2004, p. 26).

Finalmente, o conceito de arquétipo é fundamen-
tal para a compreensão do processo de individuação. 
É justamente através dessas tendências da psique, 
que são reveladas tanto nos sonhos como nos contos 
de fada quanto na mitologia, que podemos associar o 
símbolo ao processo de individuação.

É através das imagens arquetípicas que o cons-
ciente pode seguir o caminho em direção a sua in-
dividuação com o inconsciente. Na obra de J. R. R. 
Tolkien existem em profusão essas imagens, e entre 
elas está Gandalf.

Através da narrativa de O senhor dos Anéis seus 
personagens ecoam em nossa própria psique. Tolkien, 
ao apresentar uma narrativa que dialoga com ele-
mentos míticos ancestrais, permite que o próprio in-
consciente do leitor se estimule, e ao dialogar com o 
consciente através da leitura, reaja de forma inespe-
rada, porém com uma forte atração ao processo de 
individuação.

Para sistematizar de forma mais clara, Von Franz 
demonstra-nos alguns passos objetivos do proces-
so de individuação, assim como conceitos de Jung 
fundamentais para a abordagem proposta. Os cinco 
pontos do processo de individuação, propostos por 
Von Franz, são: 1. A confi guração do crescimento 
psíquico; 2. O primeiro acesso ao inconsciente; 3. 
A realização da Sombra; 4. A integração no Self; e, 
enfi m, 5. O aspecto social do Self.

Paralelamente, a narrativa de O senhor dos Anéis 
apresenta, através do personagem Gandalf, o mago, 
as situações que expressam o sentido contido em 
cada uma dessas etapas do processo de individua-
ção, e a continuidade da realização deste processo é 
o enfoque do trabalho.

Nas descrições, cenas e diálogos pode-se perceber 
que Gandalf, mago, arquétipo do Sábio e do Velho,6 
do detentor da verdade e do conhecimento, enfrenta 
sua própria Sombra, simbolicamente expressa através 
de seus algozes e adversários, a partir da integração 
colocada como caminho da sabedoria e do cresci-
mento espiritual.
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E é justamente como o arquétipo do espírito, ou 
seja, do princípio vivifi cante, criador e de autoridade 
que se opõe à matéria, estável, permanente e passiva. 
O arquétipo do Velho Sábio é, fundamentalmente, a 
capacidade do ser humano de vislumbrar aquilo que 
as religiões chamam de manifestação de divindade, 
através de sua autoridade, poder e conhecimento.

A configuração do crescimento 

psíquico.

Nesse ponto, von Franz apresenta o conceito de 
processo de individuação, a partir das teorias de-
senvolvidas por Carl Gustav Jung. Nesse processo, o 
indivíduo segue um caminho em direção a um cen-
tro de sua psique, que o orienta para um caminho 
de retorno, tido com consciência, de sua realização 
pessoal de felicidade, compreensão e organização de 
eventos que infl uem em sua própria vida. Não mais 
tomado pelo caos, medo e desordem, mas sim in-
tegrado em seu movimento psíquico, que o ajuda a 
lidar melhor com a angústia, a insatisfação e a dor.

Observando um grande número de pessoas e estudan-
do seus sonhos (calculava ter interpretado ao menos 
uns 80.000 sonhos), Jung descobriu não apenas que 
os sonhos dizem respeito, em grau variado, à vida de 
quem sonha mas que também são parte de uma única e 
grande teia de fatores psicológicos. Descobriu também 
que, no conjunto, parecem obedecer a uma determi-
nada configuração ou esquema. A esse esquema Jung 
chamou de “o processo de individuação” (Von Franz, 
1993, p. 160)

Assim, o crescimento psíquico está assentado 
numa direção, a individuação, a capacidade do indi-
víduo de ser ele mesmo, livre das infl uências externas 
que o desviam de seu caminho e de seu desenvolvi-
mento. Através dos sonhos e de situações concretas 
na vida, as indicações de que existe algo maior do 
que eu perceba, ou mesmo de que eu tenha capaci-
dade de perceber, e me guia em direção a um cami-
nho de felicidade, realização e paz.

Esse algo maior, inconsciente e misterioso, é, se-
gundo o processo de individuação, o Self, ou Centro, 
ou Si Mesmo, uma parte integrante da psique que 
permite a integração com essa teia de fatores psicoló-
gicos. Em todas as culturas e religiões existe esse ensi-
namento do Deus, espírito ou caminho que demons-
tra sua vontade apesar da ignorância do indivíduo.

O Self pode ser definido como um fator de orientação 
íntima, diferente da personalidade consciente, e que só 
pode ser apreendido através da investigação dos sonhos 
de cada um. E esses sonhos mostram-no como um cen-

tro regulador, centro que provoca um constante desen-
volvimento e amadurecimento da personalidade. Mas 
esse aspecto mais rico e mais total da psique aparece, 
de início, apenas como uma possibilidade inata. Pode 
emergir de maneira insuficiente ou, então, desenvolver-
se de modo quase completo ao longo da nossa existên-
cia; o quanto vai evoluir depende do desejo do ego de 
ouvir ou não suas mensagens. (Von Franz, 1993, p. 162)

Uma vez entendido que o processo de individua-
ção segue os caminhos enviados pelo Self, o Si Mes-
mo, que busca novamente a união com o consciente, 
e esses caminhos aparecem, sobretudo, nos sonhos, 
nos contos de fadas e na mitologia, mas também em 
diversos fatores psíquicos em relação a essas manifes-
tações, analisaremos como esse processo se apresen-
ta no personagem Gandalf, o mago.

Em O senhor dos Anéis, obra do inglês John Ronald 
Reuel Tolkien, escrita entre 1936-1949, e publicada 
pela primeira vez em 1954-1955, a saga do Um Anel 
é descrita como uma defi nição de um mundo fantás-
tico, a Terra-Média, que é assolada por um grande ti-
rano de poder sobre-humano, Sauron, o único senhor 
dos Anéis, que busca o completo domínio de todos 
os povos livres que ainda resistem a seu império.

Nesse mundo de espadas e magia, de demônios e 
seres sobrenaturais, o ambiente evoca uma Idade Mé-
dia imaginária, onde linhagens de reis são reivindica-
das como autoridade comunitária e política, em que a 
relação do trabalho e da natureza está posta na busca 
de uma harmonia, em que o respeito e a reverência 
à criação são colocados diante da fi nitude das criatu-
ras, e também o próprio conhecer está ligado a uma 
sabedoria de forma associativa entre o saber e o ser.

A narrativa se estende por seis livros, em que toda 
uma geografi a natural é apresentada, descrições de 
povos diversos, com culturas e saberes próprios, uma 
economia complexa entre produção, comércio e fa-
bricação de alimentos, armas, máquinas e mesmo 
criaturas. O embate entre duas grandes frentes é co-
locado: de um lado, os povos livres da Terra-Média, 
os ditos fi lhos de Ilúvatar,7 o Deus único, os elfos e 
os humanos de inúmeras tribos e os demais povos 
que mantêm a dignidade da liberdade: anões, hob-

bits, ents e os magos enviados para proteção desses 
povos; por outro lado, o único senhor dos Anéis, Sau-
ron, que mantém sob seu domínio, pôr corrupção ou 
coerção, seres humanos, orcs, trolls, balrogs e os te-
míveis espectros do anel, reis caídos que servem aos 
seu poder.

Nesse contexto, o personagem Gandalf é um 
mago, na verdade um maiar, uma raça de seres sobre-
humanos que servem aos Valar, emanações de Ilúva-
tar, o único. Para Gandalf, o único objetivo é ajudar 
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os povos livres a destruírem o Um Anel, e justamente 
todo seu processo está integrado nisso.

Gandalf pertence a uma Ordem, os chamados Ista-
ri,8 que são cinco magos que partiram do Oeste (mo-
rada dos Valar) em direção à Terra-Média para ajudar 
os povos livres contra Sauron. Os títulos dessa Ordem 
eram cores, e o líder era o Branco, aquele que reunia 
todas as cores em harmonia e paz. Na chegada da 
Terra-Média, Gandalf era o Cinzento, e Saruman, o 
Branco. No decorrer da narrativa, por inúmeros mo-
tivos, inclusive a corrupção de Saruman, sua queda 
pelo poder e domínio, e pelo processo de Gandalf, 
que neste trabalho apresentamos como o processo de 
individuação, Saruman é deposto, perde sua cor, e 
Gandalf torna-se o Branco.

O primeiro acesso ao inconsciente

O primeiro acesso ao inconsciente, para Von 
Franz, apresenta-se sempre de forma traumática, a 
partir de elementos que favorecem a dor do rompi-
mento do que se considerava padrão e normal. É o 
choque necessário para o desenvolvimento de um 
caminho que antes não era considerado válido ou 
mesmo necessário.

O verdadeiro processo de individuação — isto é, a har-
monização do consciente com o nosso próprio centro 
interior (o núcleo psíquico) ou Self —, em geral, come-
ça infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada 
do conseqüente sofrimento. Esse choque inicial é uma 
espécie de “apelo”, apesar de nem sempre ser reconhe-
cido como tal (Von Franz, 1993, p. 166).

A lesão à personalidade toma forma em uma gran-
de frustração, na qual nossa personalidade, a forma 
como nos relacionamos com o mundo, é gravemente 
atingida. Nosso lugar seguro de relação e de confor-
mação torna-se mais tênue, fl exível e desorientado. 
Ao perceber que nossas formas de comportamento e 
crença são seriamente abalados, o que causa enorme 
sofrimento, podemos, no entanto, começar a reformu-
lar nossos condicionamentos, tendências e limitações.

Na narrativa, essa lesão à personalidade é simbo-
lizada no momento em que Gandalf descobre que 
o Um Anel está na posse dos hobbits,9 uma raça de 
pequenos seres humanos, e busca ajuda e inspiração 
em Saruman, o Branco, e descobre que Saruman está 
corrompido, e agora não é mais o Branco, mas sim o 
de muitas cores, sem nenhuma referência de sabedo-
ria a não ser a da ganância de poder.

E ouça bem, Gandalf, meu velho amigo e ajudante!”, 
disse ele, vindo em minha direção e falando agora com 
uma voz mais suave. “Eu disse nós, pois poderá ser 

nós, se quiser unir-se a mim. Um novo poder se levan-
ta. Contra ele, as velhas alianças e políticas não nos 
ajudarão em nada. Não há mais esperança nos elfos 
ou na agonizante Númenor. Esta, então, é uma esco-
lha diante de você, diante de nós. Podemos unir-nos 
a esse poder. Seria uma sábia decisão, Gandalf. Existe 
esperança por esse caminho. A vitória dele se aproxi-
ma, e haverá grandes recompensas para aqueles que o 
ajudarem. Enquanto o poder crescer, os que se mostra-
rem seus amigos também crescerão; e os sábios, como 
você e eu, poderão, com paciência, vir finalmente a 
governar seus rumos, e a controlá-los. Podemos espe-
rar nossa hora, podemos guardar o que pensamos em 
nosso coração, talvez deplorando maldades feitas inci-
dentalmente, mas aprovando o propósito final e mais 
alto: Conhecimento, liderança, ordem; todas as coisas 
por que até agora lutamos em vão para conseguir, mais 
atrapalhados que ajudados por nossos amigos fracos e 
inúteis. Não precisaria haver, e não haveria, qualquer 
mudança em nossos propósitos, só em nossos meios 
(Tolkien, 2001, p. 269).

Gandalf se recusa a aceitar e acaba preso. Derro-
tado muito mais pela surpresa e decepção que pelo 
embate de forças, Gandalf é recolhido na prisão de 
Saruman, e refl ete sobre sua situação. Esse é o pri-
meiro ponto a ser destacado na relação entre Gandalf 
e Saruman: Gandalf, nesse momento, ainda não se 
apercebia que era ele o único que ainda mantinha a 
missão original pela qual fora enviado. Nenhum outro 
membro da Ordem dos Istari mantinha seu caminho, 
ao menos na Terra-Média, pois Radagast havia perdi-
do o interesse em seres humanos e elfos, dedicando-
se somente aos animais e plantas, e quanto aos dois 
magos azuis, tinham-se perdido no distante Oriente.

Ao buscar consolação, orientação e conselho, sim-
bolizados em Saruman, o Branco, Gandalf encontra 
traição e corrupção. Esse momento é um ataque fron-
tal à sua fé, integridade e esperança. Ao ver seu líder, 
o mais sábio e mais velho, totalmente corrompido, 
Gandalf sente-se perdido, sem referências. O único 
ponto seguro se perde. A confi ança não existe mais. 
Ao baixar sua guarda, esperando encontrar união e 
harmonia, sente o golpe profundo da iniqüidade.

Assim, nesse momento Gandalf é caracterizado 
pela dúvida, uma necessidade de aprovação, incerte-
za, embora com todas as evidências à sua frente. Para 
que fosse necessário seu crescimento, uma fi ssura na 
sua confi ança na fi gura do mestre deveria acontecer. 
Para que o próprio Gandalf se tornasse o Branco, era 
preciso que sofresse a traição de Saruman.

A realização da Sombra

Nesse terceiro ponto, Gandalf, já livre do jugo de 
Saruman, e liderando uma comitiva formada pôr re-



5Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 10

presentantes dos povos livres da Terra-Média, com o 
objetivo de destruir o Um Anel nas terras onde foi 
forjado, encontra-se nas Minas de Moria, uma vas-
ta galeria de salões subterrâneos construídas pelos 
anões,10 raça livre da infl uência de Sauron. Porém, 
devido à ganância dos anões, as escavações desper-
tam uma criatura há muito esquecida em sua conde-
nação. Feito de lamentos e escuridão, porém podero-
so e temível, um balrog

11 desperta em Moria.
Nesses salões, a comitiva liderada por Gandalf é 

atacada por orcs, povo servil a Sauron, e em meio a 
combates e fugas são perseguidos pelo balrog, uma 
criatura humanóide gigante, feita de sombras e de 
fogo, um maiar da mesma raça de Gandalf, porém 
corrompida para o Mal.

Nesse confronto, analisamos simbolicamente 
como a Sombra participa no processo de individua-
ção, e como realização da Sombra, porque Gandalf 
cai no abismo sem fi m, sacrifi cando-se para que os 
outros membros da comitiva prossigam. O balrog é 
considerado a Sombra de Gandalf porque é de sua 
mesma raça, o que provavelmente Gandalf seria se 
sucumbisse ao poder do Um Anel.

Quando o inconsciente, a princípio, se manifesta de for-
ma ou negativa ou positiva, depois de algum tempo sur-
ge a necessidade de readaptar de uma melhor forma a 
atitude consciente aos fatores inconscientes — aceitan-
do o que parece ser uma crítica do inconsciente. Atra-
vés dos sonhos passamos a conhecer aspectos de nossa 
personalidade que, por várias razões, havíamos prefe-
rido não olhar muito de perto. É o que Jung chamou de 
“realização da Sombra”. (Ele empregou o termo “Som-
bra” para esta parte inconsciente da personalidade por-
que, realmente, ela quase sempre aparece nos sonhos 
sob uma forma personificada) (Von Franz, 1993, p. 168).

Enfrentar o balrog signifi ca admitir todo o poder 
que Gandalf, o Cinzento, possuía e estava apto a usar 
contra o balrog. É abandonar toda dúvida e assumir 
toda a sua condição. Ao terror que o balrog impunha 
era necessário sacrifício sem igual. Sem Saruman, o 
Branco, para orientar, Gandalf, o Cinzento, tem de 
fazer escolhas que afetam sua própria vida e os des-
tinos dos povos livres da Terra-Média. É o momento 
de revelar toda a sua missão, e colocar-se à prova. É 
justamente essa força que se coloca para o abismo, 
em que Gandalf, o Cinzento, e o balrog continuariam 
a lutar para além da luz e do conhecimento. Nes-
se ponto da narrativa, Gandalf enfrenta a dúvida, o 
medo, e propõe sacrifi car-se, entregar a própria vida, 
para que sua causa continue.

O balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do 
arco, apoiando-se no cajado com a mão esquerda, mas 

na outra mão brilhava Glamdring,12 fria e branca. O ini-
migo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua 
volta se espalhou como duas grandes asas. Levantou o 
chicote, e as correias zuniram e estalaram. Saía fogo de 
suas narinas. Mas Gandalf ficou firme.

— Você não pode passar – disse ele. Os orcs estavam 
quietos, e fez-se um silêncio mortal. — Sou um servi-
dor do Fogo Secreto,13 que controla a chama de Anor.14 
Você não pode passar. O fogo negro não vai ajudar-lhe 
em nada, chama de Ûdun.15 Volte para a sombra! Não 
pode passar.

O balrog não fez sinal de resposta. O fogo nele pareceu 
extinguir-se, mas a escuridão aumentou. Avançou de-
vagar para a ponte, e de repente saltou a uma enorme 
altura, e suas asas se abriram de parede a parede, mas 
ainda se podia ver Gandalf, brilhando na escuridão; 
parecia pequeno, totalmente sozinho: uma figura cin-
zenta e curvada, como uma árvore encolhida perante o 
início de uma tempestade.

Saindo da sombra, uma espada vermelha surgiu, em 
chamas.

Glamdring emanou um brilho fraco em resposta.

Houve um estrondo e um golpe de fogo branco. O bal-
rog caiu para trás e sua espada voou, partindo-se em 
muitos pedaços, que se derreteram. O mago desequi-
librou-se na ponte, deu um passo para trás e mais uma 
vez ficou parado.

— Você não pode passar! – disse ele.

Num salto, o balrog avançou para cima da ponte. O 
chicote zunia e chiava.

— Ele não pode ficar sozinho! – gritou Aragorn de re-
pente, correndo de volta ao longo da ponte. — Elen-
dil!16 – gritou ele. — Estou com você, Gandalf!

— Gondor!17 – gritou Boromir, correndo atrás dele.

Nesse momento, Gandalf levantou o cajado e, gritando 
bem alto, golpeou a ponte. O cajado partiu-se e caiu 
de sua mão. Um lenço de chamas brancas se ergueu. 
A ponte estalou. Bem aos pés do balrog se quebrou, e 
a pedra sobre a qual estava caiu dentro do abismo, en-
quanto o restante permaneceu, oscilando, como uma 
língua de pedra estendida no vazio.

Com um grito horrendo, o balrog caiu para frente, e sua 
sombra mergulhou na escuridão, desaparecendo. Mas 
no momento em que caía, brandiu o chicote e as cor-
reias bateram e se enrolaram em volta dos joelhos do 
mago, arrastando-o para a borda. Ele perdeu o equilí-
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brio e caiu, agarrando-se em vão à pedra, e escorregou 
para dentro do abismo. — Fujam, seus tolos!– gritou 
ele, e desapareceu. (Tolkien, 2001, p. 344)

Impedindo que o balrog passasse, Gandalf reivin-
dica sua posição. Simbolicamente, sua descrição de 
fi gura cinzenta antes do ataque do balrog destoa do 
fogo branco que emite quando resiste ao ataque. Um 
prenúncio de sua mudança. As chamas brancas, ora 
de Glamdring, a espada, ora do própria Gandalf, o 
Cinzento, já anunciam que o fogo branco, o fogo sa-
grado, já se manifesta em Gandalf.

Porém, é na realização simbólica da Sombra que 
esse trecho termina. Gandalf, apesar de impedir a pas-
sagem da Sombra, e de afi rmar-se como seu adversário, 
reconhece plenamente seu poder, e isso lhe causa uma 
confrontação terrível. Gandalf cai, e ao cair é tragado 
pelo abismo. Enfrentar a Sombra é inevitável para o 
crescimento, e mesmo sua derrota se faz necessária.

Ao cair pela Sombra do balrog e para a Sombra do 
abismo, Gandalf é completamente tragado, embora 
tenha impedido que ela tivesse passado, e se afi rmado 
com defensor do fogo sagrado. Apesar dos esforços, 
Gandalf ainda não estava totalmente preparado para 
passar incólume pela Sombra. Simbolicamente, ele 
ainda não havia aceitado que essa era sua Sombra, 
e de mais ninguém. Somente ele poderia enfrentá-la. 
Esse momento é de extremo luto para os que fi cam, e 
muito se passará de tristeza e desamparo para os que 
fi caram até que a esperança e a alegria retornem.

A integração no Self

Em seguida, nesse quarto ponto, já é Gandalf, o 
Branco, que retorna da morte. Depois da queda nas 
Minas de Moria, Gandalf retoma sua jornada em bus-
ca da derrota de Sauron e da destruição do Um Anel. 
Depois do enfrentar e derrotar o balrog, retorna, ago-
ra, como o Branco, sem mais dúvidas, capaz de diri-
mir e inspirar ele mesmo as dúvidas e crenças na luta 
contra o Mal.

Após árdua luta até os confi ns da Sombra, Gandalf 
retorna como cavaleiro que passou pelo fogo e pelo 
abismo, que atravessou a escuridão e conseguiu usá-
la para novamente retornar à luz. Que soube enten-
der toda a dimensão de seu dever e de sua missão, 
conseqüentemente de seu poder e autoridade.

Para o processo de individuação, esse momento 
é o da integração com o Self, enquanto totalidade. É 
justamente essa capacidade de integração que favo-
rece a realidade de Gandalf, o Branco. Após esse en-
contro, tudo se tornava mais límpido; depois da dor 
da Sombra, a certeza do Self indicava o caminho.

O Self não está inteiramente contido na nossa experi-
ência consciente do tempo (na nossa dimensão espa-
ço-tempo) mas é, no entanto, simultaneamente onipre-
sente. Além disso, aparece, com freqüência, sob uma 
forma que sugere essa onipresença de uma maneira 
toda especial; isto é, manifesta-se como um ser huma-
no gigantesco e simbólico que envolve e contém o cos-
mo inteiro. Quando essa imagem surge nos sonhos de 
uma pessoa, podemos ter esperança de uma solução 
criadora para o seu conflito, porque, agora, o centro 
psíquico vital está ativado (isto é, todo o ser encontra-se 
condensado em uma só unidade) de modo a vencer as 
suas dificuldades(Von Franz, 1993, p. 200).

Centro de todo processo, origem e destino do ego, 
o Si Mesmo conduz, de forma inconsciente, o proces-
so de individuação. Simbolicamente, as agruras pelas 
quais Gandalf passa são expressão disso. No proces-
so de individuação, encontrar-se com o Self é per-
mitir o crescimento da psique para a totalidade. Nos 
abismos profundos, Gandalf percebe que somente o 
balrog, simbolizando sua própria Sombra, pode levá-
lo de volta ao mundo da luz e dos seres humanos.

 — Lutamos muito abaixo da terra vivente, onde não 
se conta o tempo. Ele sempre me agarrava e eu sempre 
o derrubava, até que finalmente ele fugiu para dentro 
de túneis escuros. Estes não foram feitos pelo povo de 
Durin, Gimli filho de Glóin. Muito, muito abaixo das 
escavações dos anões, o mundo é corroído por seres 
sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais 
velhos que ele. Agora, eu andei por lá, mas não farei 
nenhum relato para escurecer a luz do dia. Naquele 
desespero, meu inimigo era minha única esperança, e 
eu o segui, agarrando-me aos seus calcanhares. Assim 
ele me trouxe de volta, finalmente, aos caminhos secre-
tos de Khazad-dûm:18 ele os conhecia muito bem. Fo-
mos subindo sempre, até chegar à Escada Interminável 
(Tolkien, 2001, p. 524).

Somente aceitando o que a Sombra oferece é que 
Gandalf, o Cinzento, pode sair da escuridão e do 
abismo. Conhecendo, enfi m, seres mais antigos que 
Sauron, que o balrog e que ele mesmo, pode, então, 
lembrar-se daqueles que o enviaram, da grandiosida-
de da criação e de sua missão. Gandalf, ao aceitar a 
ajuda do balrog, pode encontrar a Escada Interminá-
vel, único caminho para a individuação.

Depois do sofrimento grave do confronto com a 
Sombra, a consciência está pronta para iniciar o gran-
de caminho em direção à sua verdadeira e esperada 
realização. Gandalf, o Cinzento, percebe isso quan-
do, no topo do mundo, logo após derrotar o balrog, 
encontra-se diante de Si Mesmo.

De fato, Gandalf, o Cinzento, morre na luta contra 
o balrog. Sua descida até o abismo e sua confron-
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tação com a morte e com a Sombra o fi zeram des-
pedaçar sua antiga personalidade. No simbólico, o 
processo de individuação, essa morte se traduz como 
a percepção de deixar aquilo que impedia, por ig-
norância, apego ou orgulho que as mensagens que 
o Si Mesmo envia para o consciente pudessem ser 
compreendidas.

Agora, purifi cado pela chama e pelo abismo, in-
tegrado como aquele que enfrentou, e atravessou, 
a Sombra, Gandalf pode fi nalmente se estabelecer 
como Gandalf, o Branco, o líder de sua ordem e re-
presentante maior dos Valar, e consequentemente de 
Eru, o Único, da divindade.

— Estava nu quando fui enviado de volta19 — por um 
tempo curto, até que minha tarefa estivesse cumprida. 
E nu jazi sobre o topo da montanha. A torre atrás dela 
estava desfeita em poeira, a janela já não existia mais; 
a escada arruinada estava obstruída por rochas quebra-
das e queimadas. Eu estava sozinho, esquecido, sem 
possibilidades de escapar, sobre o duro chifre do mun-
do. Fiquei ali deitado, olhando para cima, enquanto as 
estrelas rodavam, e cada dia era longo como uma era 
na vida da terra. Chegavam aos meus ouvidos os ru-
mores longínquos de todas as terras: o nascimento e a 
morte, o canto e o choro, e o gemido lento e eterno da 
rocha sobrecarregada (Tolkien, 2001, p. 525).

Ressuscitado, com a transformação de seu próprio 
corpo, agora condizente com sua essência, de líder 
da Ordem dos Istari, Gandalf, o Branco, é enviado 
de volta, pelos poderes que atuam na Terra-Média em 
nome de Eru, o Único. Com sua missão por realizar, 
o mago deve, ainda, encontrar-se com os povos li-
vres, e conduzi-los para seu confronto fi nal.

Depois dessa constatação, Gandalf, o Branco, pôde 
fi nalmente retornar ao mundo, no qual esperavam 
seus amigos, que o aguardavam ansiosos por sua sabe-
doria, direção e força. Tal integração dos opostos é o 
verdadeiro sentido da individuação. O fato de encon-
trar, então, a própria totalidade, o centro de sua vida. 
É mais um encontro tão esperado com o Si Mesmo.

Ao perceber o início e o fi m, a alegria e a triste-
za, a vitória e a derrota, Gandalf, o Branco, assume 
sua Sombra, e recebe todas as cores. E os deveres 
e responsabilidades diante dos povos livres da Terra-
Média.

Neste momento, é imprescindível compreender, 
também, a função da anima na interpretação de Jung. 
No processo de individuação, é inevitável o encontro 
com essa dimensão da psique humana. Para a visão 
junguiana, a psique possui tanto elementos ditos mas-
culinos quanto femininos, independente da condição 
genital do indivíduo.

Jung chamou o lado feminino no homem de ani-

ma, e o lado masculino da mulher de animus. Dentro 
dessa, segundo Jung, “bissexualidade psíquica”, defi -
nimos as escolhas matrimoniais, a forma de relacio-
namento com o sexo oposto e as nossas próprias ca-
racterísticas. Ao tratarmos de Gandalf, essa dimensão 
se coloca fundamental em seu trato com a magia.

Anima é a personificação de todas as tendências psico-
lógicas femininas na psique do homem — os humores 
e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a recep-
tividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibi-
lidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos 
importante, o relacionamento com o inconsciente (Von 
Franz, 1993, p. 177)

Assim, é pela anima que também estabelecemos 
o contato com o inconsciente. Fundamental para o 
processo de individuação, a anima, que também sig-
nifi ca alma, manifesta-se através de nossos sonhos, 
fantasias e sentimentos. No caso simbólico de Gan-
dalf, quando este acaba de derrotar o balrog, como 
vimos, é justamente a anima que o levanta.

Após completar sua batalha, e assim integração, 
com a Sombra, e seu encontro com o Si Mesmo, é 
a anima que o leva de volta ao mundo social. É a 
senhora de Lothlórien, Galadriel,20 que envia um 
emissário poderoso para buscar Gandalf no pico do 
mundo e trazê-lo de volta ao mundo.

— Então, finalmente, Gwaihir,21 o senhor do Vento, me 
encontrou novamente, e me carregou para longe.

— Meu destino é sempre ser uma carga para você, ami-
go das horas difíceis – disse eu.

— Você é uma carga – respondeu ele. — Mas não é 
agora. Está leve como a pluma de um cisne em minhas 
garras. O sol brilha através de seu corpo. Na realidade, 
acho que não precisa mais de mim: se o deixasse cair, 
você flutuaria no vento.

— Não me deixe cair! – disse eu, ofegante, pois sentia 
vida em mim outra vez. — Leve-me a Lothlórien!

— Foram exatamente essas as ordens da senhora Gala-
driel, que me enviou para procurá-lo – respondeu ele.

— Foi assim que cheguei a Caras Galadhon22 e sou-
be que vocês tinham partido havia pouco. Permaneci 
lá, no tempo sem idade daquela terra onde os dias tra-
zem cura e não ruína. Encontrei a cura, e fui vestido de 
branco. Dei conselhos e recebi conselhos. De lá vim 
por estradas estranhas, e trago mensagens a alguns de 
vocês (Tolkien, 2001, pp.525-526).
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É justamente a anima, simbolizada por Galadriel, 
que resgata Gandalf, o Branco, após a missão. Exaus-
to, é encontrado por um emissário da senhora de Ló-
rien, que é própria sabedoria, em seu símbolo mais 
evidente, que o veste de branco, ou seja, o reconhe-
ce, publicamente, como o novo arauto de Ilúvatar, o 
Único, e emissário dos Valar.

É, então, a anima que autoriza Gandalf a ser o 
Branco, curando-o, aconselhando-o, aceitando seus 
conselhos e enviando-o, com mensagens e missões, 
novamente, ao mundo, às suas novas responsabilida-
des e deveres.

Apenas a decisão dolorosa, mas essencialmente sim-
ples, de levar a sério os nossos sentimentos e fantasias 
pode, neste estágio, evitar uma completa estagnação 
do processo de individuação, pois só assim o ser hu-
mano há de descobrir o que significa esta figura como 
realidade interior. Neste processo, a anima volta a ser 
o que era inicialmente — “a mulher no interior do ho-
mem”, transmitindo-lhe as mensagens vitais do Self 
(Von Franz, 1993, p. 188).

O aspecto social do Self

Uma vez entendido o processo de individuação, 
aceito e colocado como centro da vida, o risco é iso-
lar-se do convívio social. Ao perceber que o incons-
ciente chama a uma integração de opostos, o indiví-
duo pode assumir que a única realidade é o processo 
de individuação de forma solitária, sem aperceber-se 
da realidade coletiva.

Contra isso, o próprio Self se coloca como obstá-
culo, pois cada vez mais o processo de individuação 
se desenvolve, mais o indivíduo se torna próximo, 
através do Self, de outros indivíduos que buscam o 
mesmo objetivo. Dessa forma, o processo de indivi-
duação toma característica sociais, como a missão, o 
dever, a responsabilidade.

Tanto quanto compreendemos, hoje, o processo de 
individuação, o Self tende, aparentemente, a produzir 
esses pequenos grupos criando, ao mesmo tempo, la-
ços afetivos bem-definidos entre certos indivíduos e um 
sentimento de solidariedade geral. Só quando essas co-
nexões são criadas pelo Self é que se pode ter alguma 
certeza de que o grupo não será dissolvido pela inveja, 
pelo ciúme, por lutas e toda sorte de projeções negati-
vas. Assim, a devoção incondicional ao nosso processo 
de individuação traz, também, melhor adaptação so-
cial (Von Franz, 1993, p. 223).

Ao desenvolver a individuação, o Self necessita de 
um novo impulso. É necessário estabelecer uma nova 
forma de anúncio. Embora seja a realidade objetiva 

percebida pela psique, é necessário que se estabele-
ça uma nova forma de compreensão. O Self é objeti-
vo, não é apenas uma formulação caótica.

Os caminhos para interpretar o inconsciente pos-
suem uma certa interpretação. O perigo do subjeti-
vismo em relação ao processo de individuação se 
dissolve quando compreendemos a função social do 
Self. É justamente na relação do dever, da obrigação 
e da missão que a objetivação ocorre. O processo 
é, antes de tudo, individual, porém realiza-se plena-
mente na relação com os demais. É na função social 
que, objetivamente, o Self se faz perceber.

Os valores revelados e carregados de cada um que 
se condensa na estrutura da missão, das regras so-
ciais. Então, as regras não se estabelecem como im-
posição, mas sim como prolongamento. Não é por 
medo ou sedução, fatores externos à psique, mas por 
continuidade de minha crença e convicção, fatores 
internos.

Enfi m, a regulação é missão, o dever é a afi rmação 
e a responsabilidade como desejo. Finalmente, não é 
um caminho de fora para dentro mas, ao contrário, o 
transbordar de um processo que cada vez investiga o 
inconsciente, que indica o encontro do Si Mesmo em 
relação com os demais.

Mas, como dissemos no início, é praticamente impos-
sível transmitir a realidade total da nossa experiência 
neste novo campo. Ela é, muitas vezes, única e só pode 
ser expressa pela linguagem de modo parcial. E aqui 
também fecha-se uma outra porta, desta vez à quime-
ra de que se pode entender completamente uma outra 
pessoa e dizer-lhe o que melhor lhe convir. Mais uma 
vez, no entanto, vamos encontrar uma compensação 
para esta lacuna no novo reino que se apresenta à nos-
sa experiência graças à descoberta da função social do 
Self, que trabalha secretamente para unir indivíduos 
que se acham separados e que foram feitos, no entanto, 
para se entender (Von Franz, 1993, p. 229).

Da experiência estritamente pessoal da comunica-
ção, do processo de individuação, da busca de uni-
dade entre o consciente e o inconsciente, entre o Ego 
e o Si Mesmo, entre a revelação íntima e a regulação 
social, entre a descoberta do caminho e a missão de 
anunciá-lo está a função social do Si Mesmo enquan-
to totalidade do ser humano.

Em Gandalf, o Branco, essa totalidade exige o 
comprometimento com a derrota de Sauron, o senhor 
dos Anéis, com a liderança dos povos livres, com a 
proteção do portador do Anel, e com a restauração 
do reino dos homens de Gondor. Em tudo, fi nalmen-
te, o líder dos Istari, o Branco, aquele que Saruman 
deveria ter sido, se mostra em Gandalf, depois de ter 
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passado pela traição, o primeiro choque; depois da 
realização da Sombra, após a integração do Self — fi -
nalmente, sua missão se coloca ampla.

É somente após sua afi rmação como o Branco que 
Gandalf pode, enfi m, dedicar-se à sua responsabili-
dade primeira, representante dos Valar, para que pos-
sam cumprir a vontade de Ilúvatar, o Único, e seguir 
seus preceitos de harmonia e beleza.

É no encontro com Saruman, agora derrotado na 
torre de Orthanc,23 na cidadela de Isengard, comple-
tamente destruída pelos Ents,24 preso entre os inimi-
gos, com seus exércitos dispersados e toda a sua es-
perança maligna esfacelada, que Gandalf mais uma 
vez se mostra. É diante do inimigo que o aprisionou, 
do mestre traidor, do algoz mais cruel, que Gandalf, 
o Branco, confi rma sua responsabilidade.

É assim, isolado na torre intransponível, rodeado 
de inimigos, sem saída ou fuga, que Saruman reen-
contra Gandalf, o Branco, como líder dos exércitos 
que o derrotaram, como capitão dos povos livres que 
aguardam Saruman em sua ruína. Gandalf propõe 
que ele saia da torre e se entregue, sem maiores reta-
liações. Pede, em última instância, o arrependimento 
de seu antigo mestre, e lhe oferece seu perdão.

— Se eu vou descer? – zombou ele. — É comum que 
um homem desarmado desça para falar com ladrões 
do lado de fora? Posso ouvi-lo muito bem daqui. Não 
sou nenhum tolo, e não confio em você, Gandalf. Eles 
não estão à vista na minha escada, mas sei onde os 
selvagens demônios da floresta estão à espreita, sob seu 
comando.

— Os traiçoeiros estão sempre desconfiados – respon-
deu Gandalf, com uma voz cansada. — Mas você não 
deve temer por sua pele. Não desejo matá-lo, ou ma-
chucá-lo, como bem sabe, se realmente me entende. 
E tenho o poder de protegê-lo. Estou dando-lhe uma 
última oportunidade. Pode deixar Orthanc, livre, se 
quiser.

— Isso soa bem – retrucou Saruman. — Bem à maneira 
de Gandalf, o Cinzento: tão condescendente, tão gen-
til. Não duvido que você acharia Orthanc confortável, 
e minha partida conveniente. Mas por que eu desejaria 
partir? E o que está querendo dizer com “livre”? Existem 
condições, eu presumo.

— Razões para partir você pode ver de suas janelas 
– respondeu Gandalf. — Outras ocorrerão à sua mente. 
Seus servidores serão destruídos e dispersos, seus vizi-
nhos foram por você transformados em seus inimigos; e 
você enganou seu novo mestre, ou pelo menos tentou. 
Quando o olho dele se virar para cá, será o olho ver-
melho da ira. Mas, quando eu digo “livre”, quero dizer 

“livre”: livre da prisão, ou corrente, ou comando: para 
ir para onde quiser, até, até para Mordor, Saruman, se 
você desejar. Mas primeiro deverá entregar-me a chave 
de Orthanc e seu cajado. Serão garantias de sua condu-
ta, para serem devolvidos mais tarde, se os merecer.

O rosto de Saruman ficou lívido, contorcido pela raiva, 
e uma luz vermelha se acendeu em seus olhos. Ele riu 
alucinado. — Mais tarde! –- gritou ele, e sua voz se er-
gueu num grito. — Mais tarde! Sim, quando você tam-
bém tiver as próprias chaves de Barad-dûr, suponho eu; 
e as coroas de sete reis, e os cajados dos Cinco Magos, 
e tiver comprado para si mesmo um par de botas muito 
maiores do que essas que você está usando agora. Um 
plano modesto. Um plano em que meu auxílio qua-
se não será necessário! Tenho outras coisas para fazer. 
Não seja tolo! Se quiser fazer um acordo comigo, en-
quanto tem oportunidade, vá embora, e volte quando 
estiver sóbrio! E deixe em paz esses assassinos e essa 
pequena gentalha que se pendura em sua cauda! Passe 
um bom dia! — Virou-se e deixou a sacada.

— Volte, Saruman! – disse Gandalf, numa voz imperio-
sa. Para a surpresa dos outros, Saruman se virou outra 
vez, e como se estivesse sendo arrastado contra a pró-
pria vontade voltou, lentamente, até a grade de ferro, 
debruçando-se sobre ela, respirando com dificuldade. 
Seu rosto estava contorcido e enrugado. A mão segura-
va o pesado cajado negro como uma garra.

— Não lhe dei permissão para sair – disse Gandalf, 
numa voz firme. — Ainda não terminei. Você se trans-
formou num tolo, Saruman, e apesar disso causa pena. 
Poderia, ainda, ter desviado da loucura e do mal, e ter 
sido útil. Mas você escolhe ficar e ruminar as pontas de 
suas antigas tramas. Então fique! Mas eu o aviso, você 
não vai sair com facilidade outra vez. Não, a menos que 
as mãos escuras do leste se estendam para apanhá-lo.

— Saruman! – gritou ele, e sua voz cresceu em poder 
e autoridade. — Olhe! Não sou Gandalf, o Cinzento, 
que você traiu. Sou Gandalf, o Branco, que retornou da 
morte. Agora você não tem cor alguma e eu o expulso 
da Ordem e do Conselho.

Ergueu a mão e falou lentamente, numa voz límpida e 
fria: — Saruman, seu cajado está quebrado. Houve um 
estalido, o cajado se partiu em pedaços, e sua parte 
superior caiu aos pés de Gandalf.

— Vá! – disse Gandalf. Com um grito, Saruman caiu 
para trás e foi embora arrastando-se (Tolkien, 2001, pp. 
610-611).

Finalmente, com a loucura de Saruman e o gesto 
de misericórdia de Gandalf, o cavaleiro branco assu-
me sua posição na Ordem dos Istari e no Conselho da 
Terra-Média. É o mestre da tradição, a luz dos Valar 
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e de Ilúvatar, o Único. Simbolicamente, Gandalf, o 
Branco, expressa, nesse momento, a função social do 
Self, que afi rma a identidade do grupo, discerne os 
elementos que interferem no processo de individua-
ção e impõe a verdade, a justiça e a responsabilidade 
diante dos desafi os.

De fato, a transformação de Gandalf no Branco é, 
em determinado sentido, a transformação de Gandalf 
em Saruman, ao menos o que ele deveria ter sido. Essa 
fusão, simbolicamente entendida como a fusão fi nal 
do processo de individuação, aponta para a identida-
de social do Si Mesmo atuando em determinado Ego.

É somente a partir dessa fusão que podemos enten-
der esse diálogo misericordioso de Gandalf em rela-
ção a seu antigo algoz. É pela magnanimidade, justa, 
poderosa e com autoridade, que Gandalf mostra que 
é o próprio Saruman a sua ruína. E a partir daí segue 
seu destino como líder dos povos livres da Terra-Mé-
dia, arauto do Único e inimigo do senhor do Escuro.

Essa fusão dos personagens simboliza a própria reve-
lação possível do Ser em O senhor dos Anéis. Pois a 
revelação só se processa, operada pela obra: da palavra 
na poesia, da pedra no templo e na estátua. E pela in-
visível e humilde preservação do que já existe, do que 
foi e é a obra de outros. Gandalf nunca receou passar 
despercebido ou ser tomado por um mendigo ou velho 
louco: ele sabe quem realmente é. Sua essência não lhe 
é oculta. A morte/transformação vai revelá-lo aos ou-
tros. A provação, na realidade, vai tornar público o co-
nhecimento de suas potencialidades ocultas aos outros. 
Nesse momento, caracteriza-se o amor pela doação em 
que vai se configurar a re-velação de sua natureza a 
todos os Povos Livres para que possa liderá-los na ma-
nutenção de sua Liberdade (López, 2004, p. 144).
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1 Marie-Louise von Franz (1915-1998), filha de um 

barão austríaco, nascida em Munique, Alemanha, era 
psicóloga e estudiosa suíça de Jung. Trabalhou com Carl 
Jung, com quem se encontrou em 1933, até a morte 
dele, em 1961, tendo fundado o C. G. Jung Instituto em 
Zurique.

2 Carl Gustav Jung (1875-1961), médico e psicólogo 
suíço que fundou a psicologia analítica. Pesquisador de 
filosofia, religião e mitologia, Jung é um dos maiores 
pesquisadores da psique humana.

3 John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973)) foi o criador 
de O hobbit e sua seqüência, a narrativa de O senhor 

dos Anéis. Tolkien foi professor, em Oxford, de anglo-
saxão (sendo considerado um dos maiores especialistas 
do assunto), de 1925 a 1945, e de literatura inglesa, de 
1945 a 1954.

4 Esse conceito normalmente traduz-se por Ego, e, no 
sentido exposto no artigo, refere-se ao conjunto de 
estruturas e processos psíquicos ligados à atividade 
da consciência. 

5 Jung define arquétipo como: “Uma imagem 
primordial autônoma, universalmente dada de modo 
pré-consciente na disposição da psique humana”. 
Ver: JUNG, Carl G. Os arquétipos e o inconsciente 

coletivo. Petrópolis, Vozes, 2003. p. 211.
6 Jung possui um estudo ampliado e profundo sobre 

o arquétipo do Velho Sábio como manifestação do 
espírito, que é o princípio da vida, do movimento, 
do dinamismo, oposto da matéria, sólida, estável e 
permanente. É a criação, a mudança e o que mais 
se aproxima do que as religiões chamam de Deus. 
O espírito de Deus, diriam. Como princípio de 
autoridade, poder e conhecimento. É justamente 
nessa perspectiva que o arquétipo do Velho Sábio 
compreende Gandalf, o mago: “É próprio do ser 
espiritual: primeiro, um princípio espontâneo de 
movimento e ação; segundo, a capacidade de 
criação livre de imagens, independentemente da 
percepção pelos sentidos; e terceiro, a manipulação 
autônoma e soberana das imagens.” Ver JUNG, Carl 
G. Op. cit. pp. 210 -215.
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7 A religião da Terra-Média não é explícita na 
narrativa de O senhor dos Anéis, pois para Tolkien 
esta era uma obra introdutória para sua criação mais 
complexa. Apenas nos Apêndices encontramos 
mais informações, até mesmo que os homens que 
vieram de Númenor, como Aragorn e Faramir, 
os descendentes de Elendil, eram chamados de 
os Fiéis. A criação do mundo, a divindade, as 
emanações do poder, as corrupções, as tragédias, 
as grandes aventuras que formatam o universo 
tolkienano no qual O senhor dos Anéis é apenas 
a ponta do iceberg podem ser descobertas através 
dos livros O Silmarillion e Contos inacabados.

8 A palavra mago, em quenya, a língua dos altos-elfos, 
é istar (em sindarin ithron). Esta Ordem é composta 
de cinco maiar, escolhidos por Aüle, Manwe, 
Varda, Yavannafoi e Orome. Saruman era o mais 
velho e o líder da Ordem, seguido por Gandalf. 
Escolhida pelo Conselho dos Valar para se opor 
aos planos de Sauron, e proteger os elfos e homens 
livres de sua influência. Ver: TOLKIEN, J. R. R. Contos 

inacabados. São Paulo, Martins Fontes, 2002.
9 Raça que nomeia o primeiro livro publicado, O 

hobbit (1937). São os Pequenos, que medem entre 
1 m e 1,20 m, são comilões, porém ligeiros e 
silenciosos. São extremamente hospitaleiros, simples 
e gostam de conversar. Vivem em tocas cavadas em 
colinas, bem construídas e confortáveis. Vivem de 
plantio e comércio. São pacatos e, às vezes, um 
tanto rabugentos. Porém seu coração é firme, e 
gostam muito de cumprir sua palavra, mesmo em 
extremo perigo. Bilbo Bolseiro é o protagonista 
de O hobbit, que encontra o Um Anel, que passa 
para seu sobrinho Frodo Bolseiro, que junto com 
Samwise Gamgi, Meriadoc Brandebuque e Peregrin 
Tuk se aventuram em O senhor dos Anéis.

10 Os anões não foram criados por Eru, o Único, 
como os elfos e os humanos, mas sim pelo Valar 
Aüle, o Artífice. Foram criados os primeiros de 
todos, porém foram postos para dormir enquanto 
não chegassem os filhos de Ilúvatar, o Único.

11 O primeiro a cair foi Melkor, ou Morgoth, o irmão de 
Manwe, o Valar. Ao cair, Melkor levou consigo uma 
legião de maiar, de enorme força, porém menores 
que os Valar, que o seguiram em direção à Terra-
Média, onde cresceram em força de corrupção e 
terror. O próprio Sauron era um deles, e de menor 
força. Porém tão terrível quanto era o balrog que os 
anões despertaram em Moria. Ver: TOLKIEN, J. R. R. 
O Silmarillion. São Paulo, Martins Fontes, 1999.

12 Espada élfica encontrada por Gandalf em O 

hobbit.
13 Anor, na língua dos homens de Gondor, significa Sol. 

Essa referência tem duas interpretações. Primeiro, o 

Fogo de Eru, o Único, o Deus criador do mundo, a 
quem os homens do Ponente, da ilha de Númenor, 
que vieram para a Terra-Média, se mantiveram fiéis 
ao culto; fundaram Minas Anor, posteriormente 
Minas Tirith, e levaram uma muda da grande árvore 
da luz, Telperion, que foi criada por Ilúvatar como 
primeiro grande Luzeiro, juntamente com Laurelin. 
Depois o Anel élfico do poder de Círdan, o elfo 
marinheiro dos Portos Cinzentos. Narya era o Anel 
do Fogo, e animava os corações e as almas. Foi 
dado a Gandalf por Círdan quando o mago chegou 
na Terra-Média. Esse fato até pode ser o início da 
inveja de Saruman por Gandalf. Ver TOLKIEN, J. R. R. 
Contos inacabados, cit.

14 Reino do Norte dos homens vindos de Númenor. 
Isildur, filho de Elendil, foi o primeiro rei.

15 Região da entrada de Mordor, terra onde as sombras 
se deitam , reinado de Sauron, o inimigo.

16 Rei dos homens de Númenor, que vieram para 
Terra-Média e se estabeleceram em Anor, e Gondor, 
líder dos chamados Fiéis, que se mantiveram fiéis à 
causa de Eru, o Único, e obedeceram à interdição 
dos Valar, rompida pelos homens corrompidos por 
Sauron.

17 Reino dos homens de Númenor na Terra-Média, 
que se estabeleceram no sul, por Anárion, filho de 
Elendil.

18 As Minas de Moria na língua dos anões.
19 Jung trabalha as várias formas simbólicas de 

renascimento, fundamental para a compreensão 
do processo em Gandalf. Entre elas está a 
ressurreição “Há aqui outro matiz, o da mutação, 
da transmutação, ou transformação do ser. Esta 
pode ser entendida no sentido essencial, isto é, o 
ser ressurrecto é um outro ser; ou a mutação não é 
essencial, no sentido de que somente as condições 
gerais mudaram como quando nos encontramos 
em outro lugar, ou em um corpo diferentemente 
constituído. Pode tratar-se de um corpo carnal, 
como na crença cristã de que o corpo ressurge. Em 
nível superior, esse processo não é compreendido 
no sentido material grosseiro, mas considera-se que 
a ressurreição dos mortos é um ressurgir do corpus 

glorificationis.” Ver: JUNG, Carl G. Os arquétipos e o 

inconsciente coletivo, cit.
20 Galadriel é uma senhora élfica dos Noldor, elfos-

da-luz que viram as luzes das árvores de Valinor, 
que vieram para Terra-Média nos Dias Antigos. É 
uma das criaturas mais poderosas da Terra-Média. 
Participa do Conselho, é senhora da Floresta de 
Lothlórien e é detentora do anel da água Nenya, 
de diamante.

21 Aliados de Radagst, o Castanho, da Ordem dos 
Istari, as Grandes Águias eram um povo sábio, forte 
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e justo. Viviam nas montanhas com seus próprias 
afazeres. Eram orgulhosos, e lutaram ao lado dos 
homens, elfos e anões nas guerras do final da 
Terceira Era.

22 Principal cidade de Lothlórien, lar de Galadriel e 
seu esposo Celeborn.

23 Torre única e central de Isengard, a cidadela 
que Saruman ocupava. Orthanc era considerada 
impenetrável, de pedra e metal fortíssimo, e de arte 
dos povos antigos de Númenor.

24 Raça de homens-árvores, a mais antiga da Terra-
Média na terceira era, época dos eventos descritos 
em O senhor dos Anéis. Uma raça antiga, venerável 
e sábia. Os chamados pastores das árvores. Eram 
extremamente contra os orcs, e ultimamente contra 
Saruman, que destruía as árvores de Isengard para 
criar forjas e máquinas de destruição. Destruíram 
Isengard totalmente, assim como os remanescentes 
exércitos de Saruman.
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A encarnação e o conceito de Deus*

Juan Luis Segundo

Resumo: O artigo parte da constatação de que o cristianismo pagou um preço muito alto 
por não compreender as decisões dogmáticas do Concílio de Calcedônia. A Igreja deve-
ria ter reformulado o dogma ali defi nido, com novas categorias mais aptas de pensamento, 
de tal modo que sua verdade resplandecesse melhor e de modo mais pleno. O propósi-
to desta refl exão é, pois, oferecer sugestões que extrapolem categorias, a partir de dados 
científi cos (verifi cados) e dados bíblicos ou teológicos que conduzam a essa reformulação.
Palavras-chaves: encarnação – conceito de Deus – dogma – Calcedônia

Ninguém duvidará de que, para os cristãos, seja 
uma questão central e decisiva o modo como devem 
conceber a (seu) Deus. É claro, também, que os cris-
tãos não inventam uma nova maneira de aproximar-
se desse conhecimento. A prova mais clara disto é 
que depositam sua fé no conteúdo revelatório de uns 
livros escritos durante um milênio e colecionados 
nesse único livro que traz hoje o nome de Bíblia (= 
livros, em plural). Ali têm a “palavra de Deus” sobre 
o próprio Deus. Ou, em outros termos, a auto-reve-
lação de Deus.

O leitor talvez pense que é estranho o fato de 
Deus necessitar de um milhar de anos e um milhar 
de páginas para fazer-nos saber o que é. Mas, se as-
sim pensasse, confundiria uma informação com um 
processo educativo. Isto é, com um progresso que 
não se reduz a somar e acumular informação veraz. 
Pelo contrário, descobrir Deus passa por um proces-
so, onde o homem tem que aprender a pensar e a 
investigar, submetendo o que crê saber à experiência 
da vida. Desta maneira, o processo de encontrar a 
verdade sobre Deus teve etapas simplistas e infantis, 
para compreender — depois, através de crises, nas 
quais as supostas soluções encontradas manifestavam 
sua impotência para desafi ar a realidade — que era 
necessário buscar soluções mais profundas, ricas e 
maduras.1 Deus se ia revelando, na medida — para-
lela — em que o homem se ia conhecendo e conhe-
cendo o mundo e os acontecimentos entre os quais 
lhe tocava existir.2

Assim se passaram esses mil anos, em que se es-
creveu e se recopilou a primeira parte da Bíblia cristã 
(que é também o “todo” da Bíblia judaica): o cha-
mado Antigo Testamento. Dele diz a Dei Verbum, do 
Vaticano II (sobre a revelação de Deus): “Esses livros 
(que nele se encontram), embora contenham algu-
mas coisas imperfeitas e transitórias, demonstram, no 
entanto, a verdadeira pedagogia divina” (DV 15). É 
que o erro ou a imaturidade, corrigidos frente à ex-
periência, contribuem para que a verdade cale mais 
fundo na existência do homem. Só pode ser devido 
a isto o fato de que o magistério da Igreja admita que 
haja coisas no Antigo Testamento que, com o tem-
po, perdem sua verdade: “transitórias”; ou que são 
meias-verdades: “imperfeitas”. No entanto, não se 
compreendeu ainda a relação que têm o imperfeito e 
o transitório com a “pedagogia” (divina ou humana, 
pois de ambas se trata). Daí que, até certo ponto, o 
Concílio apague com o cotovelo o que escreveu com 
a mão, ao indicar — embora seja apenas por alusão 
— que essas coisas imperfeitas e transitórias se devem 
“à condição do gênero humano antes dos tempos da 
salvação” (ib.), isto é, antes de Cristo.

Será que isto quer dizer que a pedagogia divina, 
com suas crises, já não toca essa “palavra de Deus” 
que contém nos livros do Novo Testamento? Como 
atua, então, quando Deus inspira os autores dessa eta-
pa bíblica, que tem apenas cinqüenta anos? De fato, 
esse Testamento “novo” contém obras que vão do pri-
meiro documento cristão (provavelmente, a primeira 
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carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ao redor 
do ano 50 d.C.) aos últimos escritos bíblicos (prova-
velmente, os que contêm a teologia joanina e, parti-
cularmente, o quarto Evangelho, no fi nal do século I)?

Ou será que, com Cristo, o Verbo de Deus, essa 
“pedagogia divina” já terminou? Certamente, há ra-
zões para pensar assim. E a principal delas é que, para 
fazer-se conhecer pelo homem, para auto-revelar-se, 
Deus já não tem outros meios que aqueles emprega-
dos num último e supremo esforço de comunicação e 
aproximação: a Encarnação de seu Filho unigênito.

De fato, a Carta aos Hebreus assim fala dele: 
“Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, ou-
trora (= Antigo Testamento), aos Pais pelos profetas; 
(mas) agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos 
por meio do Filho... pelo qual fez os séculos. É ele o 
resplendor de sua glória e a expressão do seu ser...” 
(Hb 1,1-3). E a carta aos Colossenses acrescenta: “Ele 
é a imagem do Deus invisível” (Cl 1,15), signifi can-
do que, terminada sua vida visível sobre a terra com 
sua morte, Deus esgotou os meios para comunicar-se 
mais conosco e revelar-nos melhor sua essência. Por 
isso mesmo, seja qual for o prazo de duração do uni-
verso e do homem no futuro, estes são, do ponto de 
vista da revelação, “os últimos tempos”. Porque a “úl-
tima verdade” viveu entre nós e os homens puderam 
vê-la, ouvi-la, apalpá-la com as mãos... (cf. 1Jo 1,1). 
Toda verdade posterior deve ser considerada algo as-
sim como um apêndice prescindível.

Há, no entanto, poderosos motivos contrários. Ou 
seja, para pensar que, sendo a revelação um processo 
de aprender a aprender, e não um mero amontoado 
de informações corretas, a revelação de Deus conti-
nua trabalhando em nós, mesmo depois da morte do 
último apóstolo. Não quero referir-me aqui a obras 
neotestamentárias que excedem visivelmente esse 
limite, como o Quarto Evangelho.3 Os teólogos refe-
rem-se a algo mais genérico e que se daria até os dias 
de hoje, pelo menos dentro da tradição cristã.4

Quero apenas referir-me — porque toca direta-
mente à matéria deste texto — a um originado da 
experiência cristã dos cinco primeiros séculos. Pela 
segunda metade dos anos 50 d.C., Paulo já fala da 
divindade de Cristo e lhe atribui as que poderíamos 
chamar de causas efi ciente e fi nal da criação do uni-
verso (cf. 1Cor 8,6). É interessante acrescentar que 
nada de tanta magnitude aparece nos próprios evan-
gelhos Sinóticos (pelo menos quando usam esse gê-
nero literário próximo ao histórico, ou seja, quando 
narram os acontecimentos que vão do batismo de 
Jesus à sua morte). Em todo caso, é necessário es-
perar até meados do século V e, particularmente, o 

Concílio de Calcedônia (ano 451), para que a Igreja 
possa expressar, com certa exatidão, o que é um e o 
que é dois no homem Jesus de Nazaré, Verbo Encar-
nado e Filho Unigênito do Pai. Passam-se, assim, mais 
de quatro séculos para chegar-se a um como teto de 
verdade, de tal modo que se possa falar com proprie-
dade de Jesus. Ou seja, para que da linguagem possa 
resultar a idéia de uma só pessoa em duas naturezas, 
que nem se misturam, nem se separam em sua exis-
tência terrena (D. 148).

Que é que há aqui senão algo de suma impor-
tância que estava oculto e que se descobre progres-
sivamente, após Jesus e a última testemunha de sua 
vida terrena? E, por acaso, não ultrapassa isto o que 
Deus dá a conhecer aos homens, quando inspira, por 
exemplo, o quarto Evangelho, no qual Jesus aparece 
aplicando-se a si próprio, explicitamente, o nome de 
Yahweh — “Eu sou” — sem predicado? Vários teólo-
gos falarão, assim, de uma “revelação que continua 
na Igreja”.5 Isto é, de um saber que, através de inter-
pretações, ensaios, experiências de desvios e erros, 
consegue chegar a uma formulação que apaziguará 
a fé cristã sobre esta questão, a partir da alta Idade 
Média até o presente. Não obstante isso, tratei de 
mostrar, em outra obra, como esta pacífi ca posse da 
verdade pagou um preço muito alto. Porque Calce-
dônia não foi respeitado em sua intenção central, e 
a teologia — tanto a teologia pastoral dos Padres da 
Igreja como as espiritualidades das diferentes escolas, 
ou a teologia sistemática das faculdades universitá-
rias — preferiu fazer da vida de Jesus uma mistura de 
suas naturezas.6 Uma espécie de cripto-monofi sismo. 
Com a conseqüente perda de sentido para essa hu-
manidade de Jesus que, em muitos autores, é mantida 
apenas nominalmente.

Meu propósito aqui é diferente. O preço excessi-
vamente alto que foi pago por não se compreender 
Calcedônia deveria ter levado a Igreja a reformular o 
dogma ali defi nido, com novas categorias mais aptas 
de pensamento, de tal modo que sua verdade res-
plandecesse melhor e de modo mais pleno. Ofere-
cer refl exões que extrapolem categorias, a partir de 
dados científi cos (verifi cados) e dados bíblicos ou 
teológicos que conduzam a essa reformulação, é o 
propósito deste capítulo.

A) O conceito de pessoa

1. Pessoa versus naturezas

Quando Calcedônia expressa o que em Jesus é um 
e o opõe ao que em Jesus é dois, utiliza, como se 
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sabe, para o primeiro, o termo de “pessoa” e para o 
segundo, o termo de “natureza” em plural. Daí, a fór-
mula trilhada, com que se simplifi cou o determina-
do nesse Concílio: “uma pessoa em duas naturezas”. 
Esta simplifi cação merece alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar, como já se sabe, a palavra 
“pessoa” não é a única usada pelo Concílio. Esse diz: 
“pessoa ou hipóstase”. Este último termo — que pode 
ser traduzido por “substância”, seu estrito equivalen-
te etimológico7 — pertence obviamente à ordem do 
ser. Por Isso, não é estranho que, na época de Éfeso 
e Calcedônia, tenha dado origem a sérios mal-enten-
didos. De fato, substância assimila-se muito à natu-
reza, em seu conteúdo. Parece que, em Éfeso, Cirilo, 
que no fundo era monofi sista, fi cou satisfeito com a 
defi nição de que Cristo possuía uma só substância 
ou hipóstase (divina),com o conseqüente detrimento 
da possibilidade de atribuir a Jesus uma humanidade 
autêntica e completa.

Não deixa, pois, de chamar a atenção que Cal-
cedônia se apresente nisso como uma correção de 
Cirilo, servindo-se muito mais do outro termo: pessoa 
(= prosopon = máscara). E é importante observar que 
o serviço especial que prestava o termo pessoa fará 
que, no futuro, fi que como único termo para designar 
a unidade em Jesus. Apenas em círculos teológicos 
esotéricos se fala de “união hipostática”, onde seria 
mais clara a expressão “união pessoal”. O serviço es-
pecial, ao qual me referia, consiste em que, como sua 
origem etimológica o indica, “pessoa” designa algo 
que fora da ordem do ser e obriga a um necessário 
dualismo metafísico ao falar sobre Jesus (como, igual-
mente, ao falar de qualquer pessoa humana).

A “máscara” não faz parte do ser do indivíduo, 
mas — por assim dizer — o individualiza, sem acudir 
a qualquer categoria ôntica. Por isso mesmo, uma na-
tureza divina e uma natureza humana podem caber 
dentro de uma mesma máscara. Mas não dentro de 
uma mesma natureza, uma vez que nela haveria pre-
dicados contraditórios. Porque há uma íntima con-
vergência entre o que faz uma natureza e o que faz 
a outra. Algo assim como a máscara, no teatro, fazia 
convergir numa mesma fonte de sentido as diferen-
tes a até, às vezes contraditórias ações de um mesmo 
personagem ao longo da obra. E, de fato, este ponto 
— “inextenso”, por assim dizer — é o lugar em que, 
segundo as palavras do Concílio, “concorrem (ou con-
vergem) as duas naturezas numa só pessoa” (D. 148).

A única utilidade séria do termo “hipóstase” ou 
“substância” consistia em solidifi car, por assim dizer, 
esse ponto de convergência, sublinhando que não se 
tratava de nada “acidental” (como poderia dar a enten-

der o termo “máscara”) a esse único ser de diferentes 
nomes justapostos: Filho, Unigênito Verbo de Deus, 
nosso Senhor Jesus Cristo ou Jesus-Messias (cf. ib.).

Deste ponto de vista específi co, tanto “pessoa” 
como “hipóstase” poderiam, em grande parte, equi-
valer a “sujeito”. Isto é, a função que o sujeito desem-
penha na frase. O sujeito é, de fato, na linguagem, o 
que proporciona uma identidade de convergência a 
todos os verbos que dele se dizem.

E, precisamente, porque no caso do Filho, Unigê-
nito Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o sujei-
to-pessoa é Um e o Mesmo — segundo o concílio de 
Éfeso — devem convergir nele os complementos que 
descrevem a atividade das duas naturezas que nele 
“concorrem”. Não se pode reservar a Jesus o fato de 
ter Maria como Mãe, e negar-se a atribuí-lo ao Verbo 
de Deus ou ao próprio Deus, uma vez que o sujeito 
de “ter” é o mesmo e a unidade desse sujeito comum 
é substancial (= hipostática). É preciso dizer o mesmo 
de padecer e morrer, por mais repugnância que cau-
se dizer isso do Filho ou Verbo de Deus, ou seja, do 
próprio Deus (D. 116, 113 e 124). Mas, isto não está 
querendo dizer que as duas naturezas — a (suposta-
mente) impassível de Deus e a passível do homem, a 
imortal de Deus e a mortal do homem — terminam 
confundindo-se, misturando-se e tornando-se uma e 
a mesma, qualquer que seja o termo que se prefi ra?

Isto poderia acontecer se não se percebesse que o 
termo pessoa corresponde a um plano de realidade 
diferente do plano do ser. Neste último plano, como 
diz Calcedônia, as duas naturezas são e permanecem 
sempre distintas, sem misturar-se nunca. Isto signifi -
ca que o saber próprio de Deus não se mistura com 
o saber próprio do homem, nem o poder de Deus 
com o do homem. E assim todo o resto. Jesus, como 
homem que é, ignora tudo o que não pode saber por 
raciocínio ou intuição humana. Sua própria divinda-
de lhe é desconhecida. Sem o que seria uma pura 
contradição — ou mero teatro — seu grito fi nal na 
cruz: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonas-
te?” (Mc 15,34).

Signifi ca isto uma mudança bastante radical na te-
ologia clássica que, na prática, ignorou esse aspecto 
apresentado no Concílio de Calcedônia. Mas, é ainda 
mais claro que, atualmente, ao teólogo custa-lhe mui-
to afastar-se do monismo próprio da fi losofi a grega 
e entender o termo pessoa como pertencente a uma 
ordem ou fonte diferente, apesar do inegável desen-
volvimento que teve o conceito de pessoa na fi losofi a 
e na experiência humana, individual e social.

Daí o obstinado mal-entendido com que a teolo-
gia — mesmo a atual — trata de decidir se é teolo-
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gicamente lícito ou ortodoxo falar de Jesus como de 
uma “pessoa humana”.8 Não se percebe que duvidar 
entre “pessoa divina” ou “pessoa humana” é extrair 
do mundo do teatro o famoso termo de “máscara”. 
Sua importância semântica era o fato de que não se 
podia predicar da máscara adjetivos próprios do ser 
que nela se expressava. Se a máscara era o pano, não 
por isso se podia dizer que o ente que a usava fosse 
de pano. Outras vezes, confunde-se indivíduo e pes-
soa. Porque é rigorosamente verdadeiro e faz sentido 
falar de um “indivíduo de espécie ou natureza huma-
na” e de um “indivíduo de espécie ou natureza divi-
na”. Mas, não assim de “pessoa” divina ou humana, 
a não ser que o termo “essência”, “substância”, ou 
“natureza” (ou seja, os termos próprios da ordem do 
ser) estejam subentendidos.

O modo completo de expressar-se, neste caso, 
seria falar de pessoa. E nada mais. Se a pergunta se 
estende ao ser ou natureza, então sim, será necessá-
rio mencionar as duas que, neste caso excepcional, 
possui Jesus.

2. Um exemplo bem próximo

É obvio que esse caráter excepcional do caso Jesus 
impede todo esclarecimento por meio de outro caso 
de mesma índole. Não obstante, a distinção entre as 
duas ordens da realidade, que estão entre “pessoa” e 
“o-ser-concreto” que essa pessoa decide ser, permite 
encontrar certa semelhança entre o caso Jesus e al-
gumas (difíceis) situações do homem que, até certo 
ponto, nos são familiares.

Trata-se de casos de in-culturação ou a-cultura-
ção, como se diz atualmente. E tomarei um exemplo 
conhecido, tanto pelo livro que o narra, como pelo 
fi lme que dele se fez: Seven Pillars of Wisdom de T. 
E. Lawrence.9 A ação histórica — embora feita novela 
— desenvolve-se durante a primeira guerra mundial. 
Na península arábica, subindo depois por Palestina 
até Damasco. O que é preciso saber aqui para com-
preender esse caso, no qual a mudança de cultura 
se torna necessária a um homem, é o seguinte: a In-
glaterra estava interessada em derrotar, na medida do 
possível, o império turco, aliado à — e sustentado 
por — Alemanha. Mas, não queria abrir uma segunda 
frente de guerra e preferia que fossem os árabes — 
então súditos dos turcos — que se levantassem contra 
estes, numa rebelião que partisse de seu próprio terri-
tório. Mas, para isso, era necessário unir e fortalecer o 
poder dos árabes, que se destruíam mutuamente, em 
guerras e vinganças intestinas. Inglaterra, não poden-
do atuar ofi cialmente — e, sobretudo, efi cazmente — 
entre os árabes assim divididos, encarrega esta tarefa 

a um ofi cial de seu exército, o autor, T. E. Lawrence, 
que conhece razoavelmente o árabe e tem algumas 
amizades entre eles.

A missão dele é difícil, não apenas pela situação 
interna do povo árabe. Nada pode prometer, de fun-
damental, aos grupos árabes por parte da Inglaterra, 
a não ser vagas ajudas, se os próprios árabes conse-
guem organizar-se, derrotar e expulsar os turcos de 
seus territórios. Mais ainda: Lawrence não acredita 
muito nesse desinteresse da Inglaterra, se por acaso 
se alcançasse um grande triunfo sobre os turcos. Pois 
bem, reunir, entusiasmar, de certo modo guiar os ára-
bes desanimados por derrotas anteriores; e fazê-lo, 
respeitando seus hábitos, hierarquias e valores cul-
turais, pode parecer uma tarefa impossível para um 
inglês, formado num exército que deixa uma marca 
cultural quase mítica em todos os seus membros.

Talvez, a maior parte dos leitores se interesse pela 
obra, devido às vicissitudes dessa guerra, que começa 
por uma pequena guerrilha e termina obtendo vitórias 
estratégicas consideráveis. Para mim, a leitura da obra 
foi fascinante, porque ali se conte a incrível façanha 
de um homem que consegue (de modo limitado, é 
certo, mas extraordinário para as circunstâncias) pos-
suir, nas duas “naturezas”, mas duas “culturas”, duas 
“maneiras de ser” completamente diferentes e, sobre-
tudo, simultâneas (pois deve continuar tratando com 
uma tortuosa burocracia de guerra do lado inglês).

É óbvio que não vou resumir a obra e, menos 
ainda, seu argumento. Vou contentar-me com uma 
breve refl exão sobre a semântica dessa verdadeira 
kenosis cultural, que é o núcleo heróico da façanha 
de Lawrence. Fazer-se árabe é deixar de ser inglês. 
Os árabes, aos quais vai tentar unifi car, transformar 
num exército disciplinado e estrategicamente criador, 
não devem ver nele qualquer traço que lhes recor-
de o estrangeiro. É claro que — tratando-se de uma 
“natureza humana” limitada — não pode levar esse 
esvaziamento até o fi m Embora alguma coisa mui-
to, muito pequena, transpareça nele do inglês que é, 
será um árabe, um amigo, um serviçal confi ável da 
cousa árabe. Até que seus novos companheiros es-
queçam sua estranha origem. E consegue-o (apesar 
de não conseguir — e esta é a profunda tristeza que 
atravessa o livro e seu fi nal — que Inglaterra respeite 
a opção que Lawrence fez de que os árabes sejam os 
donos de seu próprio destino e território...).

Mas, o que acontece com sua “pessoa”? Como 
deve continuar tratando com a burocracia de guer-
ra da Inglaterra, não pode “esquecer-se” da “máqui-
na social”, que o habilita a tratar com seus próprios 
compatriotas. Existe aqui uma incrível capacidade de 
manter “unidas, mas nunca misturadas”, as duas cul-
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turas que possui. E a unidade é proporcionada pela 
pessoa. De nada serviria à Inglaterra que se esqueces-
se de que é inglês e se convertesse num árabe a mais. 
Tampouco seria isso conveniente a seus companhei-
ros árabes. E, apesar de tudo, não é um esquizofrêni-
co. Há uma profunda unidade pessoal nessa façanha. 
Os valores, que pratica com essas duas “máquinas” 
ou “naturezas” que possui, são os mesmos.

A mesma opção profunda adota os instrumentos 
que uma e outra cultura lhe oferecem.

De nada serviria discutir aqui se, ao fi nalizar a 
aventura, Lawrence é uma “pessoa inglesa” ou uma 
“pessoa árabe”. O que determina sua pessoa são as 
opções que toma e estas não estão no mesmo plano 
em que se é uma coisa ou a outra. Mas, sempre que 
atua, é possível perceber se o está fazendo com uma 
cultura-natureza ou com a outra. A pessoa é aqui 
fonte de sentido. E, embora com muita difi culdade e 
limitação, essa fonte de sentido domina duas esferas 
culturais, dois “modos de ser” muito diferentes. Dir-
se-ia que a cada “valor” que cultiva entre’ os árabes, 
num mundo muito primitivo (apesar do acervo cultu-
ral do passado árabe), corresponde outro “valor” na 
Inglaterra moderna.

Creio que o teólogo tem que empregar categorias 
similares para compreender o que Calcedônia, com 
os modos de pensar de sua época e cultura, quis di-
zer. E apenas pôde. Que a única pessoa que é Jesus, 
Verbo e Filho Unigênito de Deus, dá o mesmo sentido 
e os mesmos valores a duas esferas de atividade (esta 
vez) essencialmente diferentes: a existência limitada 
de um homem e a existência criadora e universal de 
Deus. Sem que se misturem essas duas atividades, 
elas se correspondem. É preciso levar em conta, não 
obstante, que nem Deus pode atuar no plano da hu-
manidade limitada, sem assumir a ambigüidade de 
todas as ações humanas. Em outras palavras, o ho-
mem, enquanto é homem, quase sempre deve esco-
lher entre dois males. Manobrar o limitado é escolher 
a quem se vai fazer o bem e a quem se vais deixar 
sem socorrer... E o homem limitado nunca pode saber 
que esta escolha deve-se a buscar o mal menor e não 
a um egoísmo dissimulado, com o qual se quis evi-
tar um incômodo, uma tensão, um fracasso. Somen-
te Deus pode entrar até essa profundidade. Quando 
Jesus vai pedir o batismo de João “para remissão dos 
pecados”, não se sabe não-pecador. Como tampou-
co sabem-no os homens que o vêem atuar, por mais 
impactados que estejam por seus valores. Deus vai 
declará-lo somente a posteriori. E mostrará, aqui tam-
bém, que cada decisão de Jesus correspondeu, pon-
to por ponto, à decisão do Criador do Universo para 
esse mesmo universo.

Porque a “pessoa” que decide é a mesma. A não-
pecabilidade de Jesus não se dá na qualidade visível 
de cada uma de suas obras. Talvez nós, tomando apa-
rentemente a decisão que ele tomou em tal circuns-
tância, pecaríamos. Não apenas e nem tanto, porque 
nossa “circunstância” é diferente, mas porque não 
colocaríamos o mesmo sentido para resolver a am-
bigüidade. Algo disto está presente na própria obser-
vação de Jesus de que será perdoado quem diga uma 
palavra contra o Filho do Homem, mas não quem a 
diga contra deus, ao ofender o irmão, e — mais ainda 
— ao usar Deus para justifi car essa ofensa.

B) O conceito de natureza

1. Os gêneros literários das duas 

naturezas

Como disse aqui e desenvolvi em outro artigo so-
bre o tema,10 o termo encontrado por Calcedônia para 
nomear esse duplo “modo de ser”, que converge na 
única “pessoa” de Jesus, Verbo de Deus, tem a vanta-
gem de afi rmar que Jesus possuiu (e atuou com) uma 
plena humanidade e uma, igualmente, plena divinda-
de, sem que ambas se misturassem, ou se separassem.

Se tivéssemos que usar uma similitude tirada da 
informática, diríamos que Deus nos revelou a mes-
ma mensagem, através de dois programas diferentes. 
Cada programa dá à mensagem suas possibilidades 
próprias expressivas, assim como também suas limi-
tações específi cas.

Percebe-se isto no gênero literário com que o cre-
do de Nicéia, por exemplo, fala do que Calcedônia 
— mais tarde — chamará de “natureza divina” de 
Jesus, por oposição ao gênero literário que ali se usa 
para descrever sua “natureza humana”. Do Filho de 
Deus se apresentam “atributos” sem verbos ativos: 
“nascido unigênito do Pai, isto é, da (mesma) essên-
cia do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadei-
ro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubs-
tancial ao (= homoousios = da mesma essência que 
o) Pai, por quem todas as coisas foram feitas, as que 
existem no céu e as que existem na terra...”. É neste 
momento em que — como se disséramos sem avisar 
a profunda mudança que vem a seguir — se come-
ça a falar da “natureza humana” do mesmo sujeito. 
Isto, de maneira signifi cativa, obriga a unir tudo o que 
antecede com o que segue, através de um pronome 
relativo: “... que por nós, homens, e por nossa salva-
ção desceu e se encarnou, se fez homem, padeceu 
e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e há de 
vir a julgar os vivos e os mortos” (D. 54).11 Como se 
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vê, a “natureza humana” de Jesus não está compos-
ta de atributos abstratos (como, tampouco, sequer de 
“acontecimentos míticos” que tenham lugar antes de 
que, com a criação, comece o tempo no universo 
criado). Se fi camos no modo de expressão utilizado, 
é uma história, embora contenha alguns “aconteci-
mentos” que chamaríamos de meta-históricos, como 
a encarnação e a ressurreição.

No Concílio de Éfeso, falando a linguagem que se 
deve empregar para falar de Jesus, diz-se que não se 
pode dividir a linguagem procedente da natureza hu-
mana — apesar de não usar a palavra até Calcedônia 
— da que procederia da natureza divina, mas que é 
mister predicar de Deus(encarnado) o que é verda-
deiro de Jesus, como — e os exemplos são quatro 
— o de “ter mãe”, “padecer, ser crucifi cado e expe-
rimentar a morte” (D. 116, 113 e 124). Outra vez, o 
que em Calcedônia se chamará a “natureza humana 
de Jesus” se expressa com elementos de sua histó-
ria. Não há um só dado sobre Jesus constituído por 
uma qualidade que, por inferência, se translade da 
natureza (abstrata) do ser humano, isto é, da clássica 
defi nição de “animal racional”.

Uma vez feita esta fácil constatação, podemos 
passar a outra, oposta, menos evidente, mas de gran-
de importância cognoscitiva. Quando os credos de 
Nicéia ou de Calcedônia apresentam a “natureza 
divina” de Jesus, verbo de Deus, têm que apelar à 
outro gênero literário. Pelo simples motivo de que, 
aparentemente, Deus — o Deus dos fi lósofos — não 
tem história.

Nicéia — como Calcedônia — pode trazer engano 
nesse ponto, se não prestamos a devida atenção. Efe-
tivamente, uma pseudo-história aparece antes de que 
os dados próprios da história de Jesus sejam decla-
rados. Essa pseudo-história interior à divindade está 
composta por um elemento trinitário e por outro que 
é a criação do universo. Mas, os dois são intemporais: 
o nascimento (= gerado, não criado) do Filho de Deus 
Pai acontece (se é que se pode falar assim) na pura 
eternidade de Deus. Não muda qualquer situação. 
Não houve momento em que o Pai estivesse sozinho, 
sem o Filho. Que não se trata de uma história pode 
ser visto no fato de que os verbos “nascer” e “ser ge-
rado” têm apenas o sentido de indicar que a essência 
do Filho é igual à do Pai.Fica o outro elemento: a 
criação do universo. Já vimos que é um dado bíbli-
co do qual não se escapa, por mais que repugne a 
uma concepção monista, a criação por Deus de um 
mundo contingente, sendo Deus imutável e absolu-
tamente simples. Ou seja, o “motor imóvel” que não 
é afetado por aquilo mesmo que faz existir. A criação 
tampouco tem um signifi cado “histórico”, mas fi gura 

aqui como algo que permite assomar-se à natureza 
divina e proclamar uma de suas qualidades, insepa-
rável de sua essência: a infi nitude de seu ser, tradu-
zida em onipotência. Em outras palavras, a “natureza 
divina” é uma construção intelectual de qualidades 
deduzidas da infi nitude divina.

Assim, quando o Vaticano I quiser defi nir a essência 
ou natureza divina — prescindindo da distinção entre 
as pessoas trinitárias — fará uma descrição de quali-
dades divinas baseadas na infi nitude do ser de Deus:

A Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana crê e con-
fessa que há um só Deus verdadeiro e vivo, criador e 
senhor do céu e da terra, onipotente, eterno (= intem-
poral), imenso, incompreensível, infinito em seu enten-
dimento e vontade e em toda perfeição... substância es-
piritual (= imaterial), singular, absolutamente simples e 
imutável, deve ser predicado como distino do mundo, 
real e essencialmente felicíssimo em si e por si, e inefa-
velmente excelso (= inacessível), acima de tudo o que 
existe fora dele mesmo ou pode ser concebido (D. 1782).

Como se pode ver, a criação e, particularmente, 
uma criação que não afeta nem um pouco a felici-
dade de Deus, serve ao Concílio para acumular atri-
butos divinos pelo procedimento de negar (muitas 
vezes, com um signifi cativo prefi xo: in-) o que ocorre 
com os seres limitados. Fica, assim, evidente que não 
se pode atribuir a um Deus concebido dessa maneira 
predicados como o de ter mãe, padecer, ser crucifi ca-
do ou morrer (sob pena de fl agrante contradição).

Aconteceu que o monismo da fi losofi a grega do-
minou a fi losofi a medieval, a despeito de Calcedônia. 
Este Concílio quis substituir a “teologia natural” do 
pensamento grego pela “teologia histórica” do pen-
samento bíblico. Por isso, entendeu que o conceito 
da “natureza divina” tinha que ser formado com a 
história de Jesus (e de seus predecessores bíblicos) 
e não deduzido de uma qualidade abstrata como a 
infi nitude.12 Isto, na realidade, já estava presente em 
Eféso, mas Calcedônia confi rma-o e fundamenta-o ao 
dizer que as duas naturezas nunca se misturam. Por 
isso, como o único visível, perceptível e verifi cável 
historicamente é a atuação da existência plenamente 
“humana” de Jesus, é dessa história que devemos tirar 
os elementos que vão formar o conceito do divino.

No entanto, Calcedônia tropeça em dois escolhos 
inseparáveis do monismo do ser e veiculados, por-
tanto, pela fi losofi a na qual verte seu pensamento, 
globalmente correto, sobre a formação do conceito 
de Deus. Um está explícito: é o conceito de “nature-
za”, quando empregado para o homem Jesus e ainda 
mais para o Verbo divino. O outro é implícito: como 
extrair conhecimentos signifi cativos de uma “histó-
ria” limitada e particular como a de Jesus? Creio ser 
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necessário que o leitor se detenha e reconheça estes 
dois escolhos, assim como o modo (geral) de evitá-los.

2. A “natureza” dos entes livres

A fi losofi a grega é, antes de tudo, uma cosmologia 
dominada pelos conhecimentos fi xistas da física e da 
astronomia. Entende que a função intelectual é sepa-
rar o permanente do transitório, mutável, acidental. 
Pois bem, a natureza (= fysis), assim como os termos 
essência, substância, etc., tendem a captar o invariá-
vel no mutável.

A conseqüência disto, como já tivemos ocasião de 
apresentá-lo em outra obra,13 é que um pensamento 
que emprega “naturezas” vale cada vez menos — no 
processo evolutivo do universo — à medida em que 
aumenta a “espontaneidade” dos seres. À medida em 
que vamos ascendendo nos resultados do processo 
evolutivo, temos que dar mais e mais lugar para o ve-
ículo com o qual se revela um ser que depende mais 
do sentido que ele mesmo se dá. E essa categoria 
cognitiva, que permite passar do fi xo ao espontâneo, 
é precisamente a história.

Por exemplo, se me interessa saber como reagirá 
um cachorro desconhecido diante de uma visita mi-
nha à casa de uns amigos, pouco me servirá conhe-
cer sua natureza invariável, enquanto espécie canina. 
Pelo contrário, e mesmo reconhecendo que cada ca-
chorro — e mais ainda se é inteligente — tem limites 
à sua ação, determinados por sua genética, é mister 
conhecer sua “história”, formada pelas reações que, 
empregando a aprendizagem de trial and error, foram 
formando seu “caráter” individual. Somente assim 
poderei prognosticar, com uma boa margem de erro, 
mas também com maiores possibilidades de acerto, 
se serei ou não atacado ou mordido por ele.

Quem deseja formar um casal estável, não se pre-
ocupará em saber qual é a natureza humana de seu 
possível companheiro ou companheira.

Tem, sim, sumo interesse em conhecer essa “pes-
soa” que associará estreitamente à sua vida. E so-
mente poderá conhecê-la, seguindo — através de 
suas decisões livres — o mundo do sentido que essa 
pessoa estabeleceu. É óbvio que não será a mera acu-
mulação de decisões ou seus resultados que me ofe-
recerão esse conhecimento pessoal, mas o mundo do 
sentido que dá lógica e coerência a suas decisões nos 
diferentes contextos.

E quando chegamos a Deus? A metafísica implíci-
ta no modo como Deus se apresenta no Antigo Tes-
tamento mostra-o como pessoal, isto é, como rela-
cionado afetivamente com suas criaturas (humanas) e 

como sensível a suas atitudes às quais reage. Por outro 
lado, um motor imóvel é o oposto a nossa vivência do 
que é uma pessoa. E o Novo Testamento segue o mes-
mo caminho, quando — apesar do contexto cultural 
grego — afi rma que Deus é amor, ou seja, que sua 
realidade consiste em amar. Isto obrigou a metafísica 
monista (grega), usada pelo cristianismo medieval, a 
acrescentar aos atributos divinos — como a imutabi-
lidade — que Deus é livre.

Mas, ao deduzir de sua perfeição infi nita que Deus 
não pode mudar, proibiu-lhe — de certo modo — to-
mar qualquer decisão. Porque, afetivamente, o que 
pode signifi car uma decisão que deixa exatamente 
igual a quem decide A ou B?

Entretanto, antes de entrar no tema da natureza di-
vina, creio que será útil resumir os resultados de nossa 
pesquisa sobre a natureza em seres, como o homem, 
dotados de liberdade. Na realidade, apenas vou re-
petir o que já disse de outras maneiras, no decorrer 
desta obra. A natureza do homem existe, sem dúvida 
alguma. Mas, seu valor cognitivo baixou na mesma 
proporção em que aumentou o dos conhecimentos 
que, através da “história” das opções de cada homem, 
chegam ao que o homem positivamente é. A nature-
za mostra os limites que tem — vamos dizê-lo assim 
— essa máquina de ser que está à disposição da liber-
dade, ou seja, da fonte de sentido que é a pessoa. A 
natureza condiciona o que a liberdade pode escolher. 
Mas, ao não determiná-lo, fi ca — de certo modo — 
reduzida a um papel negativo. Positivamente falando, 
cada homem é o que quer ser. Isso, sim, contando com 
uma natureza que marca e condiciona sua liberdade.

Por isto, existe entre os homens o que se chama de 
justiça. Considera-se o homem responsável da reali-
dade que surge de sua atividade, precisamente por-
que se sabe que isso não provém de seu ser ou natu-
reza necessária, mas que surge de uma faculdade de 
valorização que está na liberdade humana. Apesar de 
que, depois, se admitam atenuantes (já que se trata 
de uma liberdade “condicionada”) e, até, em casos 
especiais, a mesma inimputabilidade (o que equivale 
dizer que o homem possui atividades não livres). No 
entanto, ninguém pensaria em julgar um leão pelo 
fato de ter matado e devorado um homem...

3. A “natureza” divina

Pois bem, será possível dizer que Deus tem uma 
“natureza”? Ou, no extremo do espectro que vai da 
pura natureza à pura liberdade, será preciso dizer que 
não tem “natureza”? Tratando este tema, Schillebee-
ckx escreve: “Em Deus não se dá ‘necessidade natu-
ral’; ele é, por essência, pura e absoluta liberdade”.14
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Creio que o autor não deu o passo — necessá-
rio, ao que me parece — de um dualismo ontológico, 
para poder dar à expressão citada toda a sua força. Se 
não me equivoco quer dizer que a liberdade divina 
não tem em sua “natureza” qualquer obstáculo ou 
limite à sua liberdade. Aqui, sim, Deus é o único ente 
que tem plenamente o ser que quer ter.

Se por “natureza divina” se entende o ser que 
Deus tem para dar-lhe — por assim dizer — a forma 
que sua liberdade queira, é preciso dizer que a natu-
reza divina consiste em que a liberdade dispõe de um 
ser sem qualquer limite. O objeto da liberdade divina 
não está, por isso mesmo, condicionado por limites 
“naturais” de qualquer espécie.

Se alguém tira daí a conseqüência de que o termo 
“natureza” não tem, então, razão de ser, quando se 
trata de Deus, não me oporia a isto, por princípio. 
Mas, como já deixei fi rmado em minha obra anterior, 
O Dogma que liberta, penso que sempre é melhor 
aproximar-se tanto quanto possível à fórmula que se 
trata de reformular. Mostrando isso sim, por que é in-
sufi ciente e deve ser modifi cada.

Ensaiemos, por exemplo, uma dessas características 
ou atributos da (suposta) natureza divina: a imutabili-
dade. É claro que esta qualidade é considerada pelo 
Concílio Vaticano I (0ara colocar um exemplo) como 
positiva. Tratar-se-ia de uma tautologia, pois quem 
possui um ser infi nito não tem qualquer motivo para 
mudar, a fi m de “ter” ou “ser” mais do que já tem e é.

O que o dualismo postula aqui é que essa (supos-
ta) natureza deixa Deus em total liberdade para mu-
dar, se gosta, e para depender de outro ser, se quer 
— real e verdadeiramente — amá-lo. E passar, assim, 
da alegria quando esse ser é feliz à dor quando esse 
ser querido sofre. A função limitante e condicionan-
te, que a natureza tem para uma liberdade limitada, 
não a tem para uma liberdade infi nita. É verdade que 
Deus não está obrigado, por sua natureza, a mudar 
como o está um ser limitado. Mas não se poder fazer 
da natureza divina uma limitação, de tal maneira que 
obrigue Deus a não mudar para não cair em contra-
dição com sua imutabilidade... Esta é somente condi-
cional ou — se se prefere — negativa.

Outro exemplo. Deus não está obrigado, por sua 
essência, a padecer com cada uma de suas criatu-
ras que sofre. Mas, tampouco está impedido, natu-
ralmente, como o pretendia santo Tomás na Suma, 
de ter relações reais com qualquer uma delas. É livre 
para fazer uma ou outra coisa, em princípio; embora 
atualmente só podemos conceber Deus amando-nos, 
já que sua liberdade quis, não apenas que se nos re-
velasse assim, mas que fosse assim: o ser eminente-
mente relacionado.

Creio que, assim, se compreende por que não uma 
“teologia natural qualquer”, mas uma teologia natu-
ral que pretenda ser positiva no sentido de encher de 
atributos o conceito de Deus, partindo de sua natu-
reza de ser absolutamente perfeito, fi que descartada 
por Calcedônia. Essa teologia apenas pode dizer que 
Deus tem à disposição de sua liberdade um ser que 
não opõe qualquer limitação ou obstáculo. Mas, se 
queremos saber o que Deus verdadeiramente é, sua 
realidade divina, temos que conhecer o que escolheu 
ser, livremente. Em outras palavras, embora a palavra 
não seja a mais apropriada, temos que conhecer sua 
“história”. E como isto, de um modo semelhante ao 
que acontece com as pessoas, não pode defi nir-se de 
maneira abstrata, mas através do exercício dessa li-
berdade, a história tem que ser o caminho epistemo-
lógico que conduz ao conceito de Deus. Pois bem, a 
única história de Deus visível e não ultrapassável, é a 
que mostra Jesus, usando (sem misturas) sua natureza 
humana em nossa história.

E com isto, chegamos exatamente ao segundo pro-
blema do Concílio de Calcedônia (submetido a uma 
fi losofi a monista do ser) para veicular seu conceito 
libertador de Deus: como fazemos para formar o con-
ceito de Deus (sem entrar nas confusões que pode-
riam surgir com o uso do termo “natureza divina”) a 
partir da história de Jesus de Nazaré?

4. Que é o significativo da história de 

Jesus?

Recorde-se aqui o que já dissemos várias vezes 
nesta obra: a fi losofi a e a ciência nasceram juntas na 
Grécia. Aristóteles fala do divino, sem que se possa 
dizer que ele seja um homem religioso. É que, para o 
“fundador” da ciência ocidental, “somente podia ha-
ver ciência, ciência real, do necessário”. Pois bem, a 
ciência humana não pode evitar que acontecimentos 
fortuitos surjam, quando se entrecruzam diferentes 
linhas de causalidade. Por isso, é imperfeita; e por 
isso também, somente há ciência propriamente dita, 
quando o conhecimento chega ao Motor Imóvel, onde 
não há acaso, mas perfeição absoluta. Este é o terreno 
do absoluto, ao qual esse homem a-religioso — mas 
teólogo — que era Aristóteles chamava de “divino”.15

Como se vê, Deus de um lado e a história huma-
na, de outro, ocupam exatamente os dois extremos 
do espectro do conhecimento no genérico da cultura 
grega. Do necessário e imutável ao contingente e pu-
ramente mutável. E Calcedônia se atreveu a dizer, em 
tal contexto, que o próprio conceito de Deus devia 
ser plenifi cado de conteúdo com a história humana 
de Jesus!
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O que se compreende aqui é por que se confi r-
mou a hipótese lançada por mim, depois de exami-
nar a “comunicação de linguagens”. Dizia que, se os 
únicos exemplos de tal comunicação iam de baixo 
para cima, da história de Jesus à natureza divina, era 
porque esta última estava vazia. Do contrário, o que 
fora trazido do humano teria sido negação do divino 
por estar em contradição com ele. Por exemplo: sofri-
mentos versus impassibilidade.

Acontece que o conceito do que é que, realmente, 
é Deus não se podia deduzir de sua natureza, já que 
esta se dobra à infi nita liberdade divina. Pois bem, 
essa liberdade divina era a mesma que, num plano 
limitado (humano), estava fi elmente representada pe-
las opções históricas de Jesus de Nazaré.

No entanto, não se pode esquecer que a fi loso-
fi a grega era monista. O valor se identifi cava com a 
perfeição do ser, e esta com a imutabilidade e neces-
sidade de todo o divino. O leitor recordará que, no 
primeiro parágrafo deste capítulo, a dedução “natu-
ral” levava o Concílio Vaticano I a supor um Deus 
“felicíssimo em si e por si” ou, o que é o mesmo, 
incapaz (por falta de causa fi nal) de ser feliz criando 
outro ser e seguindo seus avatares com amor, interes-
se e ansiedade.

Assim, quando se obriga esse tipo de fi losofi a a 
admitir que não deve separar do conceito de Deus os 
elementos provenientes da história de Jesus, não é es-
tranho que não saiba como fazê-lo. Porque o mutável 
e o cambiante — isto é por defi nição a história — não 
pode ser fonte de conhecimento válido. Em outras 
palavras, a história nunca foi, seja na fi losofi a clássica 
da Grécia, seja na fi losofi a “cristã” medieval, seja no 
neo-tomismo contemporâneo, o que é para o dualis-
mo: a clave do sentido que a liberdade dá a seu ser.

Daí o mal-entendido. O que era necessário tirar 
da história de Jesus para colocá-lo no conceito de 
Deus era o sentido que estava presente na história 
de Jesus. Mas, como o sentido — da mesma maneira 
que palavras como “liberdade” e “pessoa” —, não ti-
nham qualquer signifi cação positiva para esse tipo de 
ciência-fi losofi a, o Concílio de Éfeso, tira da história 
de Jesus dados pontuais ou, dizendo-o em outros ter-
mos, o que é mais parecido a “coisas”, em sua pobre 
materialidade. Os quatro exemplos que aparecem 
nos anátemas de Cirilo são expressivos a esse respei-
to: ter mãe, padecer, ser crucifi cado e morrer.

Não se percebe que, puramente falando, nestes 
quatro termos não há qualquer valor, ou (portanto) 
sentido. O sentido somente pode provir do modo 
como Jesus encarou e viveu suas relações com sua 
mãe, assim como da motivação histórica, ou — se 

se prefere — do projeto com o qual ele próprio quis 
livremente se identifi car e que lhe ocasionou seus pa-
decimentos, sua crucifi xão e sua morte. É esse como, 
e não o mero dado pontual de qualquer acontecimen-
to ocorrido a Jesus, que se deve transportar ao con-
ceito de Deus. Transportar um neutro “ter mãe” em 
nada difere de outros dados meramente fácticos, que 
igualmente teriam direito de fi gurar no conceito que 
se deve ter de Deus. Por que não dizer, por exemplo, 
que o Império Romano dominou Deus, uma vez que 
Jesus esteve de fato sujeito a ele? O exemplo pode 
parecer ridículo, mas ajuda a reconhecer que tirar 
“coisas” da história de Jesus para fazê-las predicado 
de verbos, cujo sujeito é o próprio Deus, seria apenas 
o resultado de uma notória carência da fi losofi a gre-
ga: não saber como obter sentido daquilo que não é 
predizível, do que surge da liberdade, do que chega 
e passa, isto é, da história.

E, pelo contrário, o que a maternidade divina de 
Maria quis dizer — e disse mal — é que, para quem 
crê em Jesus, nada há em sua vida ou em sua própria 
história que, enquadrado no projeto que orientou a 
vida de Jesus, não seja veículo de um sentido e de 
um valor que simultaneamente humaniza a existên-
cia do homem, assim como nos revela a própria vida 
de Deus. Nada há tão pequeno ou insignifi cante que, 
ao unir num mesmo projeto Deus encarnado e todos 
os seus irmãos homens numa única história, que a 
todos interconecta, não seja expressão de sua divin-
dade. Mas, com a condição de integrá-lo ao projeto 
que Jesus quis realizar, usando — dentro dos limites 
do possível — sua “natureza humana”.

5. A maternidade divina de Maria e o 

conceito de Deus

Creio que não se pode deixar este tema aqui, sem 
nos perguntarmos o que entende o fi el cristão, quan-
do chama Maria de “Mãe de Deus”. Esta pergunta 
— dir-se-á — pertence mais à sociologia do que à 
teologia. E o motivo seria que o povo pode dar a esse 
dogma mariano um sentido diferente daquele que os 
teólogos lhe dão. No entanto, creio que essas (supos-
tas) diferenças não incidem muito, nem tornam su-
pérfl ua a pergunta que acabo de fazer.

E, na falta de estudos sociológicos — que não ca-
beriam nesta obra, embora existissem — prefi ro refe-
rir-me a um exemplo que tenho diante de meus olhos 
e que me chegou de modo fortuito. Dentro de uma 
felicitação de Natal, encontrei num envelope um 
santinho de tipo popular de “Nossa Senhora do Sa-
grado Coração”. No verso, fi gura uma oração a esta 
invocação marial, com um carimbo que indica que 
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o santinho e a oração são distribuídos na capela de 
Santa Bárbara, em Seagoville, Texas: “Lembrai-vos, ó 
nossa Senhora do Sagrado Coração, do inefável po-
der que vosso Filho divino vos deu sobre seu Cora-
ção adorável... Ó tesoureira celestial do Coração de 
Jesus, desse Coração que é o manancial inesgotável 
de todas as graças, o qual podeis abrir a vosso gosto 
para derramar sobre os homens todos os tesouros de 
amor e misericórdia, de luz e de salvação que en-
cerra...!” Omito exclusivamente as petições feitas ali, 
que acompanham essa saudação.

Não sei se o leitor está tão familiarizado com a his-
tória dogmática das últimas décadas que precederam 
ao Vaticano II, como para saber as tentativas feitas 
por teólogos importantes da Igreja para elevar a nível 
de dogma o título marial de “mediadora de todas as 
graças”. Menciono-o, unicamente, pela óbvia seme-
lhança da expressão popular da oração citada com a 
expressão estritamente teológica de uma crença que 
é, no fundo, a mesma.

E é óbvio que me interessa esta oração, enquanto 
conseqüência do mesmo dogma cristológico defi nido 
pelo Concílio de Éfeso. Efetivamente, disse — e nisso 
não fui nem um pouco original — que o pensamento 
grego não sabe tirar do histórico um conhecimento 
relevante. Por isso, oferece uma visão pseudo-his-
tórica de Jesus, reduzida a dados mate- riais, isto é, 
pontuais. Não obstante, fora do caso da maternidade 
divina de Maria, não se pode ignorar que, ao falar de 
sofrimento, paixão e morte de Jesus, distingue esses 
acontecimentos pelo fato de que na vida religiosa do 
povo cristão, a paixão, a crucifi xão e a morte de Jesus 
para salvar-nos têm um sentido relevante que faltaria 
— pelo menos de maneira refl exa — em outros deta-
lhes da vida de Jesus. Ou seja que, se atendemos ao 
implícito, não é possível negar que Éfeso chega, de 
certo modo, a distinguir, em certos fatos históricos 
de Jesus, um sentido digno de fi gurar no conceito do 
próprio Deus.

Mas, qual seria o sentido implícito em “ter Maria 
como Mãe”? Esta pergunta torna-se especialmente 
necessária, porque os famosos anátemas de Cirilo 
começam precisamente — cânon 1 — com a mater-
nidade divina de Maria. Somente depois, no cânon 
4, enuncia-se o princípio geral da comunicação de 
idiomas (graças à qual Maria pode dizer-se “Mãe de 
Deus”), e apenas no cânon 12 — o último — dão-se 
os exemplos mais claros dessa comunicação: o pade-
cer, o ser crucifi cado e o experimentar a morte.

Talvez não me acusarão de anacronismo, se bus-
co esse porquê na oração acima citada. Não é em 
vão que o século V destaca um marco teológico, pelo 

qual o culto marial vai ocupando um lugar intermedi-
ário entre o tributado aos santos e o tributado ao pró-
prio Deus. Se, em Éfeso, se insiste de um modo tão 
óbvio em declarar Maria “Mãe de Deus”, é porque o 
povo cristão prefere depositar em Maria qualidades e 
decisões que, de outra maneira, teria que colocar no 
próprio Deus. A citada oração é sumamente eloqüen-
te a esse respeito.

De fato, por que, contra todo o testemunho neo-
testamentário (cf. Lc 11,9-13 e pars.; Rm 8,32, etc.), 
se supõe que pode ser mais favorável ao homem “o 
poder que o Filho divino deu a sua Mãe sobre seu co-
ração”? Por que se consideram fechados “os tesouros 
de amor e de misericórdia de Deus”, se não os abre 
aquela que foi constituída sua “tesoureira”? Seria sua 
“mediação” necessária para que certas graças fossem 
concedidas, porque não estaria no plano do próprio 
Deus concedê-las?

Creio que a resposta a todas estas perguntas está 
presente, apesar de oculta, nas relações familiares 
que existem entre os homens e, especialmente, no 
papel que joga o materno em particular e o feminino 
em geral, e que supõem uma sensibilidade às neces-
sidades dos fi lhos, que o pai, comumente, não possui 
num mesmo grau. Que aconteceu, então, com a teo-
logia “mariana”?

Independizou-se do que foi em sua origem, isto 
é, de uma teologia cristológica. Dos quatro dogmas 
chamados marianos, apenas dois têm fundamento bí-
blico: um explícito — o da Virgindade de Maria — e 
outro implícito ou indireto (isto é, mediante a comu-
nicação de linguagens, estabelecida por Éfeso para as 
duas naturezas de Jesus) — o da Maternidade Divina 
de Maria. Os outros dois dogmas marianos, o da Ima-
culada Conceição (ou ausência do pecado original 
na concepção da Virgem), e o da Assunção de Maria 
(imediatamente após sua morte) em corpo e alma aos 
céus, estão constituídos pelo fato de estender à Mãe 
um privilégio que se diz do Filho, e isso através de 
um argumento de ordem teológica. Que, no caso da 
imaculada conceição de Maria, funcionou — como 
se sabe — unindo os três verbos: potuit, decuit, ergo 
fécit (pôde, foi conveniente, logo, Jesus fez).

Essa independência do dogma da Maternidade 
Divina de Maria de sua origem cristológica implica, 
assim, uma entrada de caracteres acentuadamente 
masculinos no conceito de Deus. E isto, por sua vez, 
exigiu a existência — na vida prática, espiritual, dos 
cristãos — de algo muito semelhante a uma deusa 
paredra: o culto da Mãe de Deus.16 Na realidade, no 
dogma de Éfeso, observa-se aqui o mesmo defeito 
mostrado antes: o sexo histórico de Jesus é introdu-
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zido de um modo pontual e material no conceito de 
Deus, sendo que devia ser introduzido o sentido da 
história de Jesus. E esse sentido, segundo Paulo, é o 
que suprime qualquer diferença de valoração entre 
“judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher” 
(Gl 3,28). São escamoteados, assim, em Deus, alguns 
elementos essenciais desse amor que é sua própria 
existência: compaixão, sensibilidade, ternura...

Não é estranho, então, que ninguém atribua a (a 
não intervenção onipotente de) Maria, por exemplo, 
a morte de uma criança inocente.

Em compensação, a imensa maioria dos cristãos 
irão atribuí-la, sem titubear, a Deus; que se supõe não 
sofrer ou sofrer muito menos do que Maria, com essa 
morte.

Como vemos, não se trata de negar que tal ou qual 
dado pontual de Jesus deva ou não entrar no conceito 
de Deus, fundamentando-se em que isso traria con-
seqüências pastorais não desejáveis. Tudo na história 
de Jesus deve fazer parte do conceito de Deus, não 
por sua materialidade, mas pelo sentido que Jesus 
deu à sua existência, sentido presente na totalidade 
dessa existência, mas não por acumulação de dados 
pontuais que a compõem.

Notas
* Texto retirado de J.L. Segundo. Que mundo? Que 

homem? Que Deus? São Paulo: Paulinas, 1995. p. 
403-433.

1 Pode ver-se, a este respeito, J. L. Segundo, O dogma..., 
op. cit., Parte I. Quanto ao conteúdo concreto 
dessas etapas veterotestamentárias, pode ver-se 
uma pequena obra minha, escrita com finalidade 
didática e, certamente simples, mas útil — creio 
— para situar as sucessivas concepções teológicas 
do povo de Israel, do Javista a Cristo. Trata-se de 
Qué es un cristiano. Montevideo: Mosca. 1971, 
Parte I “Etapas pré-cristianas de la fé” (à qual, hoje, 
apenas introduziria alguma correção, que não 
afeta a perspectiva geral). Pode ver-se também um 
resumo dessas etapas em minha obra, mais recente: 
Teologia Abierta. Cristiandad, Madrid, 1983, T. III, 
cap. VI, pp. 170-195.

2 Este processo é o que, por analogia com o 
método socrático — embora transportado a outra 
sistemática filosófica — A. Torres Queiruga chama, 
corretamente, de “meiêutica histórica”, em seu 
livro La revelación de Dios en la realización del 
hombre. Versão cast. Ed. Cristiandad. Madrid, 
1987, cf., especialmente, pp. 129 e 149.

3 E ao qual não se pode colocar como autor o 
apóstolo João, a não ser que lhe sejam atribuídos 

certos dados da vida ou do contexto de Jesus, que 
a crítica ou as escavações reconheceram como 
provenientes, verossimilmente, de uma testemunha 
ocular (caso da piscina de Siloé, a data da Última 
Ceia em relação com a páscoa, etc.).

4 “É ensinamento explícito do Vaticano I que não há 
mais verdades a acrescentar ao depósito da fé. Não 
obstante, este é apenas um aspecto da matéria. 
Como Mostraram as discussões do Vaticano II, a 
revelação, em sua plenitude, não consiste numa 
coleção de verdades (cf. DV, 2). Por isso, é pelo 
menos possível colocar a questão de como a 
revelação foi “fachada” num sentido (objetivo) e 
como, não obstante, continua acontecendo. Mais 
ainda, espero no transcurso desta obra mostrar que a 
revelação deve ser considerada como um processo 
que apenas começa, em toda a sua plenitude, nos 
tempos apostólicos”. Gabriel Moran, Theology..., 
op. cit., p. 28.

5 Este é o título do cap. VI da obra que acabo de citar 
de G. Moran (pp. 115-130). Caberia acrescentar 
que, embora Moran tenha claro que a revelação 
que continua não se acumula (como tampouco a 
“graça” com a recepção de sacramentos), tampouco 
explica bem (talvez por falta de categorias como 
a maiêutica histórica ou o aprender a aprender) 
onde está p crescimento que o conhecimento da 
Encarnação pode ter depois de ter sido revelado 
no Novo Testamento. Algumas de suas fórmulas 
permaneceram ambíguas, quanto a que a revelação 
realmente continue: “Por isso, a revelação terminou, 
apenas no sentido em que se chegou a um ponto 
alto que jamais será ultrapassado e que abre a 
revelação a todos os homens. Esse ponto alto é o 
‘começo do derramar-se infinito da plenitude de 
Cristo sobre a Igreja (e) do crescimento da Igreja 
sobre a plenitude de Cristo e de Deus’” (p. 120; a 
última citação é da obra de U. Von Balthasar, Word 
and Revelation).

6 Cf. J. L. Segundo, El Hombre de hoy..., op. cit., t. 
II/2, Parte I.

7 “Subsistência” foi, às vezes, outro candidato 
vencedor para traduzir às línguas latinas o termo 
grego hipóstasis. Mas, seus inconvenientes, (além 
do monismo geral ao qual se integra) são demasiado 
notórios. O termo grego faz alusão ao ser que 
serve, como se disséssemos “de base” (= sub-
stancia = hipo-stasis) àquilo de que se fala (neste 
caso, às duas naturezas de Jesus). Entretanto, no 
transcurso de desenvolvimentos lingüísticos, que 
percebemos – “subsistência” acabou por designar 
a base material (geralmente alimentícia) para vida, 
o que desvia totalmente a mente do significado 
original que tinha nas controvérsias cristológicas.
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8 E. Schillebeeckx, talvez por sua formação tomista, 
assimila de fato — e talvez sem pensá-lo ou querê-
lo expressamente — a palavra “pessoa” à palavra 
“individuo”, ou seja a um termo que designa o ser. 
E então, com aparente razão, no caso de Jesus, 
pode-se falar de “pessoa humana”, contra o parecer 
da teologia clássica que, levando em conta a pré-
existência do Filho de Deus em relação ao homem 
Jesus, prefere falar de “pessoa divina” e proscreve 
o uso da expressão “pessoa humana” (embora a 
pessoa que é Jesus tenha uma natureza humana, 
o que não se nega). E Schillebeeckx responde que 
sim, que se pode, porque “Poderia Jesus ser outra 
coisa?”, esse Jesus que conhecemos, bem ou mal, 
em sua história entre nós. Jesus..., op. cit., p. 336.

9 Pessoalmente, eu o li em sua tradução francesa (de 
Ch. Mauron): Les sept piliers de la sagesse. Payot. 
Paris, 1995 (11).

10 “Disquisición sobre el misterio absoluto”, art. cit.
11 É verdade que isto se percebe com menor clareza 

no grego, que usa particípios, no lugar da terceira 
pessoa do singular (Jesus como sujeito distante) e os 
verbos nos correspondentes tempos do indicativo. 
No entanto, a tradução latina e também a que 
fazemos aqui são fiéis, pois tais particípios (com 
suas variantes para cada tempo de verbo na língua 
grega) sempre podem ser traduzidos por um verbo 
no indicativo no respectivo tempo e trazendo como 
sujeito esse pronome relativo que referido a Jesus.

12 Cf. El Hombre de hoy..., op. cit., t.II/2, pp. 659 ss., ou 
o art. cit. em Revista de Teologia Latinoamericana.

13 Jesús..., op. cit., p. 626. Não cito esta afirmação 
extraindo-a de um contexto, onde o autor se afastaria 
de modo substancial do pensamento que exponho 
aqui, apesar de que existam certas diferenças. A 
afirmação que cito aqui está precedida por esta 
outra: “Nossa história humana real, da qual também 
Jesus faz parte, significa algo para a vida do próprio 
Deus” (ib.). Não obstante, o modo de expressar-se 
de Schillebeeckx se afasta do meu. Depois de ter 
dito que Deus é “pura e absoluta liberdade”... (uma 
vez que sua “natureza” não o limita em qualquer 
coisa), continua: “Termos como ‘natureza’ e 
‘pessoa’ são de per si inadequados para expressar 
a liberdade absoluta de Deus” (ib.). Não entendo 
por que a liberdade absoluta de Deus deixaria de 
ser verdadeira e rigorosamente pessoal, uma vez 
que a pessoa não é um termo tirado pela analogia 
entis de um ente humano, mas que pertence à 
ordem do sentido. Confesso que não entendo — 
ou entendo como “monista” e demasiado grego 
ainda — o uso que Schillebeeckx faz de alguns 
termos, apesar de compartilhar, não apenas o que 

foi dito anteriormente, mas também a crítica que 
faz, neste ponto, da “teologia do processo”, que 
ganhou muita importância nos Estados Unidos da 
América.

14 Schillebeeckx resolve, assim, pelo menos nos 
termos explícitos que usa, a antinomia antes 
citada e claramente explicitada por S. Ogden (cf. 
supra, cap. II, no. 6): “O que em Deus é liberdade 
sem contingência ou porvir é — a partir de nossa 
vertente da realidade — pura contingência. Por isso, 
seria melhor dizer (tendo em vista o dado fáctico 
de nossa história e de Jesus) que, por uma parte, 
Deus não dera Deus sem criaturas e sem Jesus de 
Nazaré; e que, por outra parte, nós e também Jesus 
(a partir de nosso ponto de vista) teríamos podido 
não existir (ib. pp. 626-627).

15 Cf. Eman Mcmullin, “Natural Science and Belief in a 
Creator. Historical Notes”, na obra coletiva Physic, 
Philosophy and Theology. A Comimom Quest for 
Understanding. Observatório Vaticano. Vaticano, 
1988 (Ed. por R. J. Russell, W. R. Stoeger and C. V. 
Coyne), pp. 47-49, especialmente p. 55.

16 É óbvio que os teólogos distinguem entre culto 
de “latria” (devido somente a Deus) e o de 
“hiperdulia” (devido à Virgem Maria). Mas, nestes 
casos de linguagem, sempre será necessário levar 
em conta o que dizia o poeta Horácio, que o uso 
é a norma que fixa os significados das palavras, 
independentemente — muitas vezes — da 
intenção de quem as usou pela primeira vez. E, 
praticamente, o cristão comum entende que, seja 
latria, ou seja hiperdulia, tributa-se “culto” a Maria. 
E o título de “Mãe de Deus”, fruto de uma filosofia 
hoje ultrapassada, leva-o naturalmente a pensar 
— como na citada oração — que, dirigindo-se 
à Mãe de Deus, obtém-se coisas que o próprio 
Deus não estaria disposto a outorgar. É triste que 
o magistério oficial da Igreja, tão minucioso em 
temas discutíveis de dogma e moral, deixe passar 
quase qualquer coisa, desde que o cristão satisfaça 
sua devoção ou sua necessidade de acudir a Deus 
para obter o de que necessita. Ou seja, que não 
intervenha, quando se está jogando, na mente 
dos fiéis, um conceito errôneo — e, certamente, 
relevante — não já de Maria, mas do que Deus é e 
dos valores e prioridades que Deus tem.
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Jesus: um curandeiro em um mundo 
de curandeiros – Parte I*

Giuseppe Barbaglio

Resumo: Nenhum outro capítulo da vida de Jesus de Nazaré apresenta tanta riqueza e 
variedade de testemunhos como os que nos falam de sua ação taumatúrgica. Várias fon-
tes cristãs o atestam: Marcos; a fonte Q; a tradição própria de Mateus; a fonte L utilizada 
por Lucas; a coleção dos sinais aproveitada por João; até mesmo um dito do Evangelho de 
Tomé Apócrifo. O autor as analisa e coteja com rigor e clareza, procurando levantar ele-
mentos que ajudem a saber como o próprio Jesus entendeu suas curas e seus exorcismos.
Palavras-chaves: curas – milagres – exorcismos – Jesus taumaturgo

Nenhum outro capítulo da vida de Jesus de Nazaré 
apresenta tanta riqueza e variedade de testemunhos 
como os que nos falam de sua ação taumatúrgica. An-
tes de tudo, a frente compacta das atestações cristãs: 
Marcos com um material, ressalta-o Meier, que cobre 
quase um terço de seu escrito (209 versículos sobre 
666) e pouco menos da metade dos primeiros dez ca-
pítulos, isto é, excluídos os últimos dias passados em 
Jerusalém (200 versículos sobre 425); a própria fonte 
Q; a tradição própria de Mateus; a fonte L utilizada 
por Lucas; a coleção dos sinais aproveitada por João; 
até mesmo um dito do Evangelho de Tomé Apócrifo 
sobre o alcance taumatúrgico da missão confi ada por 
Jesus a seus discípulos. Chegou até nós também um 
relato do Evangelho de Egerton 2 sobre a cura de um 
leproso: “Eis que um leproso, aproximando-se dele, 
disse: ‘Mestre, viajando com os leprosos e comendo 
com eles no albergue, acabei pegando a lepra. Ora, 
se tu queres, eu fi co purifi cado’. O Senhor lhe dis-
se: ‘Quero; fi ca purifi cado!’ E imediatamente a lepra 
o deixou. O Senhor depois lhe disse: ‘Vai, mostra-te 
aos sacerdotes...’”. Porém, não parece ser uma fonte 
independente. Sem esquecer do discutido Evangelho 
Secreto de Marcos que relata uma variante da ressur-
reição de Lázaro:

E chegaram a Betânia. Uma mulher cujo irmão tinha 
morrido estava lá. Ela se aproximou, prostrou-se diante 
de Jesus e lhe disse: “Filho de Davi, tem piedade de 
mim”. Mas os discípulos a censuraram. Jesus, irritado, 
foi com ela para o jardim onde estava o túmulo e ime-
diatamente ouviu-se um grito de dentro da tumba. Jesus 
se aproximou e rolou a pedra da entrada do túmulo. En-
trou, então, onde estava o jovem, estendeu-lhe a mão e 

o levantou, tomando-o pela mão. Mas assim que o viu, 
o jovem o amou e começou a implorar que ficasse com 
ele. E saindo da tumba, foram para a casa do jovem, 
pois ele era rico. Depois de seis dias, Jesus lhe disse o 
que fazer e naquela noite o jovem foi até ele, vestin-
do um lençol de linho sobre [seu corpo nu]. E passou 
aquela noite com ele, pois Jesus lhe ensinou o mistério 
do Reino de Deus (citado em Smith, The secret Gospel, 
New York, 1973, pp. 16-17).

Não somente muitos testemunhos, mas também 
uma multiplicidade de gêneros literários, que in-
cluem: primeiramente, relatos que analisaremos com 
cuidado, depois sumários e ditos de Jesus, dos quais 
reportamos agora duas passagens que atestam uma 
geral atividade milagrosa do Nazareno: em At 2,22 
resume-se sua vida histórica dizendo que por meio 
dele Deus realizou obras de poder ( ), prodí-
gios ( ) e sinais ( ); na fonte Q, Jesus ameaça 
a condenação divina sobre Betsaida, Corazim e Ca-
farnaum, cidades ribeirinhas do lago de Galiléia, por-
que não se converteram nem mesmo ao ver as obras 
de poder carismático ( ) por ele realizadas 
(Lc 10,12-15; Mt 11,20-24). Não devemos esquecer 
o dito de Jesus presente somente em Lc 13,32: “Hoje 
e amanhã expulsarei os demônios e operarei curas, 
depois de amanhã terei terminado”.

Não menos importantes são as atestações não cris-
tãs citadas anteriormente: Flávio Josefo fala de Jesus 
como “feitor de obras extraordinárias (

)” (Ant 18,63); no Talmude, é acusado de 
magia e de conseqüente instigação à idolatria e cor-
ruptor do povo (bSanh 43a), uma interpretação ma-
lévola que o confi rma taumaturgo; do mesmo modo, 
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Celso lhe atribui ter importado do Egito a prática de 
artes mágicas ( ) (Orígenes, 
Contra Celsum 1,28). Em breve, o que os amigos cha-
mam de milagres e Flávio Josefo, de maneira mais 
neutra segundo o léxico helenista, de “obras parado-
xais”, os adversários, mesmo os contemporâneos que 
o acusam de agir em nome de Belzebu (Mc 3,22; Q: 
Lc 11,15 e Mt 12,24), o qualifi cam como magia ou 
atividade satânica. Acrescente-se que a fama do exor-
cista Jesus ultrapassou os estreitos confi ns da Palesti-
na do tempo: em At 19 narra-se sobre os sete fi lhos 
exorcistas do judeu Sceva, que em Éfeso, na sua ação 
libertadora, apelavam ao “nome de Jesus”; também 
em um papiro grego de magia o Nazareno aparece 
poderoso nome divino a usar nos exorcismos: “Te es-
conjuro pelo deus dos hebreus, Jesus (

)” (4,3019-3020, ed. K. 
Preisendanz).

Não se conclui, porém, que o Nazareno tenha fei-
to indubitavelmente milagres, obras que transcendem 
os limites da natureza, como defi nem os modernos. 
Isso é já uma valoração do fato que pertence por di-
reito à teologia e à fé, não ao historiador. De timbre 
fi losófi co são também as negações que, em nome de 
princípios racionais, contestam a possibilidade e fac-
tualidade dos milagres. Dos testemunhos indicados 
emerge somente, e com certeza, que no seu entoura-
ge, amigável ou não, Jesus foi considerado unanime-
mente exorcista e curandeiro. Segundo os critérios de 
valoração da época, ele e os discípulos, e até os sim-
patizantes, liam em seus gestos terapêuticos os sinais 
de um poder carismático recebido de Deus. Em uma 
palavra, as fontes de documentação nos dizem que 
operou curas e libertou endemoniados e que a hipó-
tese, diversamente apresentada, de “histórias” mila-
grosas criadas pela comunidade cristã post factum, 
talvez sob o infl uxo do ambiente externo de matriz 
helenista, não resiste defronte à massa e à qualidade 
dos testemunhos.

Em âmbito histórico fi ca aberto — e deve restar 
em princípio, pelo estatuto próprio da história — o 
problema de sua explicação: intervenção divina ou 
arte puramente humana? Aos teólogos e aos fi lósofos, 
a árdua sentença. Tanto mais que para o mundo cultu-
ral bíblico não tinha nenhum sentido distinguir entre 
forças naturais e ação divina, porque os fenômenos 
chamados naturais eram, na realidade, aos olhos do 
homem bíblico, pegadas operativas de Deus criador. 
Além do mais, os textos bíblicos, diferentemente da 
literatura grega, gostam de falar não de natureza (

), mas de criação ( ), um conceito puramente 
teológico: o mundo é obra das mãos de Deus e dire-
tamente dependente dele.

Pode-se também considerar verossímil, no plano 
histórico, que precisamente como curandeiro Jesus 
tivesse grande aceitação entre a gente da Galiléia.

1. Taumaturgos, exorcistas e 

curandeiros

Curandeiro e exorcista, mais geralmente tauma-
turgo, o Nazareno estava em boa companhia no seu 
ambiente palestino, mas também no mais vasto mun-
do grego e romano. Podemos dizer que na área me-
diterrânea daquela época, por parte do povo sobre-
tudo, havia grande familiaridade com taumaturgos, 
exorcistas, curandeiros. Certamente, não faltavam 
nas classes iluminadas espíritos céticos, como Cíce-
ro, por exemplo:

Nada pode acontecer sem causa; nada acontece que 
não possa acontecer, e quando o que podia acontecer 
aconteceu, não pode ser interpretado como milagre. 
Conseqüentemente, não existem milagres [...]. Por essa 
razão, tiramos a seguinte conclusão: o que não podia 
acontecer nunca aconteceu, e o que podia acontecer 
não é milagre” (Divin 2,28).

Ainda antes, soaram claras no mundo grego as pa-
lavras de Políbio (210-120 a.C.): “Porque, na minha 
opinião, tudo o que sai dos confi ns não apenas veros-
símeis, mas também do possível, deve-se atribuir ex-
clusivamente a uma infantil ingenuidade [...]. Trata-se 
de coisas que servem para manter viva a piedade po-
pular para com os deuses” (Hist 16,12). E de Luciano 
de Samosata (século II d.C.), que em Philopseudês 
zombava da credulidade popular descrevendo mi-
lagres em tom cômico e sarcástico. Mas esses mes-
mos testemunhos demonstram a difusão de crenças 
de signo milagroso e a presença de taumaturgos de 
diversos gêneros. De resto, sabemos que a sociolo-
gia evidenciou a existência de uma estreita ligação 
entre sofrimento, necessidade de ajuda e existência 
de curandeiros: quando as situações sociais são de-
masiado críticas e faltam também válidas estruturas 
sanitárias, recorre-se de bom grado ao taumaturgo.

Não queremos aqui insinuar ou afi rmar relações 
de dependência, mas apenas evidenciar como na an-
tiguidade Jesus taumaturgo não foi um caso à parte, 
um fenômeno único e exclusivo. Ele insere-se, com 
justiça e plenamente, no seu ambiente cultural e so-
cial, mostrando claras analogias, mas também pecu-
liaridades inegáveis. Excluir sua unicidade não leva 
de forma alguma a negar sua originalidade. Além do 
mais, compará-lo com os outros taumaturgos de sua 
época mostra-se útil, inclusive necessário, direi, para 
entendê-lo.
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1.1. O testemunho judaico

No culto e na piedade popular do judaísmo estava 
viva a memória da história bíblica, na qual ressaltam 
dois momentos signifi cativos de presença dos mila-
gres: os prodígios realizados por Moisés por ordem 
e poder de Deus — as famosas pragas do Egito — e, 
especialmente, a passagem através das águas do mar 
dos Juncos; e depois os milagres de Elias e Eliseu, dois 
profetas do Norte, caracterizados de modo original, 
sobretudo o segundo, como taumaturgos. Se os pri-
meiros prodígios tinham uma marca qualifi cante de 
fatos públicos, isto é, concernentes à história do povo, 
portanto avaliados como eventos de fundação, os se-
gundos entram, via de regra, no clichê mais difuso de 
milagres relacionados com pessoas individuais. Faz 
exceção o duelo entre Elias e os sacerdotes de Baal 
no qual o profeta de YHWH, diferentemente desses, 
obtém do céu uma resposta positiva à sua invocação: 
o Deus de Israel enviou do céu o fogo que queimou 
as vítimas colocadas sobre o altar e o povo o aclamou 
seu Senhor (1Rs 18). O tesbita se fez depois garante de 
uma solene promessa divina: em tempo de grave ca-
restia, na casa da viúva de Sarepta que generosamen-
te o hospedava, não teria se esvaziado o recipiente da 
farinha, e nem teria diminuído o azeite da jarra, bens 
já exauridos; e assim aconteceu “segundo a palavra 
que o Senhor tinha dito por meio de Elias” (1Rs 17,7-
16). Mais ativo aparece Elias no relato da ressurreição 
do jovem fi lho da mesma mulher: estendeu-se por 
três vezes sobre o corpo sem vida do rapaz, invocan-
do a intervenção divina: “Senhor, meu Deus, retorne 
a alma deste menino nele”. Mas fi ca essencial, na di-
nâmica do fato, sua súplica divinamente escutada: “E 
o Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino 
regressou nele e reviveu” (1Rs 17,17-24). Trata-se, de 
qualquer modo, sempre de milagres de legitimação 
do profeta: no fato do Carmelo o próprio Elias é explí-
cito quando atirou a luva de batalha: “Saiba-se hoje 
que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo” 
(1Rs 18,36); recuperado prodigiosamente o fi lho, a 
mulher de Sarepta confessa: “Agora sei que tu és um 
homem de Deus” (1Rs 17,24). Enfi m, em certo modo, 
Elias duplicou o prodígio de Moisés da passagem do 
mar: com o manto, bateu nas águas do Jordão que se 
abriram, deixando passar ele e Eliseu a pé enxuto (cf. 
2Rs 2,8): prodígio imediatamente repetido pelo su-
cessor Eliseu, que usou o manto recebido de herança 
do mestre, sinal de legítima sucessão (cf. 2Rs 2,14).

A lenda de Eliseu, atestada em 2Rs, mostra-se mais 
rica e variada. Recupera, derramando sal, as águas 
contaminadas de uma fonte em Jericó (2Rs 2,19-22). 
Com sua palavra de maldição, faz morrer alguns 
rapazes que zombavam dele (2Rs 2,23-25). Manda 

uma viúva endividada pedir emprestado das vizinhas 
ânforas vazias para enchê-las com o óleo do único 
azeiteiro que tinha; o óleo se multiplica e, vendendo-
o, ela pode não apenas pagar o credor, mas também 
ter com que se sustentar dignamente (2Rs 4,1-7). Pro-
mete a uma mulher de Sunam, da qual era freqüente 
hóspede, o nascimento de um fi lho apesar da idade 
avançada do marido, e a profecia se realiza (2Rs 4,8-
17). Posteriormente, ressuscita seu fi lho, já crescido e 
inesperada morto, repetindo e amplifi cando os gestos 
de Elias de forma análoga: “[...] estendeu-se sobre o 
menino, pôs sua boca sobre a boca dele, seus olhos 
sobre os olhos dele, as palmas sobre suas palmas, e 
se estendeu totalmente sobre ele e o corpo do meni-
no se aqueceu. Depois desceu, andou daqui para lá 
pelo quarto, depois subiu novamente e se estendeu 
de novo sobre o menino. Então, este espirrou sete ve-
zes e abriu os olhos” (2Rs 4,18-37). Derramando um 
pouco de farinha na panela que estava sobre o fogo, 
recuperou a sopa envenenada (2Rs 4,38-41). A es-
treita analogia com a multiplicação dos pães narrada 
nos evangelhos nos obriga a citar por inteiro o relato 
de 2Rs 4,42-44: depois que lhe trouxeram pães de 
cevada e trigo novo, “Eliseu disse ao servo: ‘Dá de 
comer a esta gente’. Mas ele observou: ‘Como posso 
servir isso para cem pessoas?’ Eliseu insistiu: ‘Oferece 
a esta gente para que coma, pois assim diz o Senhor: 
Comerão e ainda sobrará’. Então, serviu-lhes, come-
ram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor”. 
Depois curou Naamã, chefe do exército do rei de 
Aram, ferido pela lepra, mandando-o a lavar-se nas 
águas do Jordão, e depois feriu com a mesma lepra 
o servo Giezi que tinha se apropriado do dinheiro 
que o curado queria doar ao profeta (2Rs 5). Não há 
limite para seu carisma taumatúrgico: faz vir à tona o 
machado de um seguidor caído nas águas do Jordão 
(2Rs 6,1-7), e fulmina com cegueira os soldados ara-
meus enviados a capturá-lo (2Rs 6,8-23).

Em conclusão, junto aos pródigos benefícios note-
se a presença de milagres maléfi cos, que produzem 
morte ao invés de vida. Na tradição evangélica sobre 
Jesus, são praticamente ausentes.

Da literatura essênia podemos mencionar dois tes-
temunhos interessantes. Primeiramente, o GÊNESE apó-
crifo de Qumrã destaca Abraão como curandeiro do 
faraó ferido mortalmente por ter levado Sara ao seu 
harém: “Aquela noite, Deus lhe enviou um espírito 
vingador, para afl igir ele e todos os membros da sua 
casa; um espírito maligno que afl igiu ele e todos os 
membros da sua casa. E não pôde aproximar-se dela, 
nem ter com ela relações sexuais” (1QapGen 20,16-
17). Então, Abraão intervém, a pedido do faraó, para 
impor as mãos: “‘Mas agora ora por mim e por minha 
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casa, para que seja expulso de nós este espírito ma-
ligno’. Eu orei por [...] e impus minhas mãos sobre 
sua cabeça. A praga foi removida dele; foi expulso 
[dele o espírito] maligno e viveu” (1QapGen 20,28-
29). No texto bíblico de Gênesis se fala somente da 
oração do patriarca, enquanto aqui de um rito de cura 
que é, ao mesmo tempo, exorcismo. Na oração de 
Nabônides, o taumaturgo é Daniel e a doença apare-
ce estreitamente ligada ao pecado: “[Eu, Nabônides] 
fui afl igido [por uma infl amação maligna] durante 
sete anos, e fui relegado longe [dos homens até que 
rezei ao Deus Altíssimo] e meu pecado o perdoou 
um exorcista. Era um [homem] judeu d[os exilados, 
o qual me disse]: ‘Proclama por escrito para que seja 
dada glória, exal[tação e honra] ao nome de De[us 
Altíssimo]’” (4Q242 fr. 1-3,2-5).

Flávio Josefo relata um exorcismo espetacular efe-
tuado com um ritual de natureza mágica que remon-
ta ao rei Salomão, e consumado diante de Vespasiano 
pelo judeu Eleazar:

[este] aproximava ao nariz do endemoniado um anel 
que tinha sob seu sinete uma das raízes prescritas por 
Salomão; e no momento em que o homem o cheira-
va, expelia o demônio por suas narinas [...]. Querendo 
depois persuadir os presentes e mostrar-lhes que tinha 
tal poder, Eleazar colocou no local uma bacia cheia 
d’água e ordenou ao demônio que, ao sair do homem, 
a derrubasse, mostrando assim aos espectadores ter 
abandonado o homem. (Ant 8,47-48).

O demônio executou tudo meticulosamente e as-
sim o prodígio teve sua prova: o demônio tinha se 
retirado do desventurado Que o rei Salomão fosse 
considerado mestre de artes prodigiosas e mágicas, é 
indicado pelo historiador hebreu: “Compôs fórmulas 
mágicas para curar as enfermidades, e deixou várias 
fórmulas de exorcismos com os quais se expulsam os 
demônios daqueles que estão possuídos, e não mais 
regressam” (Ant 8,45).

Sobretudo na terra de Israel, noticiou-se, em uma 
época próxima à de Jesus, a presença de dois céle-
bres curandeiros: Honi (século I a.C.) e Hanina (sé-
culo I d.C.), provavelmente antes do 70, mas apenas 
o segundo ambientado na Galiléia. A literatura ra-
bínica, Mishná e Talmude, não somente atesta suas 
obras taumatúrgicas, mas exprime também grande 
admiração por sua extraordinária familiaridade com 
Deus. Naturalmente a distância cronológica das fon-
tes dos fatos torna problemática a solução do proble-
ma histórico: o que da tradição remonta efetivamente 
e Honi e Hanina, e qual incidência por sua vez teve 
a força criativa de sua memória?

Quanto a Honi, temos um testemunho precioso 
de Flávio Josefo que, sob o nome de Onias, oferece a 
imagem de “homem justo e querido por Deus”, não 
de um rabino, confi rmando sua fi gura de homem de 
Deus capaz de fazer chover prodigiosamente: “Ora, 
um certo Onias, homem justo e querido por Deus, em 
um período de seca orou a Deus para pôr fi m à cala-
midade, Deus ouviu sua oração e enviou a chuva”. O 
historiador hebreu continua narrando como a fama 
adquirida de taumaturgo tivesse estimulado uma fac-
ção judaica (em guerra contra outra) a requerer seus 
serviços para maldizer “Aristóbulo e seus sediciosos 
sequazes, da mesma maneira como tinha acabado 
com a seca através da oração”. Obrigado a falar, as-
sim se expressou: “‘Ó Deus, rei de todos, já que estes 
homens ao meu lado são teu povo, e aqueles que 
estão sitiados são teus sacerdotes, te imploro que não 
lhes dês ouvidos, nem faça quanto estes pedem con-
tra os outros’”. Uma negação que pagou com a vida: 
“[...] os judeus malvados que estavam à sua volta, o 
apedrejaram até a morte” (Ant 14,22-24).

Dele, apelidado “desenhador de círculos”, o mais 
antigo testemunho rabínico sublinha ao mesmo tem-
po o carisma de “homem da chuva”:

Uma vez pediram a Honi Me‘aggel: “Reza para que 
chova”. Ele respondeu: “Ponde para dentro os fornos 
da Páscoa, para que não derretam”. Ele rezou, mas não 
houve chuva. Desenhou um círculo e ficou lá dentro. 
E disse: “Senhor do universo, teus filhos vieram a mim 
porque sou como um filho da casa diante de ti. Juro 
pelo teu grande nome que não sairei daqui até que te-
nhas piedade de teus filhos”. Começou a chuviscar. Ele 
disse: “Não pedi isso; pedi chuva (numa quantidade su-
ficiente) para encher as cisternas, os fossos e as grutas”. 
Caiu uma chuva torrencial. Ele disse: “Não pedi isso; 
pedi chuvas que são fruto de tua benevolência, da tua 
bênção, de tua bondade”. Choveu como ele desejava, 
até que Israel teve que sair de Jerusalém e ir para a coli-
na do templo por causa das águas (mTaan 3,8).

O mesmo texto da Mishná reporta, logo depois, 
um dito eloqüente de um rabino sobre o “descarado” 
Honi que mantém com Deus um familiar relaciona-
mento de fi lho para pai: “Simão ben Shetáh enviou-
lhe uma mensagem: ‘Se não fosses Honi, merecerias 
ser excomungado; mas, que posso fazer contigo? 
Comportas-te com petulância diante de Deus, como 
um fi lho caprichoso se comporta diante do pai que, 
mesmo assim, lhe faz as vontades’”. A mesma tradi-
ção aparece em tTaan 2,13: solicitado para pedir por 
chuva, “pediu e choveu”, e o mesmo fez quando lhe 
suplicaram de fazer cessar a chuva. O Talmude ba-
bilônico alude a isso comentando Jó 22,28: “O que 
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ordenes se realizará: Tu ordenaste na terra e Deus re-
alizou tua palavra nos céus. E a luz resplandecerá no 
teu caminho: Iluminaste com a oração a geração que 
vivia nas trevas” (bTaan 23a). O grande comentário 
rabínico do Gênese o coloca inclusive no mesmo 
plano de Elias: “Não havia homem para submeter as 
criaturas ao Santo — bendito seja —, como (o fi ze-
ram) Elias e Honi, o desenhador de círculos” (Bereshit 
Rabba 13,7: ed. “Les Dix Paroles” de Verdier, 1997; 
porém, nas versões de A. Ravenna e de J. Neusner 
menciona-se somente Elias).

Mais do que miracle-worker em sentido estrito, 
isto é, homem dotado de poder carismático e capaz 
de realizar obras extraordinárias, Honi aparece como 
poderoso intercessor ante Deus, do qual com familia-
ridade pueril impetra água abundante em tempo de 
seca. Se tal relação entre obra prodigiosa e oração o 
qualifi ca, ao mesmo tempo o distancia nitidamente 
de Jesus de Nazaré, como veremos.

Mais complexa é a fi gura de Hanina ben Dosa, 
que viveu em Arab, no distrito de Séforis, ao parecer 
discípulo de Yohanan ben Zakkai (bBer 34b), cujos 
milagres são atestados mais tardiamente, não na 
Mishná mas no Talmude. Em bBer 33a narra-se sua 
imunidade da mordida de uma serpente:

Em certo lugar havia uma serpente que costumava ata-
car as pessoas. Foram e contaram isso ao rabino Hanina 
ben Dosa. Ele lhes respondeu: “Mostrai-me o buraco 
em que se esconde”. Mostraram o buraco e ele colocou 
seu calcanhar em cima. A serpente saiu, mordeu seu pé 
e morreu. Ele a colocou nas costas e a levou a casa e 
disse: “Vede, meus filhos, não é a serpente que mata, 
mas o pecado”. Então disseram: “Ai daquele que en-
contra uma serpente, mas ai da serpente que encontra 
Hanina ben Dosa!”.

Note-se sua liberdade com relação às prescrições 
de pureza: não tem escrúpulo de tocar um animal 
morto.

Na mesma fonte temos os relatos de duas curas 
realizadas por ele, efetuadas de longe com a força de 
sua oração. O primeiro:

Certa vez o filho de Rabban Gamliel ficou doente; en-
tão ele enviou dois doutores da Lei a R. Hanina ben 
Dosa, a fim de invocar para ele a misericórdia divina. 
Quando os viu, ele (Hanina ben Dosa) subiu ao terra-
ço e invocou por ele (pelo doente) a misericórdia de 
Deus; depois desceu e lhes disse: “Ide, porque a febre 
o deixou”. Disseram-lhe então: “És um profeta?”. Ele 
respondeu: “Não sou nem profeta nem filho de profeta, 
mas tenho uma tradição: Se a oração sai fluentemente 
da minha boca, eu sei que foi aceita, senão sei que foi 
rejeitada”. Eles sentaram e escreveram a hora exata, e 

quando regressaram a Rabban Gamliel, ele lhes disse: 
“Juro sobre o culto! Não dissestes um momento antes 
nem um momento depois, mas na realidade os fatos 
aconteceram assim! É precisamente essa a hora na qual 
a febre o deixou e nos pediu água para beber” (bBer 
34b).

Releva-se nessa verifi cação cronológica uma evi-
dente analogia com o relato joanino da cura do fi -
lho do funcionário real em Cafarnaum. Sobre Hanina 
que sabe antecipadamente quando sua oração será 
escutada e quando não, temos também o seguinte 
testemunho: “Se minha oração sai fl uentemente da 
boca, eu sei que foi bem aceita, senão conheço que 
foi rejeitada” (mBer 5,5).

O segundo relato de cura a distância: “Ele foi a 
ensinar a Lei na escola de R. Yohanan ben Zakkai; 
o fi lho deste fi cou doente; então lhe disse: ‘Hanina, 
meu fi lho, invoca para nós a misericórdia divina, a 
fi m de que ele viva’. Então, inclinou a cabeça entre os 
joelhos e invocou a misericórdia divina, e ele sarou”. 
No fechamento, a narração revela um vestígio depre-
ciativo do carismático Hanina: o rabino Yohanan ben 
Zakkai é superior a ele. De fato, assim responde à 
pergunta da mulher: “‘É talvez Hanina maior que tu?’ 
Ele respondeu: ‘Não, ele é semelhante a um servo 
diante do rei, enquanto eu sou semelhante a um prín-
cipe diante do rei’” (bBer 34b).

O carisma taumatúrgico de Hanina, sempre segun-
do o Talmude, possui também uma vertente exorcís-
tica; ele exercita um poder efi caz sobre os demônios. 
Introduzida “Agrat, fi lha de Mahlat, acompanhada 
por doze miríades de anjos destruidores”, que duran-
te a noite vaga para fazer o mal aos homens, o texto 
continua:

Ela encontrou um dia a rabbi Hanina ben Dosa e lhe 
disse: “Se não fosse proclamado no céu: Guarda-te de 
tocar Hanina e sua Torá, eu te teria feito correr um sério 
perigo”. Ele disse: “Porque tenho tão alta consideração 
no céu, te ordeno de não passar mais em nenhum lugar 
do mundo”. Ela lhe disse: “Suplico-te, deixa-me pelo 
menos certa margem”. Ele lhe deixou as tardes do sába-
do e as tardes do quarto dia da semana (bPes 112b).

Também na narração evangélica do endemoniado 
de Gerasa o demônio pede e obtém a possibilidade 
de ter outro espaço para ocupar: entrar na legião de 
porcos que pastoreavam a pouca distância dali.

Não falta uma “multiplicação” de pães. Hanina 
convida a mulher a acender o fogão “naquela vigília 
do sábado” para esconder aos olhos dos vizinhos a 
vergonha pela falta de alimentos. Mas uma vizinha 
bisbilhoteira se maravilha ao ver sair fumaça da cha-
miné: “É assombroso, porque sei muito bem que não 
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têm nada, absolutamente nada. O que signifi ca tudo 
isso?”. Entra, então, na casa de Hanina e se torna tes-
temunha de “um milagre”: “Com efeito, viu o fogão 
cheio de pão e a masseira cheia de pasta” (bTaan 
24b-25a).

Pelo contrário, considera-se uma duplicata da his-
tória de Honi, o relato de Hanina que faz chover e 
faz cessar a chuva com sua súplica (bYoma 53b). Em 
bBabKam 50a também aparece um carismático que, 
ausente, vê como se desenvolvem as coisas, e no fi -
nal nega ser profeta ou fi lho de profeta. Também dele 
a literatura rabínica exalta a identidade de especial 
fi lho de Deus: “Diariamente se escutava uma Voz Ce-
leste a declarar: ‘O mundo inteiro obtém sua subsis-
tência por causa [do mérito] de Hanina, meu fi lho’” 
(bTaan 24b).

Enfi m, reportamos três máximas, as duas primeiras 
paralelas, de caráter sapiencial atribuídas a ele pela 
Pirqê Abôt 3,9-10:

Aquele no qual o temor do pecado tem a precedên-
cia sobre a sabedoria, sua sabedoria permanece. Mas 
aquele no qual a sabedoria tem a precedência sobre 
o temor do pecado, sua sabedoria não permanece // 
Aquele cujas obras superam sua sabedoria, sua sabedo-
ria se mantém. Mas aquele cuja sabedoria supera suas 
obras, sua sabedoria não se mantém // Daquele do qual 
se comprazem as criaturas se compraz também o Oni-
potente. Mas daquele do qual não se comprazem as 
criaturas nem mesmo o Onipotente se compraz.

Sobre esses testemunhos, mas sem avaliar critica-
mente sua confi abilidade histórica, Vermes construiu 
sua hipótese: na Galiléia no tempo de Jesus existia e 
era conhecido um tipo de piedosos carismáticos, 

, bem representados por Honi e Hanina. Na sua 
opinião, Jesus faz parte, com justiça, dessa tipologia, 
encontrando ali sua razão de ser histórica. “Pareceria 
bastante lógico deduzir que a pessoa de Jesus deva ser 
vista ao interior do judaísmo carismático do primeiro 
século e como exemplo supremo dos primeiros hasi-
dim ou devotos” (Gesù, p. 92). Não poucas críticas, 
porém, levantaram-se contra essa interpretação, que 
ignora como — anacronicamente — Honi e Hanina 
tenham sido convertidos em fariseus pela literatura 
rabínica (Neusner, The rabbinic traditions about the 
Pharisees, III, p. 314), aos quais remonta também sua 
identidade de piedosos e de rabinos, enquanto his-
toricamente deveriam ter sido simples carismáticos 
(Crossan, pp. 184 e 191). Sobretudo, deve-se notar 
como Vermes não considere convenientemente que, 
além das claras analogias, não faltam relevantes diver-
sidades com Jesus: este realiza milagres não apelando 
na oração a Deus, mas com gestos e palavras efi ca-

zes. Fica, porém, confi rmado que o Nazareno, desse 
ponto de vista, está compreendido no fenômeno do 
carismático de tradição judaica; trata-se, de qualquer 
modo, de uma determinação ainda genérica.

1.2. No mundo greco-romano

Destacam-se dois fenômenos imponentes de tau-
maturgia no mundo greco-romano: primeiro, as curas 
ligadas ao templo de Epidauro, onde operava o deus 
Asclépio em um contexto de sacra ritualidade insti-
tucional: os doentes iam ao santuário e passavam ali 
a noite (incubação), experimentando as aparições do 
deus, fonte de cura, assistidos em tudo pelos sacerdo-
tes. Segundo, também temos os milagres de Apolônio 
de Tiana que, evidenciando um carismático humano, 
mostra maiores analogias com as de Jesus narradas 
nos evangelhos.

Das estelas do templo de Epidauro reportamos três 
relatos milagrosos citando George (“Miracoli”) que 
oferece este quadro resumido: os ex-votos contêm 80 
relatos milagrosos, na sua maioria curas: 12 de visão, 
10 de pragas diversas, 9 de claudicação, 7 de gravi-
dez difícil, 4 de feridas, 3 de afasia, 2 de doenças de 
ouvido, 2 de cálculos, 1 de astenia, 1 de calvície, 1 
de tuberculose, 1 de epilepsia, e diversas doenças não 
precisadas. Não se encontram, porém, ressurreições. 
Ao mesmo autor devemos a individualização do es-
quema comum dos relatos: apresentação do doente 
e de seu mal, intervenção do deus Asclépio durante 
a incubação no santuário, cura relatada com poucas 
palavras. Passemos aos relatos escolhidos.

Kleo, gravidez de cinco anos:

Como estava grávida havia cinco anos, ela foi a supli-
car ao deus e fez a incubação no lugar sagrado (aba-
ton). Logo depois que saiu e se encontrou fora dos con-
fins do santuário deu à luz uma criança, a qual apenas 
nascida foi lavar-se à fonte e começou a correr ao redor 
de sua mãe. Tendo obtido essa graça, Kleo fez gravar na 
sua oferta: “Não admireis a grandeza do quadro, mas a 
potência do deus: por 5 anos Kleo levou o peso no seu 
ventre, até que fez a incubação e o deus lhe restituiu 
a saúde”.

Um homem que não podia mover os dedos da 
mão:

Ele foi suplicar ao deus e, apenas viu os quadros vo-
tivos no santuário, duvidou da cura e ridicularizou as 
inscrições. Tendo feito a incubação, teve uma visão: so-
nhava estar jogando nécaras na sombra do templo; no 
momento que estava por lançar uma nécara, apareceu 
o deus, saltou sobre sua mão e assim lhe esticou os 
dedos. Depois que o deus se retirou, sonhou dobrar a 
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mão e estender um por um os dedos; quando os teve 
todos endireitados, o deus lhe perguntou se continuava 
a duvidar das inscrições dos quadros votivos pendura-
dos no santuário: ele respondeu que não. “Bem, disse 
o deus, porque antes não os considerastes dignos de 
fé, de agora em diante te chamarás Apistos: o que não 
crê”. Ao chegar o dia, foi-se embora restabelecido.

Ambrosia de Atenas, cega de um olho:

Foi suplicar ao deus e enquanto fazia um passeio pelo 
santuário (hieron), ela ria de algumas das curas, dizen-
do que eram inverossímeis e impossíveis, e que os co-
xos e os cegos não podiam terem sido curados simples-
mente por ter tido uma visão. Depois disso, tendo feito 
a incubação, ela teve uma visão: sonhou que o deus 
estava próximo dela e que lhe dizia que certamente a 
curaria, mas que lhe pedia como pagamento pendurar 
no santuário um porco de prata em memória de sua 
estúpida ignorância. Dito isto, abriu-lhe o olho doente 
e derramou dentro dele um colírio. Ao chegar o dia, 
foi-se embora restabelecida.

Duas importantes observações sãoi necessárias: 
primeiramente, nas curas de Epidauro a fé é sucessiva 
ao prodígio, como efeito dele, não preventiva, como 
aparecerá, via de regra, nos prodígios evangélicos 
de Jesus. Antes, muitas vezes precede uma insistente 
incredulidade destinada naturalmente a ser vencida, 
tudo em honra de Asclépio, de seu santuário e de sua 
classe sacerdotal. E, em segundo lugar, as curas são 
operadas diretamente pelo deus na ausência mais ab-
soluta de um taumaturgo humano, semelhante, desse 
ponto de vista, àquelas modernas de Lourdes.

Pelo contrário, a fi gura do curandeiro carismático 
humano encarna-se em Apolônio de Tiana, fi lósofo 
neopitagórico itinerante do primeiro século, morto 
presumivelmente em 96-97 d.C. Dele possuímos a 
famosa biografi a escrita por Filóstrato, Vida de Apo-
lônio de Tiana, do início do século III, portanto, a res-
peitável distância de tempo. Discute-se por isso sobre 
a confi abilidade histórica dos relatos milagrosos do 
biógrafo, antes, o ceticismo a respeito dela é forte. 
Seja como for, a taumaturgia não é seu dado mais 
essencial: Apolônio foi sobretudo um sábio, dotado 
de extraordinário conhecimento que lhe permitia do-
minar os eventos, ambientado no mundo esotérico 
de suas viagens no extremo Oriente, encontrando di-
retamente os sábios da Índia famosos por seus gestos 
extraordinários, alguns dos quais serão descritos a se-
guir. Como Filóstrato entendia as façanhas de Apolô-
nio aparece com evidência no fi nal de 6,43, em uma 
nota sumária: “Tais foram os atos do sábio [grifo nos-
so] pelos sagrados lugares e pelas cidades, dirigidos 
aos povos e em seu favor, referente aos mortos e aos 
doentes, com os sábios e com quantos não o eram, e 

com os reis que o escolheram como conselheiro de 
virtude”.

Citamos, primeiramente, um relato de ressurreição 
ou talvez de despertar de catalepsia:

Uma jovem parecia que tinha morrido precisamente 
quando estava prestes a se casar; o noivo seguia o fé-
retro sofrendo pelo casamento não realizado, e, junto 
com ele, sofria toda Roma, pois a moça pertencia a uma 
família consular. Apolônio, encontrando-se presente no 
funeral, disse: “Apartai-vos do ataúde que porei fim a 
vosso pranto por esta jovem”; e perguntou qual era seu 
nome. Os presentes pensaram que faria um discurso, 
como aqueles que se fazem nos funerais para suscitar 
os lamentos; mas ele não fez outra coisa senão encos-
tar a mão na jovem e murmurar em secreto algumas 
palavras: e a despertou da morte aparente. A moça co-
meçou a falar, e regressou à casa do pai, como Alcesti 
trazida à vida por Heracles.

Filóstrato releva em seguida o desinteresse do fi ló-
sofo, que rejeita a doação de “quinze mil sestércios”, 
e conclui mostrando-se perplexo sobre o fato:

Seja que tenha encontrado nela um vestígio de vida, 
que não perceberam os que dela cuidavam — de fato, 
se diz que, mesmo que chovia, de seu rosto se eleva-
va um ligeiro vapor —, ou seja que tenha aquecido 
e trazido de volta a vida que estava quase extinta, a 
compreensão deste fato permaneceu um mistério não 
somente para mim, mas também para quem estava pre-
sente (4,45).

Em 6,43, a cura de um jovem ferido de raiva é 
duplicada pela do cão raivoso:

Em Tarso se celebra também este fato de Apolônio: Um 
cão raivoso tinha atacado um jovem, e sua mordida o 
tinha reduzido a comportar-se inteiramente como um 
cão: latia, dava uivos e corria de quatro pés, utilizando 
para esse fim também as mãos. Estava nessa condição 
havia já trinta dias, quando Apolônio — chegado re-
centemente a Tarso — se ocupou dele. Ordenou que 
lhe levassem o cão, do qual indica seu refúgio secreto 
e, estando aos seus pés chorando “como os suplicantes 
diante dos altares”, acabou por acalmá-lo, acarician-
do-o, e colocou o jovem ao seu lado, tomando-o pela 
mão. E para que este grande mistério não permaneces-
se desconhecido pela multidão disse: “Passou para este 
jovem a alma de Telefomisio; e as Moiras querem que 
tenha a mesma sorte”. Ditas essas palavras, ordenou 
ao cão de lamber ao redor da mordida, a fim de que 
a ferida fosse curada pelo mesmo que a tinha produzi-
do. Então o jovem se dirigiu ao pai e compreendeu as 
palavras da mãe, cumprimentou os coetâneos e bebeu 
d’água do Cidno.

Curado o jovem, Apolônio não descuidou do cão 
raivoso, que tratou “depois de ter elevado uma oração 
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ao rio” no qual o tinha impelido a beber água, saben-
do que “a água é um remédio para a raiva, sempre 
que o ferido pela doença consiga bebê-la”. Seu poder 
deriva do conhecimento dos elementos da natureza 
dotados de virtudes curativas.

A libertação de Éfeso da peste é, de certo modo, 
também vitória sobre o que era sua causa, demônio 
presente sob falsas vestes e desmascarado pelo sábio 
Apolônio:

Com estes discursos mantinha unidos os cidadãos de 
Esmirna. Mas em Éfeso a doença começava a devastar, 
e não havia remédio contra ela; e os habitantes envia-
ram uma embaixada a Apolônio, para tê-lo como mé-
dico da pestilência. Ele pensou então que não devia 
perder tempo na viagem; disse “Vamos”, e imediata-
mente esteve em Éfeso, repetindo, penso, o prodígio 
de Pitágoras, quando se encontrou ao mesmo tempo 
em Turi e em Metaponto. Reunidos os efésios, disse 
“Coragem! Hoje mesmo porei fim à doença”. Dito isso, 
levou toda a população ao teatro, onde se levanta o 
monumento do deus Tutelar. Apareceu diante deles um 
velho mendigo, que simulava ser cego: tinha um alforje 
e nele uma crosta de pão; estava coberto de farrapos e 
seu rosto estava totalmente imundo. Tendo então dis-
posto os efésios ao redor dele disse: “Recolhei quantas 
pedras possais e lapidai este ser inimigo dos deuses”. 
Os efésios perguntavam-se atônitos o que queria dizer, 
e pensavam que era uma impiedade matar um estran-
geiro tão miserável — este lhes suplicava, de fato, e 
procurava com suas palavras inspirar comiseração —, 
mas Apolônio insistia, exortando-os a golpeá-lo e a não 
o deixar ir embora. Enfim, alguns começaram a atirar 
pedras contra ele, e o velho, que antes parecia cego, 
levantou repentinamente seu olhar, mostrando os olhos 
cheios de fogo; então os efésios compreenderam que 
era um demônio. E o apedrejaram até que ficou coberto 
por um monte de pedras (4,10).

A luta vitoriosa contra os demônios assume o as-
pecto de um verdadeiro exorcismo em 4,20, até com 
intimação ao demônio, que aparecerá elemento ca-
racterístico também nos relatos evangélicos de Jesus 
exorcista, e não sem a demonstração de sua partida:

Enquanto ele discursava sobre as libações, estava pre-
sente um jovem elegante, cuja fama de dissoluto era 
tal a ponto de tornar-se objeto de canções populares. 
Este era de Corfu, e pretendia descer de Alcinofeace, o 
hóspede de Ulisses [...], o jovem cobriu suas palavras 
com um sorriso depreciativo e insolente; e ele, levan-
tando seu olhar disse: “Não és tu que insultas assim, 
mas o demônio que te incita sem que tu percebas”. O 
jovem, de fato, estava possuído e não o sabia [...]. Vis-
to que Apolônio olhava para ele, o espectro começou 
a emitir gritos de espanto e de furor, semelhantes aos 
dos condenados ao fogo e à tortura, e jurava que teria 
deixado livre o jovem e que não entraria em nenhum 

outro homem. Mas Apolônio lhe dirigiu a palavra, em 
tom irado, como um patrão faz com um escravo astuto, 
vicioso e descarado, e lhe ordenou de dar um sinal de 
sua partida. “Farei cair essa estátua” disse o outro, in-
dicando uma das estátuas em torno ao pórtico do rei, 
onde se desenrolava a cena.

Isso foi o que aconteceu imediatamente, suscitan-
do o entusiasmo estupefato dos presentes. No encer-
ramento, a constatação da libertação acontecida: o 
jovem “retornou à sua natureza originária como se 
tivesse sido curado com um fármaco”.

A lenda de Apolônio conhece também ações pro-
digiosas concernentes aos elementos da natureza: 
milagres não incidentalmente presentes nos textos 
evangélicos com Jesus como protagonista. Logo que 
o sábio se liberta das cadeias, as portas do templo 
de Creta se abrem para deixá-lo passar. “Apolônio 
encontrava-se em Creta, objeto de admiração ainda 
maior que precedentemente, e se tinha dirigido ao 
templo de Dictinna em hora indevida”, sem que os 
terríveis cães “que defendiam os tesouros que ali se 
encontravam” impedissem. Uma vez dentro, preso e 
acorrentado pelos guardas do lugar sagrado, por eles 
acusado “de ser um impostor e um ladrão, e de ter 
jogado algum alimento para aplacar os cães”, “no co-
ração da noite ele se libertou, e chamando os homens 
que o tinham amarrado, para que o fato não fi casse 
desconhecido, correu para as portas do templo, as 
quais se escancararam. Depois de ele entrar, as portas 
se fecharam como se tivessem trancas, e se escutou 
uma voz de moças que cantavam. O canto delas di-
zia: ‘Vem da terra, vem no céu, vem’” (8,30). Sobre 
isso, mencionamos também um fenômeno de levita-
ção (3,17), a transferência instantânea de Esmirna a 
Éfeso, já citada (4,10), a travessia do mar de Eubéia, 
“um dos mais tempestuosos e difíceis de atravessar”, 
encontrado “tranqüilo e mais propício de quanto fos-
se de esperar-se naquela estação” (4,15).

Em 3,39, Filóstrato relata brevemente algumas 
curas realizadas por sábios da Índia: um aleijado, 
curado com a imposição das mãos sobre o quadril 
deslocado, um cego afetado de catarata em ambos 
olhos, um paralítico, enfi m, uma mulher de parto di-
fícil levado a termo com um expediente curioso suge-
rido pelo taumaturgo indiano que “ordenou ao mari-
do, quando ela estiver prestes a parir, de levar debai-
xo da roupa uma lebre viva onde ela estiver parindo, 
e de deixá-la fugir depois de ter feito um giro ao redor 
da mulher: de fato, o útero seria expulso junto com 
o neonato, se a lebre não tivesse sido imediatamente 
expulsa do quarto”.

Não faltam outros testemunhos que completam o 
panorama do mundo greco-romano. Já de Empédo-
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cles se narrava que tivesse ressuscitado uma mulher 
morta (Diógenes Laércio 8,67). Apuleio fala de uma 
mulher que, estando em perigo sobre uma embarca-
ção sacudida pelos ventos, se dirigiu suplicando à 
deusa que comanda até os ventos (Iam, iam rursum 
respicit et deam spirat mulier, quae [...] ventis ipsis im-
peritat), acalmando, analogamente ao que fez Cristo, 
a tempestade (Metam 5,9). O hino homérico XXXIII 
celebra os Dióscuros [= fi lhos de Zeus] como salva-
dores dos elementos desencadeados da natureza:

[...] os marinheiros, das naves, orando invocam os fi-
lhos do grande Zeus // com o sacrifício de brancos cor-
deiros, e sobem sobre a ponte // da popa; e o forte vento 
e a onda do mar // empurram a nave sob as águas; mas 
de improviso eles aparecem // lançando-se através do 
éter com velozes asas // e imediatamente aplacam o 
ímpeto dos ventos vertiginosos // e aplainam as ondas 
sobre a extensão do branco mar, // para os marinheiros: 
faustos sinais, inesperados para eles; aqueles, ao vê-los, 
// se encorajam, e se repousam da amarga fadiga (cit. 
por George, “Miracoli”, pp. 79-80).

Sobre o mesmo motivo se pode citar a carta de 
Apião ao pai: “Dou graças ao Senhor Serápis porque 
quando me encontrava em perigo no mar interveio 
rapidamente para salvar-me” (cit. por Penna).

Em especial, não podemos ignorar um relato mi-
lagroso original, especialmente porque nele aparece 
Vespasiano como miracle-worker. Tácito atesta-o, 
desnudando o fundo político da tradição: o destina-
do ao imperium pode atribuir ao seu merecimento “o 
favor do céu”:

Durante aqueles meses nos quais Vespasiano esperava 
em Alexandria o regresso periódico dos ventos estivos e 
o mar tranqüilo, aconteceram numerosos milagres que 
mostraram o favor do céu e uma certa inclinação dos 
deuses para com ele. Um homem de Alexandria, noto-
riamente privado da visão, um dia o abraçou em torno 
dos joelhos e lhe pediu, entre gemidos, que o curasse 
da cegueira, segundo a recomendação de Serápis, que 
aquela gente supersticiosa venera mais do que qual-
quer outro; e pedia ao príncipe de borrifá-lo com saliva 
as bochechas e os globos oculares. Um, paralisado de 
uma mão, por sugestão do mesmo deus, pedia a César 
para pisotear sua mão com a planta do pé.

A relutância de Vespasiano que considera o prol 
e o contra de uma sua condescendência, por fi m, é 
vencida:

“Talvez isso era o querer dos deuses, e o príncipe foi 
pré-escolhido como ministro divino. De qualquer 
modo, se a cura tivesse acontecido, César teria sua gló-
ria; a gozação de um insucesso teria sido, pelo contrá-
rio, para aqueles desgraçados. Vespasiano então, com o 

rosto feliz, deu ouvidos a suas orações [...]. E imediata-
mente a mão retornou a suas funções e o cego recobrou 
a vista”.

No fi nal, o historiador, com tom claramente per-
plexo, confi a-se à lembrança de “quem o testemu-
nhou” (Hist 4,81: tr. F. Dessì, BUR). Sabe-se que a sa-
liva era considerada elemento curativo; Jesus também 
se servirá dela.

2. Jesus exorcista

É oportuno distinguir, no material evangélico de 
que dispomos, os relatos de libertação dos espíritos 
maus e de terapia de algumas doenças de outras nar-
rações de milagres atinentes à natureza e de ressur-
reição de mortos. À parte ainda devem ser estudadas 
as epifanias, como a transfi guração, e as aparições 
pascais do Ressuscitado, das quais falaremos no mo-
mento oportuno. A distinção tem razão de ser em 
nossas mesmas fontes de documentação que privi-
legiam, por quantidade e qualidade, os exorcismos e 
as curas. mostrando subjacente em seus relatos certa 
lembrança autêntica de fatos da vida de Jesus. Bult-
mann também o admite, até no seu hipercriticismo 
histórico: “Mesmo se por trás de algumas curas mila-
grosas se encontram fatos históricos, sua formação se 
deve ao trabalho da tradição” (p. 244).

Em concreto, podemos ressaltar nos evangelhos 
sinóticos a presença de seis relatos de exorcismos, 
dos quais porém um parece ser cópia do outro: o en-
demoniado na sinagoga de Cafarnaum (Mc 1,23-28; 
par. Lc 4,33-37), o possuído de Gerasa (Mc 5,1-20; 
parr.), a fi lha de uma mulher cananéia, libertada in 
absentia (Mc 7,24-30; par. Mt 15,21-28), um rapaz 
epilético “que tem um demônio mudo” (Mc 9,14-29; 
parr.), um endemoniado mudo (Mt 9,32-34), cópia de 
Mt 12,22-23, que fala muito brevemente da libertação 
de um endemoniado cego e mudo (par. Lc 11,14-15: 
Q). Aos relatos acrescentam-se diversos sumários que 
anotam a atividade exorcística e terapêutica de Jesus: 
“lhe levavam todos os doentes e os endemoniados [...] 
e curou muitos afetados de várias doenças e expulsou 
muitos demônios” (Mc 1,32-34 e parr.; cf. Mc 3,7-12 
e parr.). Em At 10,38, Pedro anuncia Jesus a Cornélio 
e família dessa forma: passou através da Galiléia e da 
Judéia “fazendo o bem e curando todos os que esta-
vam subjugados ao poder do diabo”. Acrescenta-se 
que os exorcismos fazem parte também de um dito 
de Jesus da reconhecida confi abilidade histórica: “Se 
eu expulso os demônios com o dedo de Deus...” (Q: 
Lc 11,20 e Mt 12,28).

Relevamos, portanto, uma rica multiplicidade de 
fontes: Marcos, a fonte Q, Atos. Falta ao encontro 
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somente João e sua fonte dos sinais, nos limites nos 
quais é reportada, que silencia sobre a temática. As-
sim é para o Evangelho Apócrifo de Tomé, para o qual 
o inimigo de Jesus não é o diabo, mas o mundo. É 
também verdadeiro que o dado nos é apresentado 
em uma multiplicidade de gêneros literários: relatos, 
sumários, ditos ou pronunciamentos de Jesus.

Por outra parte, das fontes cristãs transparece um 
evidente constrangimento. É prova disso o silêncio 
do quarto evangelho, mas também Mateus manifesta 
reservas: não somente ignorou a cura do endemonia-
do da sinagoga de Cafarnaum, presente na sua fon-
te Marcos, mas também e sobretudo nas suas outras 
anotações sumárias fala de atividade terapêutica, não 
exorcística: se Mc 1,39 diz que Jesus passava através 
da Galiléia “anunciando a boa notícia e expulsan-
do os demônios”, a passagem correspondente de Mt 
4,23 fala de ensinamento, anúncio e terapia, tríade 
repetida, em forma de inclusão, em Mt 9,35; e as-
sim Mt 14,14; 19,2; 21,14 anota como Jesus tenha 
“curado” os doentes. At 2,22, depois, resumindo sua 
atividade, limita-se a falar de “milagres, prodígios e 
sinais realizados por Deus entre vós por meio dele 
[de Jesus]”. Acrescenta-se que em Q (Lc 11,19; Mt 
12,27) Jesus se inclui entre os exorcistas judeus pre-
sentes e operantes então: mas a comunidade cristã, 
empenhada por fé a exaltar o próprio Senhor, teria 
atribuído-o por própria iniciativa.

Portanto parece certifi cado, no plano histórico, 
que Jesus tenha aparecido como exorcista efi caz. Na-
turalmente, não podemos avaliar a natureza exata dos 
fenômenos vistos então como possessão demoníaca: 
ninguém fez nunca diagnose precisa, as hipóteses de 
distúrbios psíquicos estão à disposição. Theissen e 
Merz escrevem:

Espíritos e demônios naquele mundo pertenciam à exis-
tência cotidiana [...]. Hoje catalogamos tais comporta-
mentos como problemas de identidade, como distúr-
bios dissociativos, como casos de personalidade múl-
tipla ou como psicose. Naquele tempo, pelo contrário, 
eram expressão de uma consciência de homens que 
não sabiam controlar situações difíceis e graves (p. 384).

Tanto menos, historicamente, podemos dizer algo 
sobre a “cura” realizada por Jesus: infl uxo de sua forte 
personalidade, encorajamento do doente? Devemos 
nos contentar com o fato simples, sem possibilidade, 
em âmbito histórico, de individualizar sua causa li-
bertadora, se natural ou sobrenatural. Não pertence 
ao historiador declarar-se, na sua pesquisa, entre os 
fi deístas ou fi car ao lado dos incrédulos.

Resta-nos a tarefa de analisar os relatos evangé-
licos e relevar sua peculiaridade. Antes de tudo, a 

narração introduz os endemoniados descrevendo seu 
mal-estar e, muitas vezes, sua loucura. Espantoso é o 
quadro descritivo do endemoniado de Gerasa:

[...] morava permanentemente entre os sepulcros e não 
se podia amarrá-lo, nem mesmo com uma corrente. 
Muitas vezes ligado com grilhões e com correntes, ti-
nha quebrado os grilhões e arrebentados as correntes; 
assim, ninguém podia domá-lo. Dia e noite andava en-
tre as tumbas e nas montanhas, gritando e ferindo-se 
com pedras (Mc 5,3-5).

Em breve, desumanizado, um habitante do reino 
dos mortos. Mais decifrável a descrição de um rapaz 
com convulsões epilépticas: “tem um espírito mudo, 
e quando toma possessão dele, joga-o no chão, co-
meça a espumar, range os dentes e fi ca enrijecido”, 
“muitas vezes o lançou no fogo e às vezes na água, 
para matá-lo” (Mc 9,17-18.22). Nos outros relatos se 
diz simplesmente que são endemoniados: “um ho-
mem possuído pelo espírito impuro [assim se cha-
mavam no judaísmo os demônios]” (Mc 1,23); a fi lha 
da mulher cananéia “tinha um espírito impuro” (Mc 
7,25); um endemoniado (cego e) mudo é apresentado 
em Mt 9,32; 12,22 (par. Lc 11,14: Q).

Em segundo lugar, os relatos exorcísticos apresen-
tam a luta entre o demônio presente no desventurado 
e Jesus exorcista: é um desafi o que se decide com 
uma ameaçadora intimação ( ) do Nazareno 
ao demônio para retirar-se. Em dois relatos o desafi o 
é expresso de modo totalmente análogo: o demônio, 
falando no primeiro caso ao plural, entende subtrair-
se à presa e faz valer seu conhecimento do exorcista 
como sinal de poder: “Não há nada entre ti e nós, 
Jesus de Nazaré. Vieste para arruinar-nos? Sei quem 
és tu, o santo de Deus”. Mas ele o venceu com sua 
ordem imperiosa: “E o intimou: Cala-te e sai dele!” 
(Mc 1,24-25). Assim também Mc 5,7-8, a propósito 
do endemoniado de Gerasa: “Não há nada entre ti e 
mim, ó Jesus, fi lho do Deus Altíssimo. Esconjuro-te 
por Deus, não me atormentes. Jesus, com efeito, lhe 
dizia: Sai, ó espírito impuro, deste homem!”. Em Mc 
9,14-29, o demônio que possuía um rapaz, vence-
dor no seu encontro com os discípulos, constituídos 
para a ocasião em exorcistas, sucumbe no combate 
com Jesus que “intimou ao espírito impuro: Espírito 
mudo e surdo, ordeno-te, sai dele e nunca mais en-
tres nele” (v. 25). Tal confronto falta, naturalmente, 
no relato da libertação da fi lha da cananéia porque 
não há combate direito: a endemoniada está longe e 
Jesus se limita a encorajar a mãe que intercede por 
ela: “Seja feito como tu desejas” (Mc 7,28). Na fonte 
Q (Lc 11,14-15; Mt 12,22-24, com a cópia 9,32-34), 
o interesse está totalmente voltado para as reações ao 
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exorcismo de Jesus; razão pela qual se passa imedia-
tamente ao sucesso da disputa: “quando o demônio 
saiu, o mudo começou a falar”.

Segue nos relatos a constatação da saída do de-
mônio e, normalmente, a demonstração do fato, um 
pouco como nos exorcismos de Eleazar e de Apolônio 
de Tiana reportados anteriormente: a libertação deve 
ser constatada de visu. Nos textos evangélicos, temos 
duas vezes o contra-ataque improvisado do demônio 
que sacode o interessado antes que este seja liberado 
(Mc 1,26; 9,26-27); no caso do endemoniado de Ge-
rasa, os cidadãos que foram ver o acontecido, encon-
tram-no “sentado, bem vestido e são de mente” (Mc 
5,15); enfi m a cananéia, retornada em casa, encontra 
a fi lha tranqüilamente sentada sobre o leito: “o de-
mônio tinha ido embora” (Mc 7,30).

Último elemento integrante dos relatos exorcísti-
cos é a reação estupefata dos espectadores: “Todos 
fi caram assombrados ( )” (Mc 1,27); “se 
extasiaram ( )/ se maravilharam ( )” 
(Mc 9,32; 12,22; Lc 11,14). No relato do endemonia-
do de Gerasa, ao contrário, os conterrâneos, pagãos, 
“tiveram temor ( )” (Mc 5,15). Seja como 
for, releva Bultmann (p. 241) com razão, falta a acla-
mação “Grande é Deus” ( ) e fórmulas 
semelhantes, que aparecerão mais tarde.

A análise dos relatos de exorcismos oferece-nos, 
em negativo, um dado importante: Jesus expulsa os 
demônios com sua ordem, sem recorrer normalmen-
te a gestos rituais e a fórmulas mágicas. É sua sobera-
na potência que o tornarem exorcista bem-sucedido. 
Desse ponto de vista, parece muito difícil conjectu-
rar, como faz Smith, que deva ser contado entre os 
magos; mas retornaremos à questão mais adiante.

Certifi cada a historicidade global do dado de Je-
sus exorcista, atestado tão maciçamente, resta avaliar 
aquela específi ca dos relatos individuais. A narração 
da cananéia e sua fi lha revela o vivo interesse da Igre-
ja das origens pelo mundo pagão, e pareceria uma 
fi cção ilustrativa de uma orientação missionária. Je-
sus dirigiu-se, de fato, ao mundo judaico; confi rmam-
no as difi culdades e as discussões do cristianismo 
nascente para a abertura ad paganos, evidentes nas 
cartas paulinas. Mas a práxis da Igreja, aos olhos dos 
crentes, deve enraizar-se naquela de Cristo. Eis, por-
tanto, a formação da narração mencionada. No rela-
to do endemoniado de Gerasa, a passagem da legião 
dos demônios aos porcos e seu afogamento nas águas 
do lago da Galiléia, que, porém, distava uns quarenta 
quilômetros da cidade, parece uma parte secundária 
e um acréscimo. O relato do endemoniado mudo de 
Q (Lc 11 e Mt 12) parece funcional à discussão a 

respeito de em nome de quem Jesus se faz exorcista. 
Pelo contrário, muitas são as probabilidades que o re-
lato do rapaz endemoniado e epilético tenha sólidas 
raízes históricas. Acerca do endemoniado de Cafar-
naum, deve-se notar que nesta cidade Jesus desen-
volveu uma intensa atividade — atestada pela tradi-
ção sinótica e também pelo quarto evangelho, como 
vimos anteriormente —, incluídos não poucos gestos 
milagrosos que tornam particularmente grave a nega-
ção de crer nele por parte dos cidadãos (Q: Lc 10,13 
e Mt 11,21). Pode-se pensar, portanto, que o relato 
de Mc 1,23-28, embora sobrecarregado pela mão do 
evangelista com sua característica teoria do segredo 
messiânico, em certo modo faça referência disso.

Notas
* Artigo extraído do capítulo VII de: Giuseppe Barbaglio. 
Jesus, hebreu da Galiléia; pesquisa histórica. São Paulo: 
Paulinas. No prelo.
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Jesus de Nazaré e a fé em Deus*

Manuel Fraijó

Resumo: Para o autor, Jesus de Nazaré é uma cifra de Deus, de seu reino, e de muitas outras 
causas profundamente humanas. As cifras nunca são infalíveis. Por isso, Jesus não prova 
nem garante nada no referente a Deus. Deixa, porém, aberta uma brecha à esperança e, 
talvez, à aposta. Por sorte, a causa de Jesus parece continuar alentando muitas pessoas do 
século XXI. Seu potencial de cifra parece indubitável.
Palavras-chaves: Jesus de Nazaré – fé – Deus – esperança

1. Jesus de Nazaré, obstáculo para a fé 

em Deus

Para K. Barth, tudo era muito claro: Jesus Cristo 
era “die Erkennbarkeit Gottes”,1 a grande possibilida-
de para conhecer Deus. Teologicamente, a frase não 
pode ser mais correta. Em termos semelhantes se ex-
pressará W. Pannenberg: os cristãos – diz – só conhe-
cemos Deus tal como este revela-se em Jesus Cristo.

Não se encontrará nenhum teólogo para quem 
Jesus de Nazaré não seja a suprema revelação de 
Deus, sua palavra encarnada, sua manifestação mais 
densa. Pois já no Novo Testamento é assim. Jesus é 
ali o grande intérprete, o hermeneuta de Deus, sua 
parábola mais perfeita. O processo neotestamentário 
de identifi cação de Jesus com o Deus culminará no 
evangelho de João. Jesus proclamará ali que o Pai e 
ele são uma mesma coisa, que aquele que vê a ele 
vê o Pai.

No seio da teologia – systemimmanent, diria K. 
Rahner – nosso tema não apresenta especial difi cul-
dade. Facilmente poderíamos acumular textos que 
vinculam indissoluvelmente Jesus com Deus. Jesus 
apareceria, como na carta aos Hebreus, como inicia-
dor e plenitude da fé em Deus.

Mas não é este o caminho que queremos percor-
rer. Não pretendemos partir da fé do entramado alta-
mente teológico do Novo Testamento. Nosso trabalho 
não se centrará em explicitar as formulações de fé ne-
otestamentárias que expressam a união de Jesus com 
Deus. Tampouco faremos hermenêutica dos resulta-
dos a que chegaram os grandes concílios da antigui-
dade. Esse trabalho já foi feito por todos os grandes 
cristólogos de nosso tempo.

Nosso trabalho talvez se inscreva no marco da-
quilo que costumamos chamar teologia fundamental. 
Além disso, pode ser que nem sequer alcancemos 
esse nível. É possível que nosso discurso se ajuste 
mais ao gênero próprio da Filosofi a da Religião. Tal-
vez, no fi nal de nosso trabalho, só afi rmemos sobre 
Jesus o que afi rmaria um fi lósofo da religião como 
K. Jaspers. De todos é conhecido que, em sua obra 
Los grandes fi lósofos, ele dedica um capítulo à fi gura 
histórica de Jesus de Nazaré.2

Mas, prescindindo do gênero ao qual pertença 
nossa refl exão, o que é que pretendemos com ela? 
Pretendemos estudar até que ponto o Jesus terreno, 
visto a partir de baixo e sem o recurso à proteção 
dogmática, torna plausível a existência de Deus. Tra-
tar-se-ia de medir indicadores, de submergir na traje-
tória fi nal de Jesus para verifi car se ele oferece indí-
cios favoráveis a existência de Deus. De fato, a crença 
em Deus é anterior a Jesus . Isso indicaria que Jesus 
não é necessário para acreditar em Deus. O povo Ju-
deu, por exemplo, compartilha a fé de Jesus, mas não 
acredita em Jesus como Messias ou como Filho de 
Deus.3 E, num nível mais fi losófi co, sempre será pre-
ciso lembrar D. F. Strauss. Ele não conseguiu superar 
o escândalo de que Deus se revelasse num indivíduo 
singular e concreto. Strauss pensava que a destinatá-
ria dessa revelação deveria ser a espécie humana em 
seu conjunto e nunca apenas espécime dela.

Jesus foi, pois, motivo de escândalo para a fé em 
Deus. A pretensão cristã de que no humilde profeta 
de Nazaré foi realizada a manifesta,cão suprema da 
presença de Deus no mundo tem resultado literal-
mente indigerível para muitos expoentes do pensa-
mento fi losófi co moderno e contemporâneo. Existem 
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fi lósofos,inclusive marxistas,4 que não ocultam sua 
simpatia pelo Jesus lutador, rebelde e profeta. Mas 
seu entusiasmo evapora-se quando Jesus é relaciona-
do a Deus. Vejamos três exemplos paradigmáticos.

a) E. Fromm

Fromm opta por evitar o escândalo distinguindo 
entre Jesus e o dogma de Cristo. Os que converte-
ram Jesus em Filho de Deus e em Messias foram as 
massas empobrecidas de sua terra. Foram elas que 
resumiram suas esperança e expectativas de liber-
tação em Jesus de Nazaré, convertendo-o assim 
no Cristo, no Filho de Deus. Quando essas massas 
constatam que suas expectativas de libertação não 
se cumprem, escatologizam o cristianismo. Aceitam 
que a libertação se atrase, mas insistem em que ela 
chegará. Tratava-se, observa Fromm, de comunida-
des democráticas, anti-autoritárias e contrárias a 
hierarquias e leis.

Tudo isso muda quando o cristianismo se con-
verte na religião das classes dominantes do império 
romano. A mudança de estrutura econômica produz 
o dogma de Cristo. Como conseqüência disso, dimi-
nui o sentido escatológico. Já não se espera a vin-
da de um novo reino com o entusiasmo de antes. O 
evangelho, revolucionário em seus primórdios, tor-
na-se reacionário; Jesus, antes inconformista torna-
se conformistas e paciente. As massas, antes revolu-
cionárias, foram submetidas à castração. A rebeldia 
dos primórdios transforma-se agora em obediência e 
submissão masoquista. A frenética atividade transfor-
madora dos primórdios do cristianismo desemboca 
agora em mansa passividade. O que começou como 
religião dos pobres converte-se no credo das classes 
poderosas e dirigentes. Como conseqüência disso, 
a igreja democrática transforma-se em igreja hierár-
quica, clerical e burocrática. A mudança econômica 
produziu uma transformação dogmática.

Fromm chega a esta conclusão aplicando ao 
nascente cristianismo a psicanálise e o materialis-
mo histórico. É verdade que Fromm não sustentará 
sempre com a mesma radicalidade sua tese, mas 
tampouco renunciará a ela. No prólogo da edição 
inglesa de El dogma de Cristo admitem que apare-
ceram muitas obras sobre a história do cristianismo 
primitivo que criticam a relação que estabelece en-
tre o nascente cristianismo e as classes mais bai-
xas do campo e das cidades. Mas, como dissemos, 
Fromm permaneceu fundamentalmente fi el à tese 
de El dogma de Cristo.5

b) E. Bloch

Também Bloch estabelece uma espécie de rivali-
dade entre Jesus e Deus. Bloch outorga especial re-
levância ao título “Filho do Homem”. Para ele, este 
título indica que Jesus não veio de cima, ou seja, do 
céu. É um título contraposto a “Filho de Deus”. O 
título “Filho do Homem” encarna o topo da emanci-
pação do homem. Bloch pensa ter sido este o título 
predominante de Jesus nas primeiras comunidades. 
Posteriormente, observa-se um progressivo abandono 
desse título e do signifi cado que ele comportava. Len-
tamente, ele foi dando passagem aos títulos cúticos.

Pois Bloch considera o teísmo uma hipostatização 
mal compreendida de toda a força mobilizadora da 
religião bíblica. O teísmo não é essencial ao cristia-
nismo. É preciso chegar aa superação, por negação, 
do Transcendente. O teísmo oferece uma compre-
ensão mais genuína daquilo que é o núcleo da reli-
gião. O “Filho do Homem” é a quintessência de um 
mundo novo, de um “homo absconditus” ainda por 
descobrir. Este título converte-se em cifra interpreta-
tiva de um mundo novo e mais humano. Este será 
também o signifi cado simbólico da ressurreição de 
Jesus. Nela articulam-se possibilidades insuspeitadas 
para o homem.

O teísmo é, pois, a conclusão do discurso de Blo-
ch; trata-se porém de um teísmo que não deixa vazio 
o lugar de Deus. Esse espaço, preenche-o o homem. 
A simples afi rmação “Deus não existe” não suprime 
as perguntas últimas que fazem referências ao senti-
do do mundo e da matéria e, claro, da morte.

O importante para o ateu marxista é apropriar-se 
do conteúdo vivo da religião morta. É preciso herdar 
tudo o que a religião não é puro ópio. Suprimir o 
Transcendente não é suprimir a religião. Bloch dirá 
que, onde há esperança, há religião. O importante é 
ler a bíblia com os olhos do Manifesto comunista, já 
que ambos visam o mesmo fi m.

Bloch critica a visão teocrática de alguns escritos 
bíblicos. Contrapõem, Poe exemplo, os profetas, que 
insistem no caráter mobilizador do futuro, ao livro do 
Gênesis, que apresenta a criação como algo acabado 
e perfeito. A concepção de um mundo, perfeito em 
suas origens, e deteriorado posteriormente pelo ho-
mem, é rejeitada por Bloch. Para ele, a perfeição não 
está nas origens, mas no fi nal. E essa perfeição não 
consiste na interiorização do Reino, levada a cabo 
por João e Paulo, mas na pregação de Jesus, que situa 
o Reino em meio a este mundo. Tudo o mais são téc-
nicas acomodatícias para que a fi gura de Jesus resulte 
menos provocativa aos romanos.
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O exemplo mais claro de ideologização bíblica 
Bloch o detecta na interpretação paulina da morte de 
Jesus: morte sacrifi cial, voluntária e pacientemente 
aceita. A realidade histórica – pensa Bloch – deve ter 
sido bem diferente. O Jesus histórico careceu desse 
caráter de cordeiro submisso com que ele nos é des-
crito pelos evangelhos. Necessidades de acomodação 
ao mundo romano levaram a adocicar a fi gura rebel-
de de Jesus. Deu-se, dessa forma, uma despolitização 
de sua imagem. Somente de vez em quando afl ora o 
espírito originário em frases como: “Vim trazer fogo 
à terra...”, trata-se de textos subterrâneos e subversi-
vos que permitem distinguir o interesse genuíno do 
desejo interessado. E o que Bloch chama “a Bíblia 
popular”, a religião da utopia humana ou utopia do 
reino escatológico. A escatologia bíblica possui uma 
perspectiva revolucionaria e militante que coincide 
com a fi losofi a revolucionária de Bloch. Para Bloch, 
Jesus não é “o centro da história”, mas “o profeta do 
caminho”. Jesus é o desestabilizador de Deus, aquele 
que o destrona, aquele que recupera para o homem 
espaços perdidos. Jesus desmonta o Deus transcen-
dente. Daí que Bloch multiplique os elogios a Jesus: 
um homem trabalha aqui simplesmente como ho-
mem bom, algo que ainda não tinha acontecido.”6

Bloch pensa que inclusive o concílio de Nicéia 
mantém este topos revolucionário ao consagrar a for-
mula do homousios, isto é, ao proclamar solenemen-
te a igualdade entre Jesus e Deus.

c) K. Jaspers

Convivendo ao mesmo tempo com teses como as 
de Fromm ou Bloch, o mundo cristão continua pro-
clamando Jesus mediador único e universal no acesso 
à fé em Deus. O problema é que esse universo cristão 
parece cada vez mais reduzido e insignifi cante. Pouco 
a pouco, parece ir-se impondo a advertência de Hei-
degger: no terreno do pensamento é melhor silenciar 
tema Deus. Parece que, com maior razão, haveria de 
silenciar a possibilidade de que Deus se faça presen-
te , de forma defi nitiva, na historia humana através 
de um semidesconhecido profeta do século primeiro, 
imbuído de febre apocalíptica. Parece que somente o 
que M. Weber chamou “comunidades emocionais”, 
ou P. Berger “minorias cognitivas”, ainda aceitam este 
vínculo indissolúvel entre Jesus e Deus.

Nosso trabalho não pretende “provar” nada. So-
mente nos propomos rastrear no Jesus terreno por si 
uma analise serena e objetiva das características de 
sua atuação, vida, mensagem e morte constituíssem, 
o que K. Jaspers chama “orientação para Deus” . Jas-
pers situa Jesus no mesmo plano de Sócrates, Buda e 

Confúcio. Todos eles são grandes fi lósofos, mestres 
da humanidade. Jesus não é para Jaspers o fi lho de 
Deus encarnado. Jaspers não acredita em Jesus, mas 
o inclui entre os homens decisivos da humanidade. 
Jaspers evoca com nostalgia o que ele denomina 
“tempo eixo” da humanidade. Refere-se à época que 
vai desde o século VI até o século IV antes de Cristo. 
São os tempos de Confúcio e Lao-Tse, de Buda e Za-
ratustra, de Isaías e Jeremias, de Platão e Aristóteles. 
Era uma época que não estava encoberta com valores 
residuais: havia horizontes e metas às quais se ater, 
modelos com os quais se identifi car. Havia fi guras 
reguladoras, carregadas de força simbólica. Existia o 
que Jaspers chama “iniludível mito”, necessário sem-
pre para que as culturas não decaiam nem se submer-
jam na noite escura de um niilismo enervante.

Jesus é para Jaspers uma “cifra” na dolorosa mu-
dança do acesso à fé em Deus. Jesus, não é, pois, 
uma prova de que Deus existe. A capacidade com-
probatórica empírica de Jesus no tema Deus é nula.

Pensamos que vale a pena insistir neste ponto. 
Chama a atenção que nem sequer os fi lósofos anglo-
saxões, tão voltados para o empirismo, tenham desco-
berto um fi lão comprobatório em Jesus. são capazes 
de encher centenas de páginas buscando argumentos 
para apoiar a existência de Deus sem mencionar a 
fi gura de Jesus de Nazaré.

Nós tampouco pensamos que Jesus seja chave in-
falível para ter acesso a existência de Deus.Mas pare-
ce-nos útil estudar sua capacidade de indicador, seu 
potencial de cifra, desenvolvido por K. Jaspers. Que-
remos investigar até que ponto Jesus “sugere” Deus, 
em que medida “dá o que pensar” no tema Deus.

Daí que comecemos dando umas quantas pince-
ladas no conceito de cifra em K. Jaspers. Poderíamos 
ter feito o mesmo com o conceito de símbolo em P. 
Tillich. Mas parece-nos que o conceito de cifra é, fi -
losofi camente falando, mais neutro. Daí que o tenha-
mos preferido. Evidentemente, nosso objetivo último 
é ver se Jesus pode ser considerado como uma cifra 
para o acesso à fé em Deus.

2. O conceito de “cifra” em K. Jaspers

K. Jaspers foi chamado o pensador da “fé fi losófi -
ca”. Este conceito, central em sua fi losofi a, indica que 
a fé, para adquirira categoria de verdade, não pode 
prescindir do pensamento. Jaspers constrói sua pró-
pria fé fi losófi ca em diálogo e em confronto com a fé 
revelada da teologia dialética. Concretamente, Barth 
e Bultmann são seus interlocutores mais freqüentes. 
Jaspers não é somente um critico da fé revelada. Pesso-
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almente está profundamente enraizado na Bíblia e na 
tradição cristã. Acredita que, como homem ocidental, 
não pode escapar da infl uência do universo cristão.

Esta procedência cristã levou Sartre a considerar 
Jaspers um existencialista cristão”. F. Buri chega a 
chamá-lo “mestre da Igreja”. K. Barth, ao contrário, 
era de outra opinião: segundo ele, a fé fi losófi ca de 
Jaspers nada tem a ver com o cristianismo. A Trans-
cendência, da qual tanto fala Jaspers, era para Barth 
um fantasma”.

Pessoalmente, Jaspers considerava-se protestante 
no sentido amplo da palavra. O confessional era para 
ele secundário, mas não estava disposto a se deixar 
expulsar da Igreja, que considera morada milenar de 
seus pais.

A partir destas convicções, Jaspers cria seu próprio 
sistema fi losófi co. Não vamos insistir nos traços que 
lhe são comuns como o resto dos pensadores exis-
tencialistas. Iremos limitar-nos a oferecer uns poucos 
traços de seu próprio pensamento religioso.

Para Jaspers a dimensão da Transcendência é fun-
damental. Nem o homem nem o mundo autofunda-
mentam-se. Existe a Transcendência – das Umgreifen-
de – que se converte em fundamento – Grund – do 
mundo e da própria existência. Nem o mundo nem a 
própria existência explicam-se a partir de si mesmos.

Por outro lado, esta Transcendência somente é 
expressável indiretamente. A linguagem que tenta 
torná-la transparente, iluminá-la, é a linguagem das 
cifras. Jaspers cunhou o termo Chiffre para referir-se 
à Transcendência. Em seu livro, La fé fi losófi ca ante 
la revelación,7 dedica mais de 300 páginas (151-459) 
para precisar o seu conceito de cifra. Na realidade, 
todo o livro gira ao redor desse termo. Ofereçamos 
umas quatro citações que nos ajudem a compreender 
o pensamento de Jaspers: “As cifras fulguram no fun-
do das coisas. Não nos conhecimentos: o que nelas 
se pensa é visão e interpretação. As cifras subtraem-
se à experiência de validade geral e à verifi cação. Sua 
verdade está em relação com a “existência”: a atra-
ção que a Transcendência exerce sobre a “existência” 
torna-se nelas linguagem. Elas abrem âmbitos do ser, 
esclarecem aquilo pelo que me decido, aumentam 
ou atenuam os movimentos em minha consciência 
do ser e de mim mesmo”.8

O homem orienta seu pensamento em direção à 
Transcendência por meio dos objetos que chamamos 
cifras. As cifras são como uma espécie de escada para 
a Transcendência. Daí que, para Jaspers, as cifras pos-
suam um “caráter venerável”. Em suas formas históri-
cas, “os homens descobriram a verdade da realidade: 
à sua luz e sob sua direção viveram”.9

O homem deve libertar-se da objetivação da 
Transcendência e escutar a “variada linguagem das 
cifras”.10

As cifras estão presentes na poesia, na arte, na fi lo-
sofi a, nos mitos e nas revelações.

E algo muito importante: “As cifras não são em 
nenhum caso a realidade da própria Transcendência, 
mas unicamente sua linguagem possível. A fé requer 
pureza e não tolera ser enganada por meio de substi-
tuições”.11 A própria Transcendência nunca se mani-
festa. Somente a linguagem das cifras permite o aces-
so a ela. As cifras da Transcendência são aquelas que 
a tornam transparente e presente para mim. Somente 
as cifras manifestam a Transcendência.

As cifras são uma realidade espiritual que não de-
vemos tentar materializar.12 Jaspers considera “uma 
desgraça” que a linguagem das cifras tenda a desa-
parecer. O típico das cifras é que nos falam de forma 
concreta e não em abstrações. É o que Jaspers chama 
“historicidade das cifras”.13

Para Jaspers, a revelação, tal como o afi rma o cren-
te, não é cifra, mas algo real. O crente empobrece a 
revelação ao estabelecê-la espaço-temporalmente. 
Em algum sentido, ele a objetiva e mundaniza. A lin-
guagem das cifras, ao invés, preserva a Transcendên-
cia desse empobrecimento. As cifras são suscetíveis 
de infi nitas interpretações, mas o que nunca se deve 
fazer é objetivá-las.

Outro traço importante das cifras é que não exis-
te uma compreensão neutra delas: “Não se dá uma 
compreensão neutra objetiva das cifras. Aquele que 
interpreta as cifras somente consegue aproximar-se 
delas quando convive com elas”.14

À pergunta pela extensão das cifras Jaspers respon-
de que tudo pode ser cifra. “Tudo o que é e tudo o 
quanto o homem produz, o real, o imaginado, o pen-
sado. Elas se encontram na tradição mítica, na dos 
cultos religiosos, na sagrada, na poética e na artística, 
na fi losofi a”.15

As cifras não constituem um mundo harmônico: 
“Algumas cifras falam contra outras cifras; se eu pres-
tar ouvidos a algumas, nego as outras”.16 As cifras são 
um âmbito de luta. Nem sempre oferecem a paz.

Outro aspecto muito importante: as cifras não 
são a Trancendência. Sua missão é a de provocar a 
imanência da Transcendência. São uma espécie de 
intermediário entre a existência e a Transcendência. 
As cifras são, pois, a linguagem da Transcendência e 
desaparecer no silêncio. Por isso, as cifras são mais 
que signos, já que o signo refere-se a outra realidade 
que pode ser conhecida e expressa diretamente.
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O importante para nós é que “a fé fi losófi ca não 
conhece Deus, mas escuta unicamente a linguagem 
das cifras, e o próprio Deus pe para ela uma cifra”.17

Em troca, a fé revelada situa a ação de Deus num 
espaço e num tempo determinados. Ela sabe mais de 
Deus e fala dele com categorias objetivantes. Algo 
que Jaspers rejeita.

Compreende-se assim a franca oposição que Jas-
pers mostrou frente ao programa desmitologizador de 
R. Bultmann. Provavelmente sem entender Bultmann 
muito bem, Jaspers pensou que este pretendia suprimir 
a linguagem das cifras e racionalizar a Transcendên-
cia. A tentativa de Bultmann em compreender e escla-
recer a linguagem das cifras e dos símbolos teve de 
tropeçar com a mais decidida oposição de K. Jaspers.

A fé fi losófi ca de K. Jaspers diferencia-se da fé re-
velada no fato de não admitir autoridades nem deixar 
os conteúdos da fé serem ditados por uma instância 
reveladora diante da qual somente a submissão seja 
possível. A fé fi losófi ca não se identifi ca com o puro 
saber. Segundo Jaspers, Galileu fez bem em abjurar 
diante de seus inquisidores; a terra continuaria se mo-
vendo embora Galileu tivesse sido obrigado a afi rmar 
o contrário. Não estava em jogo a fé fi losófi ca. Ao 
contrário, no caso de G. Bruno sim estava em jogo a 
fé fi losófi ca; daí que a Jaspers pareça-lhe adequado 
que este desse sua vida por suas convicções.

A fé fi losófi ca caracteriza-se pela sua íntima vin-
culação com o pensamento. Trata-se de uma fé que 
pretende esclarecer a si mesma sem renunciar a ne-
nhum instrumento conceitual . As barreiras que a fé 
revelada põe ao pensamento caem sob seu próprio 
peso. A fé fi losófi ca nunca pode ser institucionaliza-
da como se tivesse sido revelada. Tampouco se con-
verterá jamais em dogma nem em algo fechado. É 
essencial para ela a abertura e o risco radical. Nunca 
acabará num sistema ou num credo fi xo.

As afi rmações da fé fi losófi ca sobre Deus serão 
sempre modestas e abertas. Seu Deus será sempre 
um Deus oculto e distante. O único fator que ratifi ca 
a fé fi losófi ca é que o homem e o mundo não se au-
tofundamentam. Essa Transcendência sobre o mundo 
e sobre o homem é o que Jaspers chama de Deus. 
Referindo-se a essa Transcendência, afi rma não saber 
se acredita ou não, mas que dele se apodera um tipo 
de fé que o impele a viver nela apoiado.

Neste contexto, Jaspers só poderá avaliar a fi gura 
de Jesus como mais um dentre os homens decisivos 
da humanidade. Coloca-o junto a Sócrates, Buda e 
Confúcio. Jesus foi convertido em Cristo pela primei-
ra comunidade. Mas o homem da fé fi losófi ca não 
precisa da fé em Cristo para ter acesso a Deus.

Para Jaspers, Jesus é uma cifra que nos revela as 
possibilidades do homem diante de Deus: Jesus é ci-
fra do amor pela verdade até a morte; é cifra das limi-
tações e fracassos humanos; é cifra da força poderosa 
do amor.

Não é mais necessário dizer que o Deus de Jaspers 
carece de caráter pessoal. O homem não deve pro-
jetar as características antropomórfi cas da realidade 
pessoal humana na Transcendência. A fé fi losófi ca 
reprime criticamente esse impulso e mantém-se na 
dura austeridade das cifras. Não pode ser concedido 
um privilégio essencial à simbologia do pessoal. O 
pessoal, como todo o fi nito, é apenas uma cifra.

Concluímos então estas defi nições sobre o concei-
to de cifra em K. Jaspers. A originalidade desse fi lóso-
fo existencialista radica na essencial abertura de seu 
pensamento. Tudo é cifra, mas nada é cifra infalível. 
O processo de busca não se interrompe em momento 
algum. Trata-se de uma fi losofi a que e preocupa com 
o tema religioso, mas sem recorrer a instâncias dog-
máticas nem paralisantes do pensamento fi losófi co.

A terceira parte do nosso trabalho vai centrar-se 
em detectar a condição de cifra de Jesus de Nazaré 
em relação com Deus. Jaspers é muito conciso ao 
evocar Jesus como cifra. Nós, por outro lado, vamos 
esforçar-nos mais do que ele nesta vocação. Vamos 
evocar Jesus, a quem chamaremos cifra de Deus, 
sob o signo do confl ito. Analisaremos sucintamente 
quatro confl itos provocados por Jesus: o confl ito dog-
mático, o teológico, o social e o cristológico. Através 
de todos eles acreditamos que Jesus possa ser inter-
pretado como cifra de Deus. Não são os únicos que 
Jesus de Nazaré provocou em sua curta existência 
. Na realidade toda a sua vida foi um confl ito. Daí 
que M. Kahler possa afi rmar que os evangelhos são 
uma história da paixão com ema ampla introdução. 
O central é, pois, a história da paixão, à qual a índole 
confl ituosa da vida de Jesus conduziu. Nós vamos ler 
esses confl itos como cifra de Deus.

3. Jesus, cifra de Deus

a) O conflito dogmático

Os homens profundamente religiosos têm-se ca-
racterizado sempre pela postura negativa em consa-
grar a realidade existente. Sempre tem agido como 
desmancha- prazeres, como críticos do sistema domi-
nante. Eles sempre têm sido existências confl ituosas 
que no viveram em paz com seus contemporâneos. 
Na medida que tinham algo nove a oferecer, tiveram 
de enfrentar uma existência solidária. A experiência 
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ensina que não é possível comunicar algo realmente 
novo sem ser mal-entendido.

Pode-se afi rmar que este foi o caso de Jesus. A es-
candalosa novidade de seu estilo de vida, o caráter 
inevitavelmente ofensivo de sua denúncia profética, 
exasperou os benefi ciários do sistema dominante de 
sua época. Vejamos como:

Jesus nasceu num povo que possuía um universo 
dogmático ferreamente confi gurado. Israel vangloria-
va-se de um longo passado no qual fora laboriosa-
mente conquistando seus dogmas, tradições e cos-
tumes. Tudo isso constituía sua atual identidade. O 
dever de todo bom israelita consistia em inserir-se na 
tradição de seus antepassados. Era solicitada fi delida-
de às conquistas do passado.

Aqui começa a tragédia de Jesus. Ele se nega acei-
tar sem mais nem menos o sistema dogmático domi-
nante. Levou a cabo uma imperdoável transferência 
de ênfases. Relativizou com freqüência o que seus 
contemporâneos radicalizavam e, com semelhante 
freqüência, insistiu em temas esquecidos. Não é que 
estivesse possuído por uma espécie de fúria destrui-
dora; na verdade sentia-se impelido pelo espírito de 
renovação que agitara os profetas do se povo. Jesus 
partia de uma aceitação de fundo: o Deus de seu 
povo era também o seu Deu, e a Bíblia de seus ante-
passados era também seu livro santo . Porém, inclusi-
ve aceitando este núcleo vinculador, abria-se diante 
dele um amplo campo para a dissidência. Seu povo 
tinha petrifi cado a herança recebida. O rico legado 
de tantos séculos de encontros com Javé e de experi-
ências com os homens tinha sofrido um processo de 
deteriorização alarmante. Quando Jesus nasce, Israel 
enterra seu passado. Ânsias defensivas frente aos po-
vos circundantes levaram a defi nir tudo., a fi xar toda 
possível resposta, a determinar rigidamente os com-
portamentos. O espírito, que durante séculos soprava 
livremente, perdeu a batalha. Em seu lugar, impôs-se 
a letra, às vezes mesquinhas e sempre míope.

Tem-se a impressão de que, neste ambiente, Jesus 
sentiu sintomas de asfi xias. Com efeito, sem muitos 
preâmbulos, enfrentou-se com a herança recebida 
provocando um confl ito dogmático de graves con-
seqüências para sua pessoa e para os guardiães da 
tradição.

Jesus denunciou abertamente a insufi ciência dos 
aspectos externos. Seu povo tinha-se especializado 
em observar ritos e purifi cações periódicas: as mãos 
deviam ser lavadas varias vezes ad dia conforme um 
rito determinado; as mãos do sacerdote deviam abs-
ter-se de tocar corpos moribundos antes da celebra-
ção litúrgica; o jejum estava perfeitamente regula-

mentado quanto a datas e intensidade; a observância 
do descanso sabático era sagrada. Bastava um aviso 
em público para que a conseqüente violação do sá-
bado fosse castigada com o apedrejamento; a som-
bra da lei fora estendida e cobria tudo. Só os que 
conheciam e podiam cumpri-la era autênticos isra-
elitas; o edifício do templo era mais importante que 
os corações que nele penetrava. A materialidade da 
oferenda converteu-se em fonte de discriminação. Os 
ritos “apareciam” apresentando recheadas oferendas; 
os pobres sofriam a humilhação da insignifi cância de 
sua colaboração.

Jesus fi cou transtornado com tanto mal-entendido 
e hipocrisia. Proclamou que a impureza não vem de 
fora, mas de dentro. De nada adianta lavar as mãos se 
o coração não estiver limpo. Dele saem as intenções 
e os propósitos, a maldade e a bondade. Ele denun-
ciou a dose de hipocrisia que encerra o jejum dos 
saciados. Violou com freqüência a observância do 
sábado curando doentes que teriam podido esperar 
ate o dia seguinte; deixou assim assentado que o sá-
bado, como qualquer outro dia, é uma chamada ao 
compromisso com o irmão; Jesus não pensava que a 
fi nalidade do sábado consistisse em não fazer nada. 
Para ele, o homem estava acima do sábado.

Jesus tampouco sacralizou a lei nem o templo. Seu 
amor à liberdade levou-o a rejeitar a presença asfi -
xiante da lei. Um homem ao qual a todo momento 
lhe é dito o que fazer deixa de ser homem. Ser ho-
mem é colocar em jogo potenciais de fantasia criado-
ra, de risco e de improvisação. Com sua critica à lei, 
Jesus reivindicou o direito do homem se equivocar, 
duvidar e buscar.

De especial gravidade foi a crítica de Jesus à ins-
tituição do templo. Israel sentia-se seguro enquanto 
Deus fosse o inquilino fi xo de seu templo. Daí que 
toda a vida girasse em torno do recinto sagrado.

Até mesmo a vida econômica de Jerusalém cen-
trava-se no templo. Jesus vinculou a palavra “templo” 
ao termo “destruição”. Suas palavras contra o tem-
plo cumpriram papel decisivo na hora de sua con-
denação à morte. Os saduceus não lhe perdoaram 
que tivesse questionado o sentido da instituição que 
eles, com tão abundantes benefícios pessoais, admi-
nistravam. Com grande perspicácia captaram que o 
profeta de Nazaré não se limitava a criticar os abu-
sos que mercadores e cambistas podiam cometer no 
movimentado comercio que se praticava na esplana-
da que rodeava o templo. Essa critica ia mais longe: 
questionava o templo como mediação entre deus e 
os homens, anunciava uma nova relação com deus, 
livre de mediações insufi cientes e ambíguas.
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O ataque de Jesus ao templo foi tão duro que os 
evangelistas tentaram por todos os meios suavizá-lo. 
Um deles teve a idéia de dizer que Jesus referia-se 
ao templo de seu corpo... É natural. Tinham de con-
tinuar convivendo no mundo judeu e, para isso, era 
necessário poliras asperezas do profeta de Nazaré. 
Contudo, trata-se de tratos inúteis. Hoje sabemos que 
Jesus foi mais radical que os cristãos de qualquer épo-
ca. E. Käsemann afi rma que a história das revoluções 
provocadas por Jesus está ainda por ser escrita.Tem 
razão. Sua revolução contra a instituição do templo 
foi das mais grave que ele provocou. Com ela, ele 
enfrentava abertamente o sistema dominante.

b) O conflito teológico

Feuerbach e Schopenhauer estavam convencidos 
de que, se não existisse a morte, tampouco existiria 
a religião. Em alguma coisa eles têm razão: a relação 
do homem com seus deuses tem dado sempre amplo 
lugar ao medo, sobretudo ao medo da morte.

O Deus de Israel também era objeto de temor. Era 
um Deus ciumento, que vingava nos fi lhos os pecados 
dos pais. O bom israelita não se atrevia nem a pro-
nunciar o seu nome. Invocava-o à distância, batendo 
o peito e procurando conquistar sua benevolência. 
As oferendas e os sacrifícios tinham a missão de apla-
car a cólera de Deus. A raiva de Javé é um tema re-
corrente no Antigo testamento. Somente os justos, os 
cumpridores da lei, sentiam-se seguros diante dele.

Esta imagem de Deus vai ser radicalmente questio-
nada por Jesus. É o que chamamos confl ito teológico.
Jesus inaugura um novo estilo de Falar de Deus. A 
distância converte-se em proximidade. Jesus dirige-se 
pessoalmente a Deus a partir de uma ilimitada con-
fi ança. Quase sempre – com a importante exceção 
do momento de sua morte – chama-o Abba. Trata-se 
da expressão com a qual a criança pequena dirigia-
se a seu pai. Seria preciso traduzi-lo por papaizinho. 
A nenhum judeu teria ocorrido dirigir-se a Deus com 
esta expressão próxima e confi ante.

O Deus de Jesus não é vingativo nem iracundo. 
Em suas parábolas aparece descrito como um Deus 
misericordioso. Num mundo sempre disposto a jul-
gar e a condenar, Jesus fala do pai do fi lho pródigo. 
Com razão ela tem sido chamada a pérola das pará-
bolas. O Deus que nela aparece é humano, sente, 
preocupa-se, põe-se em movimento em direção a seu 
fi lho distante. Estamos diante de uma imagem nova 
de Deus, uma imagem mais revolucionária que aqui-
lo que os contemporâneos de Jesus podiam suportar. 
Na sociedade patriarcal daquela época, Jesus apre-
senta o rosto materno de Deus.

Jesus mostra vigorosamente as preferências de seu 
Deus. No centro deste mundo preferencial estão os 
fracos. A eles refere-se em sua pregação e em suas 
parábolas. Baste lembrar a “ovelha perdida”, a “mo-
eda extraviada” e o já mencionado “fi lho pródigo”. 
Todas elas referem-se “ao estranho interesse que Je-
sus mostrava pelas classes oprimidas da comunidade 
judaica” (Dodd). Segundo Dodd, Jesus possuía um 
“inédito interesse pelo perdido”. “Tendência para 
baixo” chamou Bloch a essa predileção de Jesus pelo 
fraco, por aquilo que não é capaz de valer-se por si 
mesmo. Esse é precisamente o caso da ovelha perdi-
da: Mateus (18,12-24) e Lucas (15,4-7) colocam em 
relevo sua fraqueza, sua condição precária. O pastor 
a busca não porque seja a mais fornida nem a mais 
valiosa – esta é a versão do evangelho apócrifo de 
Tomás, que desfi gura a parábola -, mas porque está 
necessitada, porque é incapaz de seguir a marcha do 
rebanho. É procurada por ela mesma, não pelos ga-
nhos que possa trazer.

Com esta imagem de um Deus que busca e acolhe 
aquilo que se perdeu, o que se extraviou e o fraco, 
Jesus subverte os modelos teológicos de sua época. 
Os saduceus acreditavam que Deus só estava conten-
te com eles. Só eles buscavam a justiça. Mas o Deus 
que Jesus anunciava rompe também os cânones neste 
campo: os últimos operários que chegaram à vinha 
cobraram o mesmo salário que os esforçados da pri-
meira hora. Sem terem agüentado o duro sol de toda 
a jornada, lhes é retribuída a mesma quantidade que 
aos que tinham suado a jornada completa. Aos olhos 
judeus, a injustiça não poderia ser mais fl agrante; mas 
Jesus não modifi cou nem um pouco sua parábola.

Ante tanta novidade teológica, o mundo judeu da 
época teve de dizer “basta”. E começaram as intri-
gas para acabar com o atrevido profeta. O confl ito 
teológico estava em marcha. Um João-ninguém ti-
nha-se atrevido a sacudir os fundamentos do siste-
ma teológico dominante. Israel não estava preparada 
para suportar tanta originalidade no sistema central 
de sua vida religiosa: no tema “Deus”. Seu Deus não 
doava jornadas de trabalho nem se preocupava com 
o povo ignorante e abandonado. Seu Deus era um 
sinal privado que somente atendia às súplicas de sua 
clientela escolhida. Somente eles sabiam o que Deus 
queria e, em conseqüência, só eles podiam ser gratos 
aos seus olhos. As idéias de Jesus sobre Deus eram 
subversivas.

Não sei se a vinte séculos dos fatos que narro, será 
ainda possível perceber seu caráter revolucionário. 
Mas o certo é que, nos dias em que isso acontecia, 
viveu-se com grande agitação. Os poderes fáticos da 
época – sociais, políticos e religiosos – apressaram-se 
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em cortar tudo pela raiz. O novo herege de Nazaré 
devia ser eliminado. A maquinaria destrutiva pôs-se 
então em marcha. Os dias do incômodo profeta esta-
vam contados. Sobretudo porque seu rosário de con-
fl itos não acabava aqui. Vejamos o próximo.

c) O conflito social

A Jesus tocou-lhe viver a dura realidade de uma 
época submersa na pobreza. Ele teve de escutar dia a 
dia o lamento dos fracos, doentes e marginalizados de 
todo tipo. Em sua época, Jerusalém era “um centro de 
mendicância” (Jeremias). Os pobres concentravam-se 
ao redor do templo, onde era tido por especialmente 
meritório dar esmola. As ruas de Jerusalém estavam 
repletas de um proletariado faminto e desocupado, 
atento às promessas de todo aquele anunciasse uma 
mudança social. Compreende-se o entusiasmo que 
levantaram os libertadores zelotes quando, no ano 66 
d.C., queimaram os arquivos de Jerusalém, onde esta-
vam registradas as dívidas dos pobres.

Especialmente desamparada era a situação dos do-
entes: cegos, coxos, mutilados, paralíticos. Somente 
sob certas condições podiam penetrar no átrio inter-
no do templo. Temia-se que contagiassem impureza. 
O resultado era que lhes era vedado pedir esmola em 
certos lugares do templo. Costumavam-se concentrar-
se no átrio dos pagãos e nas portas externas da espla-
nada do templo. É ali onde pedem a Jesus que os 
cure. É ali, e nas aldeias perdidas de sua terra, que Je-
sus atua como uma espécie de enfermeiro ambulante. 
A medicina de então experimentava progressos, mas 
era inacessível ao pobre. O evangelista Marcos conta 
o caso de uma mulher que “tinha padecido na mão 
de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez 
de melhorar, piorava sempre mais” (Mc 5,26). Lucas, 
o médico omite neste caso os detalhes que deixam 
muito mal a profi ssão médica. Mas nos testemunhos 
da época abundam os julgamentos desfavoráveis a 
esta profi ssão. “O melhor dos médicos é bom para 
o inferno”, escrevia R. Yadá, por volta do 150 d.C. 
Por serem “suspeitos de darem sua preferências aos 
ricos e descuidarem dos pobres, que pagavam mal”, 
sua profi ssão estava classifi cada ao mesmo grupo dos 
ladrões. Em geral, eles eram acusados de enganar os 
doentes, de ter muitas vidas humanas em suas cons-
ciências e de se descuidar dos pobres.

Não deve estranhar que, ante tal situação, Lucas, 
que sente especial predileção pelos pobres e pelos 
doentes, ponha nos lábios de Jesus claros convites 
à generosidade: “Vendam os seus bens e dêem o di-
nheiro de esmola” (Lc 12,33), “Qualquer de vocês, 
se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu 

discípulo (Lc 14,33). O radicalismo social de Lucas 
fi ca refl etido na importante correção que faz a Ma-
teus e Marcos, onde, segundo eles, Jesus disse ao jo-
vem rico: “Venda o que tem, dê o dinheiro aos po-
bres” (cf. Mt 19,21; Mc 10,21), Lucas faz Jesus dizer: 
“Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro 
aos pobres”(Lc 18,22).�

Não se pode ignorar que Jesus atacou duramente 
os causadores da pobreza e da marginalização. Ata-
cou a injustiça social e a dureza de coração; passou 
em revista aqueles que se vestem de peles e vivem 
em palácios (Mt 18,8); denunciou os que governam 
“como senhores absolutos” e se fazem chamar “bem-
feitores” (Lc 22,25).

Agrade-nos ou não, Jesus foi um profeta que exigiu 
conversão e justiça. Certamente não odiou os ricos, 
mas preferiu os pobres e optou por eles. Sua prefe-
rência não foi fanática, ressentida nem excludente, 
mas sim clara e conseqüente. Num cenário como o 
seu era impossível estender um cheque em branco 
às aspirações dos poderosos. Teria sido às custas dos 
fracos. A riqueza de uns poucos produzia fome e so-
frimento nas multidões pelas quais Jesus “tinha com-
paixão” e às quais sentia-se enviado. Por isso rejeitou 
a teologia que fazia uma leitura religiosa da riqueza, 
atribuindo-a à piedade e aos méritos dos que a pos-
suíam. Para Jesus, enquanto houver pobres, a riqueza 
carecerá de justifi cação.

Jesus não pôde acabar com esta situação de injus-
tiça. Convenceu, isso sim, um rico - Zaqueu - a que 
devolvesse o roubado e se desprendesse da metade 
de seus bens em favor dos pobres. Mas foram somen-
te casos isolados, embora com valor paradigmático. 
Depois dele, o mundo continua infelizmente dividi-
do em ricos e pobres, em fortes e fracos.

O que sim devemos a Jesus é que dissesse, com 
toda a clareza desejável, quem vão a ser os primeiros 
no reino dos céus. A parábola do “rico Epulão e do 
pobre Lázaro” expressa-o grafi camente:há mudança 
de sorte no alem. Lázaro experimenta no alem o que 
nesta vida tinha-lhe sido ocultado:que Deus é o Deus 
dos mais pobres e abandonados. Ao contrario, o rico 
Epulão acaba numa modesta petição: uma gota de 
água que mitigue sua sede, e na preocupação para 
que seus seis irmãos não corram a sua mesma sorte. 
J. Jeremias afi rma: “Trata-se dos seis irmãos, e não se 
deveria chamar a parábola ‘do homem rico e do po-
bre Lázaro’, mas a parábola ‘dos seis irmãos.” A pa-
rábola trata segundo Jeremias, dos que “vivem num 
egoísmo sem coração, surdos à palavra de Deus”.

A vida de Jesus quis ser alento para os pobres 
Lázaros deste mundo e sensibilização para os “seis ir-
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mãos”, isto é, para todos aqueles que fecham seu co-
ração ao clamor dos fracos. Jesus viveu para eles, foi, 
como diz D. Bohöffer, o “homem para os demais”. 
Não recusou as “más companhias”(A. Holl), isto é, 
a presença dos que ninguém convida, daqueles que 
todos esquecem.

Entre os “esquecidos” da época estavam as mu-
lheres. Na época de Jesus, a mulher era submetida 
a uma dolorosa discriminação. Praticamente carecia 
de direitos. Nem sequer era apta para pronunciar a 
b6encao depois das refeições. Estava-lhe proibido 
ensino e apoiando-se em Gn 18,15 (Sara mente a 
Abraão), era considerada mentirosa e , portanto, seu 
testemunho carecia, em geral, de valor. Em conjun-
to, a situação da mulher fi ca bem refl etida numa for-
mula que se repete sem cessar: “Mulheres, escravos 
(pagãos) e crianças (menores)”. Como o escravo não 
judeu e a criança menor de idade, a mulher sujeita-
se completamente ao seu dono: o pai, se for soltei-
ra; o marido, se for casada; o cunhado, se for viúva 
sem fi lhos. A mulher estava praticamente excluída da 
vida religiosa. Estava, por exemplo, dispensada de 
recitar certas orações importantes; não recebia ins-
trução religiosa,já que se supunha que fosse incapaz 
de compreende-la. Alem disso, para certos rabinos 
tudo estava muito claro: “Aquele que ensina a Torá à 
sua fi lha é como se ensinasse a fornicação. É melhor 
queimar a lei santa a entregá-la a uma mulher.”

A mulher era considerada menor de idade em 
tudo. Se fazia algum voto, este podia ser anulado por 
seu pai ou seu marido. A mulher casada era conside-
rada um obstáculo para a oração de seu marido. Daí 
que se recomendasse a este falar com ela o menos 
possível. A presença das mulheres e das crianças não 
contava nem n templo nem na sinagoga. Bastava a 
presença de um mínimo de dez homens para que se 
pudesse celebrar um ofício religioso. Prescindia-se 
da presença da mulher. É signifi cativo que o evange-
lista Mateus fale de homens “sem contar mulheres e 
crianças” (Mt 14,21; 15,38).

Isso não era tudo. No judaísmo tardio estava proi-
bido que as mulheres participassem das refeições às 
quais compareciam convidados. Nem sequer podiam 
servir à mesa. Temia-se que escutassem as conver-
sas.

As conseqüências não de fi zeram esperar. A mu-
lher foi-se recolhendo cada vez mais para o interior 
do lar. Sua participação na vida pública e no culto 
era nula. Via-se inclusive obrigada a cobrir seu ros-
to com um véu. A cabeleira feminina descoberta era 
considerada como certa nudez. A pior parte era para 
as mulheres solteiras: sua reclusão era total.

Mas o mais humilhante era a legislação sobre o 
divorcio. Somente o homem podia tomar a iniciativa 
de divorciar-se. Dele exigia-se bem pouco: que desse 
à mulher uma carta de repúdio, sem a qual esta não 
podia voltar a se casar com um judeu. As causas do 
divórcio não podiam ser mais favoráveis ao homem; 
bastava que este, depôs de consumado o matrimônio, 
descobrisse “alguma coisa inconveniente” (Dt 24,1) 
na esposa. A escola mais rigorosa, a de Sammay, só 
permitia o divórcio em caso de adultério; por outro 
lado, a mais maleável, a escola de Hillel, admitia 
como causa do divórcio o fato de a mulher queimar 
a comida ou o marido encontrar outra mulher mais 
bala. Não se pode esquecer que a escola que se im-
pôs foi a de Hillel.

J. Jeremias descreve assim os deveres da esposa: 
“moer, costurar, lavar, cozinhar, amamentar os fi lhos, 
fazer a cama do marido e, em compensação de seu 
sustento, elaborar a lã (fi ar, tecer); outros acrescen-
tavam o dever de preparar as refeições de seu ma-
rido, de lavar-lhe o rosto, as mãos, os pés”.18 Não é 
esquisito que, diante tão atrativas possibilidades de 
futuro, o nascimento de uma fi lha despertasse indife-
rença, inclusive tristeza. Também é signifi cativo que 
o Antigo Testamento não conheça a forma feminina 
dos adjetivos hebreus hasid (piedoso), saddiq (justo) 
e qados (santo). Pelo visto, esses eram qualifi cativos 
que não se aplicavam às mulheres. Compreende-se 
que se recomendasse ao homem rezar diariamente 
esta oração: “Louvado seja Deus por não me haver 
feito mulher, pagão nem ignorante”. À mulher lhe era 
concedido “generosamente”que rezasse esta oração: 
“Louvado seja, Senhor por ter-me criado segundo a 
vossa vontade”.

Também neste contexto alçou-se a voz de Jesus con-
tra o sistema dominante: mantém amizade com Marta 
e Maria (Lc 10,38-42); conversa com a samaritana jun-
to ao poço de Jacó (Jo 4,27); defende a adultera contra 
a legislação vigente, discriminatória para a mulher(Jo 
8,3-10); perdoa a prostituta arrependida, deixando-se 
beijar e ungir por ela (Lc 7,36-50); cura a sogra de Pe-
dro (Lc 4,38-39); ressuscita o fi lho da viúva de Naim 
(Lc 7,11-17) e a fi lha de Jairo (Mt 9,18-26); devolve a 
saúde a mulher que sofria dezoito anos encurvada(Lc 
13,10-17); a paga sirofenícia alcança acura de sua 
fi lha (Mc 7, 24-30)a hemorroíssa vê desaparecer os 
males que a oprimiam fazia doze anos (Mt 9,20-22).

d) O conflito cristológico

É sabido que a acusação de blasfêmia preside a 
condenação à morte de Jesus. A teologia atual pensa 
que se trata de uma acusação historicamente justifi -
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cada. Aos olhos de seus contemporâneos, o compor-
tamento de Jesus manifestava-se blasfemo. Ninguém 
na historia de Israel tinha-se alçado com as preten-
sões de Jesus. Seus profetas, por exemplo, haviam fa-
lado com autoridade, mas sempre em nome de Javé, 
nunca em nome próprio. Alem disso, a autoridade 
de Moises não tinha sido questionada por nenhum 
intérprete da lei. Jesus, ao invés, começa suas inter-
venções com um provocativo “Vocês ouviram o que 
foi dito; ...eu porém, lhes digo”. Também os rabinos 
falavam assim, mas referiam-se à autoridade de outro 
rabino do qual discordavam. Jesus refere-se direta-
mente a Moises. É o passado mais sagrado de Israel o 
que ele questiona.

Sua pretensão de autoridade escandaliza os ou-
vidos de seus contemporâneos. Os evangelhos farão 
constar que nunca ninguém havia falado com ele. O 
próprio começo de suas frases já eram incendiário. 
O “amém” com a qual costumava iniciar suas inter-
venções constituía um alarde de autoridade sem pre-
cedentes. O “amém” era a resposta que devia dar o 
crente se estava de acordo com o conteúdo das pala-
vras que lhe eram transmitidas; mas nunca um orador 
devia arrogar-se a autoridade de começar com esta 
fórmula. Nisto, como em tantas outras coisas, Jesus 
rompeu os modelos de seus correligionários.

O segredo destes “excessos” radicava em sua rela-
ção pessoal com Deus. Essa relação fi lial e confi ante 
impelia Jesus a colocar-se no lugar de Deus, a atuar 
a partir de deus. Só assim se explicam os seus gran-
des atrevimentos cristológicos. Só entende-se que ele 
distinguisse”sempre entre “meu Pai e vosso Pai”. Está 
insinuando que sua fi liação é diferente da nossa. A in-
tensidade de sua relação com Deus ultrapassa os mo-
delos conhecidos. Só assim compreende que se atre-
vesse a realizar ações estritamente reservadas a Deus 
como perdoar os pecados. É conhecido que seu atre-
vimento foi qualifi cado de blasfemo por seus ouvintes.

Na mesma linha estão os banquetes festivos que 
celebrava com os pecadores. Seu signifi cado não era 
meramente humanitário, mas escatológico. Comer 
com alguém era aceitá-lo diante de Deus, esquecer 
seu passado e abrir-lhe um novo horizonte de vida.

Finalmente, o mais escandaloso de tudo: sua cha-
mada a seguirem-no. Bultmann dizia que este convite 
a que o acompanhassem implicava uma cristologia. 
De fato, a nenhum de nós vem a mente convida al-
guém para que deixe tudo e nos siga. Jesus o fez. O 
que mais atrai nossa atenção é a fi nalidade da chama-
da: chamou-os “para que fi cassem com ele”(Mc3,14). 
Com razão dirá Schillebeeckx que “tudo começou 
com um encontro”. Mas um encontro provocado e 
querido por Jesus. Não foram os discípulos os que 

vieram procurar Jesus. Foi ele quem os escolheu. É sa-
bido que também os rabinos tinham círculos de discí-
pulos e seguidores, mas, neste caso, os rabinos eram 
escolhidos por seus discípulos segundo sua própria 
convivência. Os discípulos podiam estudar o amplo 
quadro de rabinos ilustres da época e decidirem-se 
pelo que melhor respondia às suas aspirações. No 
caso de Jesus, a coisa muda de fi gura. É ele quem 
toma a iniciativa de chamar. Ele chamou aqueles que 
quis. A isto une-se que não os prepara, como os rabi-
nos, para que eles por sua vez se convertam em mes-
tres e se estabeleçam por sua própria conta. Dá-se o 
paradoxo de que acabam sendo o “eterno estudan-
te”... são discípulos ad vitam, isto é, para sempre.

O confl ito cristológico estava, pois, instalado. Os 
contemporâneos de Jesus nãotinham outra saída a 
não ser perguntarem-se atônitos: quem é ele? Ele in-
clusive atrevera-se a modifi car as bem-aventuranças 
de Israel. Israel declarava bem-aventurado aquele que 
tinha bons amigos, aquele que possuía uma pequena 
propriedade... Jesus esquece essas bem-aventuranças 
algo caseiras e eleva o tom declarando bem-aven-
turados os pobres,os limpos de coração,os que têm 
fome, os que choram,os perseguidos.

A nova escala de valores não podia ser mais estra-
nha e escandalosa. O sistema dominante e conven-
cional fi cava de novo superado. Com Jesus abriam 
caminho novas formas de entender a vida, a felicida-
de, a relação com Deus e com o próximo. O o pro-
blema continuava sendo o da legitimação. Em repe-
tidas ocasiões Jesus foi convidado a se autolegitimar. 
Ele remetia ao peso das suas obras, mas seus contem-
porâneos continuavam vendo nele o humilde aldeão 
de Nazaré, de onde nada de bom poderia sair. Era im-
possível que reconhecessem nele o messias. Daí que 
se decidissem a liquidar o quanto antes o incômodo 
profeta. A única coisa importante era fazê-lo como o 
menor ruído possível para que o povo não se indig-
nasse. A páscoa pareceu-lhes uma data apropriada.

4. A modo de epílogo

Depois de tudo o exposto anteriomente, ninguém 
estranhará que Jesus não morresse em seu leito. Seu 
enfrentamento com o sistema dominante foi tão per-
manente e acentuado que, como se diz vulgarmente, 
ruminava-se a tragédia. A ninguém deve, pois, sur-
preender que os evangelistas não se esforçassem por 
buscar as causas da morte de Jesus. A causa de sua 
morte foi sua vida. Eles o sabiam. Com grande inten-
sidade, e provavelmente num espaço de tempo muito 
curto, Jesus minara os fundamentos sobre os quais se 
assentava a sociedade de seu tempo. Nada nem nin-
guém se livrou de sua afi ada crítica: as instituições, 
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os grupos religiosos,a grande política misturada à re-
ligião, as leis, numa palavra: o sistema dominante.

É sabido que os sistemas dominantes nunca per-
doam os dissidentes. Neste sentido, a morte de Jesus 
foi quase uma necessidade histórica. Era impossível 
que aquele crítico utópico do sistema não acabasse 
mal. Não tem razão Bultmann quando insinua que 
Jesus foi julgado “por acaso”. Nem sequer é possível 
afi rmar que tudo se deveu a um erro da justiça. Não 
houve erro. A execução de Jesus foi o preço de suas 
inovações, de suas rebeldias, de suas dissidências. Je-
sus foi executado porque representava o novo, o sur-
preendente, o utópico, o incômodo. Ninguém aposta 
impunemente nos vencidos. Jesus a isso se atreveu. 
Nada há, pois, de surpreendente que ele mesmo aca-
basse, pelo menos aparentemente, derrotado.

Mas permitamo-nos dizer que é provável que sua 
derrota fosse somente aparente. Ele mesmo advertiu 
que se a semente não morrer permanece estéril. Acre-
ditamos que Jesus evitou consideráveis doses de bar-
bárie para a humanidade. É verdade que seu nome 
mal é mencionado pelos que tomam as grandes de-
cisões que movem o mundo, mas seu testamento tem 
tocado profundamente os povos de nosso âmbito cul-
tural. Nietzsche, que afi rmava que seu gênio estava 
no seu nariz, deu-se conta agudamente daquilo que 
estamos dizendo. Lamenta-se de que, inclusive os que 
combatem a idéia de Deus, tenham assumido os va-
lores do cristianismo. Até os partidos políticos de es-
querda, constatava Nietzsche com desagrado, aceita-
ram o universo moral derivado do profeta de Nazaré.

Acreditamos, pois, que nossa barbárie, nossa 
crueldade, seriam maiores sem os quatro evangelhos 
e sem o homem que deu lugar a que fossem escritos. 
O destino dos pobres, dos doentes, dos marginaliza-
dos, daqueles que sofrem, dos que choram seus entes 
queridos mortos, seria ainda mais cruel sem o rastro 
de esperança que Jesus de Nazaré deixou atrás de 
si. Bloch tem razão: Jesus mostrou-se um autêntico 
Filho do homem. Com efeito: o homem está no cen-
tro de sua vida e de sua mensagem. Acertadamente 
chamou-o Ch. Doquoc “homem livre”.19

O propósito destas páginas era indagar se Jesus 
pode ser considerado cifra de Deus no sentido que 
K. Jaspers outorga a este termo. Acreditamos que o 
que narramos sobre ele – quisemos fazer uma ten-
tativa de teologia narrativa – não dá lugar a dúvidas: 
Jesus pode ser considerado cifra de Deus. Isso é tanto 
como afi rmar que o acontecimento Jesus de Naza-
ré remete a Deus. Este homem bom dos primórdios 
de nossa era “dá o que pensar” no tocante ao tema 
“Deus”. Sua existência é “sugestiva”, “evocadora”, 

“insinuante” no que se refere a uma possível existên-
cia de Deus. Não dizemos que ele o “revela” porque 
o termo “revelação’ está excessivamente carregado 
de conotações intra-teológicas. Digamos que o torna 
presente, que o manifesta, que o situa, que o interro-
ga, que conta com ele.

Para K. Jaspers, as cifras são uma espécie de escada 
para a Transcendência.Acreditamos que esta imagem 
é perfeitamente aplicável a Jesus de Nazaré. Sua vida, 
repleta dos confl itos que evocamos, pode constituir o 
começo e o ponto mais alto de uma ascensão rumo 
à possível existência de seu Deus. Jesus é um indício 
forte, uma suspeita fundada em favor da realidade de 
seu Deus.

O que não podemos é considerar Jesus uma “pro-
va” da existência de Deus. Deus escapa ao veredito 
objetivamente das provas. Para Jaspers, a cifra sem-
pre é diferente da Transcendência. Tampouco Jesus é 
Deus. O que há de mais jenuíno no NT evita chamar 
Jesus de Deus. Somente textos tardios e secundários 
adentram nessa perigosa aventura. Jesus não prova 
nem garante que Deus exista. Sua “paixão” por Deus 
pôde ser inútil. Jesus pôde ser uma vítima do desejo, 
como tantos outros. Ninguém jamais viu Deus, nem 
sequer Jesus. Deus permanece impenetrável e miste-
rioso. Só no fi nal da última curva da existência huma-
na, afi rma J. Hick, se descerrará o véu no caso de que 
haja algo a contemplar. Em caso contrário, o homem 
conhecerá o silêncio defi nitivo e a paz perpétua do 
nada. Tampouco é um destino muito ruim depois de 
tanta movimentação frenética e tanta luta por viver. 
Chega um momento no qual o cansaço se impõe e a 
perspectiva da morte perde a exasperada dramatici-
dade que costumam outorgar-lhe os existencialismos 
de todo tipo.

Aproximamo-nos “perigosamente” do fi nal deste 
trabalho. Dizemos “perigosamente” porque o faze-
mos sem ter mencionado a expressão “ressurreição 
de Jesus”. Não renunciamos dessa forma à chave mais 
importante para entender a relação de Deus com Je-
sus? Não é a ressurreição a aceitação defi nitiva de 
Jesus por parte de Deus? Não é nesse acontecimento 
que Deus manifestou a pretensão de autoridade de 
Jesus, no qual disse sim a tudo o que ele tinha pre-
gado e vivido? Não indica a ressurreição que Deus 
assumiu os confl itos provocados por Jesus? Não sig-
nifi ca a ressurreição de Jesus que Deus não o deixou 
sucumbir ante o último confl ito de sua vida, ante a 
morte na cruz? Não quer dizer a ressurreição, com 
afi rma São Paulo, que Deus estava com Jesus?

Tudo isso e muito mais signifi ca teologicamente a 
ressurreição de Jesus. Mas não o esqueçamos: a meto-
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dologia que tínhamos proposto para este trabalho não 
nos permite o recurso às convicções intra teológicas. 
Permaneçamos na dura austeridade das cifras. A par-
tir delas, os relatos sobre a ressurreição de Jesus são 
somente isso: outra cifra. Outra cifra de anseios e es-
peranças, de vitórias inseguras, de desejos poderosos.

Pois os relatos sobre a ressurreição de Jesus refor-
çam seu caráter de cifra. E mais: precisamente por-
que, em vida, foi experimentado como cifra poderosa 
de Deus e de seu reino é que ele foi posteriormente 
proclamado vencedor da morte. O fundamento do 
anúncio da ressurreição de Jesus, afi rmam R. Pesch 
e E. Schillebeeckx, é preciso buscá-lo no Jesus histó-
rico. Sua forma de vida, sua pregação no reino, sua 
nova imagem de Deus, seus encontros com os discí-
pulos mais próximos, levaram estes a não poderem 
conceber existencialmente que tudo houvesse termi-
nado com a morte do seu mestre.20 A mensagem pas-
cal funda, pois, suas raízes no Jesus histórico. É o que 
nós afi rmamos com outra terminologia: a experiência 
de que o Jesus terreno tenha sido uma cifra de Deus 
conduziu seus seguidores a comprometer Deus no seu 
fi nal afi rmando que ele o havia ressuscitado dentre os 
mortos. Assim, o fi m de Jesus, sua morte e possível 
ressurreição, falaram também a linguagem das cifras.21

Por último: Jesus não é somente cifra de Deus. 
Nosso percurso pelos confl itos que provocou mostrou 
que ele foi e pode continuar sendo cifra de muitas 
causas, profundamente humanas, nas quais, há vinte 
séculos da sua morte na cruz, ainda não ganhamos as 
batalhas mais importantes. É provável que, inclusive 
em nossos dias, Jesus possa continuar fazendo-se de 
cifra na árdua luta pela consecução de tantas metas 
pendentes. Assim é vivido e experimentado em mui-
tos obscuros e difíceis rincões do Terceiro Mundo. Já 
apontamos, no começo deste trabalho, que muitos re-
presentantes do que tem-se dado chamar “marxismo 
cálido ou heterodoxo” consideram Jesus um aliado.

No Primeiro Mundo, a partir do qual se escrevem 
estas paginas, o Jesus-cifra tem um futuro mais incer-
to. Sua vinculação com uma instrução _ as Igrejas _ 
de duvidosa capacidade para entender a transforma-
ção e os desafi os do momento presente, pode con-
vertê-lo, aos olhos de nossos contemporâneos, numa 
relíquia da qual se espera tão pouco como das pró-
prias Igrejas. Há quase vinte anos R .Garaudy clama-
va, de forma uma tanto retórica : “... povo de Igreja, 
devolva-nos Jesus! Também sua vida e sua morte são 
nossas, de todos aqueles para os quais elas têm um 
sentido. De quantos aprendemos dele que o homem 
tem sido criado criador...”.22

Pensamos que o seqüestro de Jesus por parte de um 
mundo eclesiástico fechado, dogmático, anti-ilustra-

do e alheio por completo ao chão que pisa, priva mui-
tos homens de fi nais do século xx de uma importante 
cifra de sentido e de um impossível modelo de iden-
tifi cação. Nenhuma instituição esta legitimada para 
exigir, e muito menos em nome de Jesus, uma espé-
cie de suicídio fi losófi co. A Igreja católica, com seu 
permanente desprezo dos direitos humanos em seu 
interior, e com sua obstinada pregação de uma moral 
e de um modo dogmáticos alheios ao momento pre-
sente, é um constante convite ao suicídio fi losófi co.

A fé fi losófi ca de que tanto fala K. Jaspers é o co-
meço e o fundamento de toda outra possível fé. A 
fé fi losófi ca é a fé do homem que pensa e medita. 
A partir dela chegamos à modesta conclusão deste 
trabalho: Jesus de Nazaré é uma cifra de Deus, de 
seu reino, e de muitas outras causas profundamente 
humanas. As cifras nunca são infalíveis. Por isso, Je-
sus não prova nem garante nada no referente a Deus. 
Porém, deixa aberta uma brecha à esperança e, tal-
vez, à aposta.

Começávamos estas páginas lembrando que K. Jas-
pers inclui Jesus dentre os grandes fi lósofos da huma-
nidade. Se a fi losofi a tem algo a ver com criação de 
novas tábuas de valores, que impulsionem o homem 
para metas mais livres e humanas, é indispensável 
que Jesus tenha sido um grande fi lósofo. Executado 
vilmente há vinte séculos, ainda continua marcan-
do o ritmo da história ocidental. E não podemos nos 
enganar: o esquecimento aparente de seu nome não 
signifi ca que sua causa tenha sido jogada no baú das 
recordações. Por sorte, sua causa parece continuar 
alentando não poucos homens do século XX. Seu po-
tencial de cifra parece indubitável.

Notas
* Texto retirado da obra de Manuel Fraijó, Fragmentos 
de esperança. Notas para uma filosofia da religião, 
São Paulo, Paulinas, 1999, pp. 253-281.
1 BARTH, K., Kirchliche Dogmatik, II/I (1984), 167.
2 JASPERS, K., Los grandes filósofos, I. Los hombres 

decisivos: Sócrates, Buda, Confucio, Jesús (Sur, 
Buenos Aires, 1971). Sobre Jesus, Vejam-se as pp. 
205-237.

3 Um bom expoente desta mentalidade judia é o livro 
de FLUSSER, D., Jesús em sus palabras y em su 
tiempo (Cristiandad, Madrid, 1975)

4 Veja-se o livro de FETSCHER, I., E MACHOVEC, M. 
(ed.), Marxisten und die Sache Jesu (Chr. Kaiser, 
Munich, 1974).

5 FROMM, E., El dogma de Cristo (Buenos Aires), o 
dogma de Cristo e outros ensaios sobre religião, RJ, 
Zahar, 1967. 
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6 Veja-se BLOCH, E., El principio esperanza, III 
(Aguilar, Madrid 1980), 375; cf. Também do mesmo 
autor: El ateísmo en el cristianismo(Taurus, Madrid, 
1983).

7 JASPERS, K., La fé filosófica ante la revelación 
(Gredos, Madrid, 1968).

8 Ibid., 151.
9 Ibid., 152.
10 Ibid.
11 Ibid., 154.
12 Ibid., 163.
13 Ibid., 173.
14 Ibid., 191
15 Ibid., 197
16 Ibid., 205. Sobre esta temática em Jaspers, pode ser 

visto o livro de VARGAS, G. Remolina, Karl Jaspers 
em el diálogo de la fé (Gredos, Madrid, 1971)

17 Ibid., 201
� Na versão em espanhol, a diferença entre os trechos 

esta em Mt 19,21 e Mc 10,21, Jesus teria dito 
“Vende lo que tienes...” (Venda o que você tem), 
enquanto que em Lc 18,22 estaria “Vende todo 
cuanto tienes...”(Venda tudo o que você tem..., 
com grifo do autor). Na versão em português, essa 
diferença não existe, pois de acordo com a Bíblia, 
Edição Pastoral, Paulus, ambos os trechos contêm a 
palavra tudo (N.T.).

18 Veja-se JEREMIAS, J., Jerusalén en tiempos de Jesús 
(Cristiandad, Madrid, 1977), 380.

19 Veja-se DUQUOC, Ch., Jesús, hombre libre 
(Síqueme, Salamanca, 1975).

20 Os melhores desenvolvimentos deste tema 
encontram-se no livro de SCHILLEBEECKX, E., Jesús. 
La historia de un viviente (Cristiandad, Madrid, 
1981); veja-se também domesmo autor: En torno 
al problema de Jesús. Claves de una crsitiologia 
(Cristiandad, Madrid, 1983).

21 Esta insistência na autoridade do Jesus terreno, 
autoridade que se baseia na força dos conteúdos 
que defendeu, foi destacada com mais vigor do 
que ninguém por H. Braun em sua obra Jesús, 
el hombre de Nazaret y su tiempo (Sigueme, 
Salamanca, 1975). Vejam-se sobretudo os dois 
últimos capítulos desse livro.

22 “El Ciervo” (janeiro, 1970).
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Jesus Cristo ou o poder salvo*

Pierre Debergé

Resumo: A cruz está no centro do Evangelho. Profundamente ligada à missão e ao ensina-
mento de Jesus, ela é também a conseqüência da incompreensão e da oposição daqueles cuja 
maneira de exercer o poder chocava-se com sua mensagem. Ela se reveste de uma importân-
cia toda especial no evangelho de Marcos, no qual é o lugar da manifestação da verdadeira 
identidade de Jesus e aparece também como uma dimensão essencial da vida do discípulo. 
Para ilustrar esse destino comum de Jesus e de seus discípulos, Marcos serve-se de uma ima-
gem: o caminho. Este caminho desemboca na cruz. A questão do poder não lhe é estranha.
Palavras-chaves: Jesus – cruz – poder – identidade cristã

“O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” 

(Mc 10,45).

A cruz está no centro do Evangelho. Profunda-
mente ligada à missão e ao ensinamento de Jesus, ela 
é também a conseqüência da incompreensão e da 
oposição daqueles cuja maneira de exercer o poder 
chocava-se com sua mensagem. Embora presente em 
todos os relatos evangélicos, ela se reveste de uma 
importância toda especial no evangelho de Marcos, 
no qual é, por excelência, o lugar da manifestação 
da verdadeira identidade de Jesus. É a confi ssão do 
centurião romano ao pé da cruz: “Verdadeiramente 
este homem era Filho de Deus” (Mc 15,39).

Entretanto, na apresentação do ministério de João 
Batista (cf. Mc 6,17-29),1 nas três menções do conluio 
que se trama contra Jesus (Mc 3,6; 11,18; 12,12) e, 
sobretudo, no seu longo ensinamento a respeito do 
caminho do Filho do Homem (8,27-10,52), a cruz 
aparece também como uma dimensão essencial da 
vida do discípulo. Assim, precisamente antes da pri-
são de Jesus, o evangelista Marcos sublinhará forte-
mente o laço que une o destino da comunidade cristã 
ao de Jesus: arrastados aos tribunais e às sinagogas, 
moídos de pancadas, tendo de comparecer diante 
dos governadores e reis por causa de Jesus, os dis-
cípulos reviverão a recusa, o processo e a morte de 
seu Mestre (Mc 13,9-13). Quando ainda estava na 

Galiléia, Jesus havia prevenido seus discípulos das 
rejeições que eles haveriam de sofrer (Mc 6,11). E as 
perseguições tinham mesmo sido incluídas na lista 
das recompensas prometidas àqueles que querem se-
gui-lo! (Mc 10,30)

Para ilustrar esse destino comum de Jesus e de seus 
discípulos, Marcos serve-se de uma imagem: o cami-
nho. Este caminho desemboca na cruz. A questão do 
poder não lhe é estranha.

No caminho do Filho do Homem (Mc 

8,27-10,52)

A confi ssão de Pedro (8,27-30) marca uma mu-
dança de rumo no evangelho de Marcos. Até então o 
evangelista havia descrito o ministério de Jesus, sua 
autoridade e sua personalidade únicas. Ele se fi zera o 
intérprete do espanto e das interrogações suscitadas 
pelos milagres e ensinamento de Jesus: “Que é isto? 
Um novo ensinamento com autoridade! Até mesmo 
aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obede-
cem!” (Mc 1,27); “Quem é esse a quem até o vento e 
o mar obedecem?” (Mc 4,41; cf. 2,7; 6,2). Entretanto, 
diante dos que o reconheciam e queriam revelar sua 
identidade, Marcos havia apresentado Jesus impondo 
o silêncio e pedindo que não fosse divulgado aquilo 
que ele acabava de fazer! (Mc 1,25.44; 3,12; 5,43; 
7,36ss)
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Com a confi ssão de Pedro, Jesus, pela primeira 
vez, se dá a conhecer: ele é o Cristo (8,29b). Porém, 
a esse reconhecimento faz imediatamente seguir a 
ordem de não falar dele a ninguém (8,30). Assim, o 
ponto de chegada tão longamente esperado e tão pe-
nosamente alcançado (“Tu és o Cristo”) transforma-se 
em um novo ponto de partida. E perguntamo-nos o 
que poderia ter faltado à confi ssão de Pedro para que 
ela pudesse ser proclamada abertamente. A essa per-
gunta Jesus responde mediante a surpreendente reve-
lação da necessidade da morte e da ressurreição do 
Filho do Homem: “E começou a ensinar-lhes: ‘O Fi-
lho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, 
ser morto e, depois de três dias, ressuscitar’” (8,31ss; 
cf. 9,31; 10,33-34). Esta revelação se estenderá até a 
cura do cego Bartimeu (10,46-52).

Essa nova seção do evangelho de Marcos (8,27-
10,52) caracteriza-se pelo total desaparecimento das 
questões a respeito da identidade de Jesus que co-
meçaram a ser respondidas na confi ssão de Pedro 
(8,29). A censura de endurecimento torna-se tam-
bém menos insistente. E, se a incompreensão dos 
discípulos persiste, não é mais como ignorância do 
caráter messiânico de Jesus, mas como difi culdade 
em compreender a necessidade da Paixão. Do mes-
mo modo, os milagres tornam-se raros. Apenas dois 
(9,14-29; 10,46-52) desembocam sempre num ensi-
namento sobre a maneira de ser discípulo.2 Com o 
desaparecimento das questões relativas à identidade 
de Jesus e o número reduzido dos milagres, essa se-
ção do evangelho de Marcos caracteriza-se também 
pelo lugar reduzido da multidão que aparece somen-
te três vezes (8,34; 9,14 e 10,1). Os discípulos, pelo 
contrário, estão no centro das atenções, e é a eles 
especialmente que se dirige o ensinamento de Jesus.3 
Dentre eles, um grupo tem um estatuto particular: os 
Doze (9,35-37; 10,32-33; 10,41-45).

Enfi m, essa seção do evangelho de Marcos é, so-
bretudo, marcada pelos três anúncios da Paixão e da 
Ressurreição do Filho do Homem. O primeiro apare-
ce imediatamente depois da confi ssão de Pedro (Mc 
8,31-33). Ele é imediatamente seguido por dois ou-
tros (9,30-32 e 10,32-34). É com eles que o evange-
lista Marcos começa a sua apresentação do destino 
de morte e de ressurreição de Jesus. É um novo passo 
no Evangelho.4 Entretanto, por mais importante que 
seja, esse anúncio do destino do Filho do Homem 
não é jamais desenvolvido por causa dele, mas de-
semboca sempre na apresentação aos discípulos da 
maneira de seguir Jesus.5 Presente desde o primeiro 
anúncio da Paixão-Ressurreição ⎯ “Se alguém quiser 
vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz 

e siga-me” (8,34-35) ⎯, este ensinamento é apli-
cado, em seguida, à vida cotidiana dos discípulos. 
Aparece, igualmente, nas instruções que se seguem 
ao segundo anúncio da Paixão (9,33-50), e é ainda 
mais manifesto em todo o capítulo 10, considerado 
normalmente como uma compilação catequética ou 
como uma espécie de regra de vida comunitária.6 Em 
todos esses capítulos, não se trata apenas de desco-
brir quem é Jesus, mas é preciso acolher seu destino 
de morte e de ressurreição. É, sobretudo, um convite 
incessante para caminhar no seguimento do Mestre e 
para abraçar seu caminho.7

Por diversas vezes, ao longo dessa seção, Marcos 
precisa, com efeito, que Jesus se encontra “pelo ca-
minho” ou “no caminho”. Desta maneira, logo no 
começo da confi ssão de Pedro, ele informa que “Je-
sus partiu com seus discípulos para os povoados de 
Cesaréia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus 
discípulos: ‘Quem dizem os homens que eu sou?’” 
(8,27b). No fi nal do segundo anúncio da Paixão, fi ca-
mos sabendo que os discípulos discutem “no cami-
nho” para saber qual dentre eles é o maior (9,33ss); 
e o “moço rico” aparece quando Jesus se põe a ca-
minho (10,17). Trata-se ainda do caminho antes do 
terceiro anúncio da Paixão-Ressurreição: “Estavam 
no caminho, subindo para Jerusalém” (10,32). Enfi m, 
depois da cura do cego Bartimeu, é dito que ele se-
guia Jesus no caminho (10,52; cf. 10,46).8

No entanto, ao mostrar Jesus e seus discípulos “no 
caminho”, desde os povoados vizinhos de Cesaréia 
de Filipe (8,27) até o Templo de Jerusalém (11,11), o 
objetivo de Marcos não era descrever um mero itine-
rário geográfi co. O caráter vago e esparso das indica-
ções geográfi cas mostram-no muito bem. Os aconte-
cimentos que se situam nesse caminho o confi rmam: 
eles mostram que ele é o lugar da confi ssão de Pedro 
(8,29b),9 o lugar dos anúncios da Paixão-Ressurreição 
(8,31ss) e o lugar onde Jesus instrui seus discípulos a 
respeito das condições a preencher para o seguirem 
(8,34-38).

Outro traço característico da apresentação de 
Marcos encontra-se na ligação que estabelece o 
evangelista entre esse caminho, como lugar da reve-
lação do destino do Filho do Homem, e o desejo de 
grandeza dos discípulos. Com efeito, enquanto Jesus 
anuncia pela segunda vez que o Filho do Homem 
deverá sofrer e morrer (9,30-32), os discípulos discu-
tem “no caminho” para saber qual dentre eles é “o 
maior” (9,33-34). E, pela primeira vez, Jesus ensina: 
“Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de 
todos e o servo de todos” (9,35b). Contudo, este en-
sinamento encontrará pouco eco entre os discípulos, 
pois, imediatamente após o anúncio da Paixão-Res-



51Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 10

surreição,10 Tiago e João virão pedir a Jesus que lhes 
conceda sentar à sua direita e à sua esquerda, na sua 
glória (10,37).

No caminho que leva Jesus a Jerusalém, os dis-
cípulos continuam, pois, a se preocupar com a pró-
pria grandeza e com a própria glória. E, da mesma 
forma como havia feito depois do segundo anúncio 
da Paixão-Ressurreição, Jesus instruirá uma segunda 
vez seus discípulos. Porém, se não tomará aqui uma 
criança como modelo (9,36-37), ele fará questão de 
lembrar aos Doze a maneira de exercer o poder que 
espera deles. Ela é fundamentalmente diferente da 
prática dos chefes das nações: “Aquele que dentre vós 
quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que 
quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de to-
dos” (10,44; cf. 9,35b). Como fundamento desta nova 
maneira de ser, Jesus apresentará o exemplo do Filho 
do Homem, que “não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (10,45).11

E como tudo foi dito, só restará, de agora em dian-
te, seguir Jesus em seu caminho. E é o que fará o cego 
Bartimeu (10,46-52).12 Assim, no caminho que leva a 
Jerusalém, a cidade na qual se desenrolará o drama 
fi nal, um mendigo encontrará o caminho no segui-
mento de Jesus. Ele inaugurará o caminho de todos 
aqueles que, tendo conhecido Jesus e compreendi-
do o seu caminho, o seguirão. Pouco tempo antes, 
um outro homem havia-se afastado desse caminho: o 
“moço rico” (10,17-22).13 Verdadeiro itinerário cate-
quético, o caminho é, pois, no evangelho de Marcos, 
ao mesmo tempo o lugar da revelação do destino do 
Filho do Homem e o lugar do ensinamento de Jesus a 
respeito da essência do discípulo.

Entretanto, ao encerrar esta seção com uma refe-
rência ao Filho do Homem que veio “para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos” (10,45), Marcos 
não se contentava em interpretar o caminho empre-
endido por Jesus e seus discípulos como um “itinerá-
rio” catequético, mas queria, sobretudo, apresentá-lo 
como um caminho de libertação e salvação. Isto se 
deduz do uso que ele faz da palavra “resgate” (lu-
tron), sempre encontrada em um contexto de liber-
tação, quer se trate da libertação de um refém, de 
um prisioneiro de guerra ou de um escravo.14 Tudo 
isso é sugerido também pela expressão “em resgate 
por muitos” (anti em grego, e não huper: em favor 
de; cf. Mt 20,28), que não deixa de lembrar a idéia 
de substituição, como se, neste ato de libertação, o 
Filho do Homem tivesse pago aquilo que a multidão 
normalmente deveria ter pago.15 Diante disso, e à luz 
da missão do Filho do Homem, o objetivo fi nal do 
caminho empreendido por Jesus só poderia ser uma 
obra redentora.

Assim também, ao sublinhar o seu ensinamento 
sobre o exercício do poder no meio dos Doze me-
diante essa declaração a respeito da missão do Fi-
lho do Homem “que não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”, 
o evangelista estabelecia um laço entre essa morte 
salvadora e o exercício do poder. É como se o serviço 
supremo feito pelo Filho do Homem fosse insepará-
vel da maneira como os homens haviam exercido seu 
poder no passado e de como o haveriam de exer-
cer no futuro. Associada aos diferentes anúncios da 
Paixão-Ressurreição do Filho do Homem, seja pelo 
aspecto da incompreensão dos discípulos (9,33-34; 
10,35-37.41), seja pelo ensinamento de Jesus (9,35-
37; 10,42-45), a questão do exercício do poder não 
era, pois, uma realidade secundária. Muito pelo con-
trário, ela surgia como intimamente ligada ao destino 
do Filho do Homem, à vida do discípulo e à realida-
de da salvação.16

Todavia, se é verdade que a salvação diz respeito 
ao exercício do poder, não é porque o poder é uma 
dimensão essencial do projeto de Deus sobre o ho-
mem e sobre as relações dos homens entre si?

Imagem de Deus e vocação para o 

poder

O projeto de Deus está claramente afi rmado no 
começo do livro do Gênesis: “Façamos o homem à 
nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles 
dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os 
animais domésticos...” (Gn 1,26). Para o escritor bíbli-
co, o homem é, pois, criado à imagem e semelhança 
de Deus. Esta imagem constitui a sua própria nature-
za e revela a sua vocação para ser “deiforme”.17 Entre-
tanto, o texto bíblico não se contenta em defi nir o ho-
mem como “imagem e semelhança de Deus”. A esta 
imagem e a esta semelhança divinas do homem ele 
associa uma missão: a de dominar sobre os animais.

De fato, logo depois de ser criado, o homem re-
cebe uma missão: “E que eles dominem os peixes do 
mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as 
feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra” (Gn 
1,26). Dois versículos mais adiante, o assunto é no-
vamente a dominação, embora desta vez se trate da 
submissão da terra: “Sede fecundos, multiplicai-vos, 
enchei a terra e submetei-a” (Gn 1,28).18 Finalmente, 
após o dilúvio, Deus pede mais uma vez aos homens 
que dominem a terra: “Quanto a vós, sede fecundos, 
multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a” (Gn 9,7). 
Conseqüência direta do tema da imagem de Deus, a 
dominação é, pois, “a primeira ocasião que permite à 
imagem exercitar-se de uma maneira concreta”.19
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Entretanto, o poder do homem é um poder limi-
tado. Ligado à missão que Deus lhe confi ou, ele não 
pode ser exercido sobre toda a criação. Assim, a do-
minação do homem não se estende nem ao céu, nem 
ao tempo, nem aos outros homens. Do mesmo modo, 
por estar ela ligada à semelhança do homem com 
Deus, não pode ser exercida de qualquer forma, pois 
é na maneira de dominar que o homem empenha a 
sua vocação de homem criado “à imagem e seme-
lhança de Deus”. À imagem de Deus que põe ordem 
no caos primitivo (Gn 1,4.6-7.14-15), fazendo sair a 
luz das trevas (Gn 1,1-5.18), o poder do homem está 
a serviço do desenvolvimento da criação e da sua or-
denação. Ele passa pela sua capacidade de avaliar 
o que é bom e muito bom (Gn 1.4.10.18.21.25.31). 
Exige do homem que ele ultrapasse as limitações da 
animalidade, que ele supere os determinismos da 
natureza e que ponha tudo em movimento para que 
triunfem a luz e a vida.

Longe de ser um senhorio ilimitado e totalizador 
sobre a terra e sobre os animais, a dominação do ho-
mem é fundamentalmente um dom. Exprime ao mes-
mo tempo a grandeza e o limite do homem. Tem-se 
aqui o espanto e a surpresa do autor do salmo 8 que 
se extasia diante daquilo que Deus fez pelo homem: 
“coroando-o de glória e beleza. Para que domine as 
obras de tuas mãos” (vv. 6b-7a); “sob seus pés tudo 
colocaste” (v. 7b). Assim, apesar da sua pequenez e 
fragilidade (v. 5), o homem se reconhece chamado a 
participar do governo do mundo criado (vv. 8-9), e, 
portanto, destinado, de certa forma, à dignidade de 
co-criador. Por que essa vocação, por que essa reale-
za humana? Não há outra explicação, senão a escolha 
de Deus que nada justifi ca, mas que leva o homem a 
louvar a Deus (v. 10), como uma lembrança constan-
te de que seu domínio sobre o mundo criado é fruto 
de um dom proveniente do Único que pode afi rmar 
que o universo é a obra de seus dedos (v. 4).20

Com efeito, mesmo no esplendor real de sua vo-
cação, o homem continua sendo uma mera criatura: 
“Ele é uma criatura real e limitada”.21 Quase um deus 
(v. 6), ele sabe muito bem que não pode exercer ple-
namente a sua vocação, a não ser aceitando ligá-la 
com Aquele que a criou e que a estabeleceu sobre a 
obra de suas mãos. É justamente no meio dessa ten-
são criadora entre uma fi nitude a aceitar e um desejo 
de infi nito a reconhecer que se inscreve o duro labor 
de uma liberdade que, num mesmo movimento, se 
recebe e se constrói. Porque, “sendo fi nitos por nossa 
origem de seres criados, infi nitos pelo apelo a tornar-
nos uma só coisa com o Criador, não somos capazes, 
por nossas próprias forças, de passar do fi nito ao in-
fi nito”.22

Enfi m, se o domínio do homem é exercido es-
sencialmente sobre a terra e os animais, a narrativa 
do Gênesis subentende que esse domínio empenha 
o próprio ser do homem criado “homem e mulher”: 
“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de 
Deus ele o criou; homem e mulher ele os criou” (Gn 
1,27). Assim, da mesma maneira como nem o ho-
mem nem a mulher podem pretender ser só ele ou só 
ela imagem e semelhança de Deus, assim também é 
inimaginável um poder que seria o resultado da ação 
de uns e não de outros. É um poder que é exercido 
juntamente, o que já é sugerido pelo versículo 26, 
que, ao singular “o homem”, opõe o plural “domi-
nam”: “Façamos o homem à nossa imagem, segundo 
a nossa semelhança, e que eles dominem”. A nuança 
é importante: ela deixa claro que a vocação de domi-
nar diz respeito a toda a humanidade. Dá também a 
entender que não há verdadeiro poder a não ser na 
preocupação com todos. E entrevemos já aqui que o 
verdadeiro poder será aquele que conciliar os inte-
resses de cada um e de todos. Um poder desse tipo 
educará as pessoas para a superação dos interesses 
individuais, para defender o bem comum. Esse mes-
mo poder elevará e reunirá, mas dentro do respeito 
aos particularismos. Será vivido na complementari-
dade e no reconhecimento da vocação ao poder ins-
crita no mais profundo de cada ser humano.

Enfi m, o domínio do homem é regulado pelo séti-
mo dia, o dia do sábado. À imagem de Deus que pára 
e contempla aquilo que acaba de criar (Gn 2,1-3a), o 
homem tem necessidade de parar. Só então é que ele 
pode repousar, tomar distância e julgar. Só aí é que 
ele se lembra de que não é a medida de todas as coi-
sas, mas apenas a imagem daquele a quem pertence 
o universo, com tudo aquilo que o habita. Parando, 
o homem não se deixa cair na armadilha de seu pró-
prio poder. Reconhece que seu poder é limitado e 
sem qualquer valor, exceto quando fecundado pelo 
encontro com Deus.

Quando o poder limitado não é mais 

aceito: a história do primeiro pecado

Todavia, ao lado do ideal estão a realidade do ho-
mem e a experiência trágica do pecado. Essa reali-
dade nos é contada no terceiro capítulo do Gênesis, 
com a narração da famosíssima queda (Gn 3,1-7). É 
o primeiro pecado do homem. Chamados a dominar, 
mas dentro dos limites de seu estatuto de criatura, 
Adão e Eva deixam-se levar pela serpente. Esta insi-
nua que a proibição de comer do fruto da árvore que 
está no meio do jardim é um estratagema mentiro-
so, mediante o qual Deus procura apenas preservar 
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seus privilégios. Nasce então neles a imagem de um 
Deus ciumento e mesquinho e o desejo de viver sem 
limites, de não ser apenas imagem de Deus, mas de 
ser como Deus: “Deus sabe que, no dia em que dele 
comerdes [isto é, do fruto da árvore que está no meio 
do jardim], vossos olhos se abrirão e vós sereis como 
deuses, versados no bem e no mal” (Gn 3,5).

Ao fazer do limite inventivo fi xado pelo Criador 
uma vontade malévola do próprio Criador, a serpente 
perverteu o sentido da proibição. Fez nascer a exi-
gência do ilimitado, tornando insuportável a fi nitu-
de.23 Pecado de orgulho ou desejo salutar de liber-
dade? O certo é que o primeiro homem e a primeira 
mulher desobedecem, e esta primeira desobediência 
introduz uma ruptura entre o primeiro casal:24 Adão 
deixa de ser solidário com sua mulher Eva (Gn 3,12). 
A sexualidade, que era o lugar por excelência da co-
municação e do amor, torna-se um lugar de divisão, 
de posse e de dominação: “Teu desejo te impelirá ao 
teu marido e ele te dominará” (Gn 3,16).25

A seguir, com o assassinato de Abel (Gn 4,8), a 
ruptura se estende aos fi lhos. Cego pela cólera e pelo 
ciúme, Caim entra deliberadamente na engrenagem 
do mal. Primeiro assassinato da história, é o assas-
sinato de um irmão. Vem fi nalmente o canto de La-
mec (Gn 4,23-24). É o canto da lei do mais forte, da 
violência gratuita. Ao usar a vingança com uma falta 
de medida destituída de qualquer escrúpulo, Lamec 
concluiu a escalada de violência nascida do primeiro 
pecado do homem.

Ruptura dos homens com Deus, o pecado intro-
duz, portanto, a desordem tanto nas relações entre os 
homens como nas relações do homem com a natu-
reza.26 E a dominação, que deveria conduzir a Deus 
e facilitar a vida dos homens entre si, transforma-se 
em cobiça e em desejo de posse. Acabou-se a uni-
dade paradisíaca. Enquanto outrora não se cogitava 
absolutamente a dominação de um homem sobre 
outro, agora não se vêem senão guerras, rivalidades 
e violências. Nenhuma realidade humana escapa dis-
so. Após a dominação do homem sobre a mulher ou 
após o primeiro assassinato fratricida, todos os do-
mínios da vida encontram-se como que pervertidos 
por essa falha do homem em sua vocação para o po-
der. O exercício do poder político não escapa disso. 
Como mostra a história da realeza bíblica, a sede de 
poder e o orgulho, somados ao assassinato e à vio-
lência que daí decorrem, estão nas raízes da história 
dos homens. São, freqüentemente, a conseqüência 
da recusa de se reconhecer limitado.

A perversão do poder político: a história 

da realeza

A crermos nos profetas e na nova leitura que os 
deuteronomistas fi zeram do período real, os reis não 
escaparam da perversão do poder político introduzi-
da pelo pecado dos homens. De fato, se numerosos 
textos proclamam a origem divina do poder, e rei é “a 
quem Iahweh escolheu” (1Sm 10,24; cf. Pr 8,15-16), 
igualmente numerosos são aqueles que denunciam 
o despotismo e os abusos dos reis. Pense-se em Na-
tan, que David repreende pelo assassinato de Urias 
(2Sm 12,1-15) ou em Elias e o episódio da vinha de 
Nabot (1Rs 21). Pense-se também nas inúmeras críti-
cas dos profetas, denunciando a fome de poder e to-
das as formas de corrupção que o acompanham (Am 
2,6-8; 5,7.10-17; 6,1-7; Is 1,23; 10,1-4; Mq 3,9-11; 
Jr 5,26-29; 22,13-17 etc.). Pense-se, fi nalmente, no 
julgamento extremamente severo do profeta Ezequiel 
sobre os “pastores” de Israel:

Ai dos pastores de Israel que apascentam a si mesmos! 
Não devem os pastores apascentar o seu rebanho? Vós 
vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais 
as ovelhas mais gordas, mas não apascentais o reba-
nho! Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não 
curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que 
sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não bus-
castes a perdida, mas dominastes sobre elas com dure-
za e violência (Ez 34,2-4; cf. 45,9).

No mesmo momento, em nome de sua fé e de sua 
confi ança absolutas em Deus, os profetas lembram 
aos reis que Deus é o senhor da história (Is 40,12ss; 
28,23-29; 29,15-16 etc.) e que é, portanto, ilusório 
pretender libertar-se dele. E é por isso que eles to-
mam partido contra as alianças políticas (Is 7,1-17; 
Os 7,11-13; Jr 2,18.36) e denunciam o perigo para Is-
rael de uma confi ança exagerada em seu poder: “Eles 
me abandonaram, a fonte de água viva, para cavar 
para si cisternas, cisternas furadas, que não podem 
conter água” (Jr 2,13; 17,5). Os profetas não cessam 
de dizê-lo: para nada serve colocar a confi ança nos 
cavalos, nos carros ou na força dos guerreiros (Is 31,1-
3; cf. Is 2,7; Sl 20,8; Zc 9,10). E o profeta Isaías evoca 
a cólera divina que desencadeará no “dia de YHWH” 
contra a presunção dos bem situados (2,11-22).27

De modo semelhante, o mesmo Isaías censura o rei 
Ezequias pelo fato de abandonar a verdadeira sabe-
doria que vem de Deus, para colocar a confi ança nos 
planos de seus conselheiros (Is 30,1-2). Será que ele 
não sabe que, diferentemente dos pseudo-sábios que 
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não “vêem” nem “conhecem” nada por antecipação 
(Is 5,20-21; 19,11-12; 31,1), Deus “vê” e “conhece” 
aquilo que desejaríamos ocultar-lhe (Is 29,15-16; Is 
31,2)? Até o rei da Assíria, que achava que tudo lhe 
era possível e que pensava em atribuir seus sucessos 
unicamente à sua sabedoria ou a seu poder, fi cará sa-
bendo que não passava de um instrumento de Deus: 
fracassará diante de Jerusalém (Is 10,5-19; cf. 30,30-
33; 37,10-13.23-24.29).

No entanto, a contestação profética não atinge so-
mente os reis de Israel. Por darem prova da mesma 
sede de onipotência e arrogância, os reis e os prínci-
pes vizinhos não escapam à crítica profética. Pense-
se na sátira do profeta Isaías por ocasião da morte 
do rei da Babilônia (Is 14,3-21) ou em Ezequiel, que 
denuncia, mediante o exemplo do príncipe de Tiro, 
o potentado inebriado de presunção e orgulho que 
quer se fazer deus:

Assim diz o Senhor Iahweh: Pois que o teu coração se 
exalta orgulhosamente e dizes: “Eu sou deus, ocupo 
um trono divino no coração do mar”. Apesar de seres 
homem e não Deus, alimentas, em teu coração, pre-
tensões divinas [...] Reduzi-te a cinzas sobre a terra, 
aos olhos de todos os que te contemplavam. Todos os 
que te conhecem dentre os povos estão apavorados por 
causa de ti. Um motivo de espanto te tornaste e deixas-
te de existir para sempre! (Ez 28,2.18-19; cf. 31,1-18).

Enfi m, os profetas admoestam todos aqueles que 
exercem um poder ou gravitam em torno dele: juízes, 
sacerdotes, comerciantes, membros da aristocracia 
etc.! A todos eles, censuram seu descaso em relação 
aos pequenos (Am 2,6-15; Is 1,23; Mq 2,1-10; 3,1-
4.9-12) e o seu luxo insolente (Am 4,1-3; 6,4-6; Jr 
22,13-19). Ao denunciar o poder do dinheiro e das 
riquezas mal adquiridas, eles não se conformam com 
o fato de tudo ser subornável, tanto os justos como os 
pobres (Am 2,6; 8,6). Fustigam os comerciantes que 
falsifi cam os pesos e as medidas (Am 8,5; Os 12,8-9; 
Mq 6,11; Ez 45,10ss), os juízes que traem a justiça 
que deveriam fazer respeitar (Am 5,7.10,12), os pro-
fetas que profetizam mentiras (Jr 5,31) e os sacerdo-
tes que esqueceram o ensinamento de Deus e lucram 
com o ofício (Os 4,4-10; Jr 5,31; Is 28,7-8), pois é a 
mesma preocupação com o lucro que corrompe jun-
tamente chefes, sacerdotes e profetas de Jerusalém: 
“Seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes 
ensinam por salário e seus profetas vaticinam por di-
nheiro” (Mq 3,11a).

Pior ainda, os sacerdotes, que fracassaram em sua 
vocação primordial de transmitir o conhecimento de 
Deus e de sua vontade (cf. Os 4,6), acrescentam à 
perversão de sua conduta a perversão da fé.28 Com 

efeito, desviam o povo de seu necessário caminho de 
conversão, fazendo do culto e da presença de Deus 
no meio de seu povo uma garantia de segurança. 
Ora, os profetas não cessam de repetir: o culto deve 
ser a expressão de uma relação que se estabelece ini-
cialmente na história dos homens; o culto que não 
vem acompanhado da justiça e da fraternidade não 
tem sentido algum (Am 4,4-5; Is 58). É inútil, pois, 
colocar sua confi ança no Templo (Jr 7,1-28). É o que 
denunciará o profeta Jeremias, que assinará assim sua 
sentença de morte (Jr 26,8-9).

Não substituindo nem os reis nem os sacerdotes, 
os profetas mantêm, pois, certa distância em relação 
ao mundo político ou ao mundo religioso. Reconhe-
cem a importância dos reis e de seus ministros, como 
a dos sacerdotes, dos sacrifícios e do Templo, mas 
põem-se em guarda contra os desvios de rumo das 
instituições políticas ou religiosas, lembrando o pe-
rigo da idolatria do político29 ou da manipulação do 
religioso. Mais fundamentalmente ainda, seu olhar 
sobre os poderes existentes revela a incapacidade 
dos homens de realizar plenamente sua missão. Tudo 
se passa como se o primeiro pecado do homem tives-
se pervertido a vocação humana para o poder, impe-
dindo todo exercício verdadeiro desse mesmo poder. 
Nenhum rei, nenhum soberano escapa disso.30 E a 
constatação dos livros dos Reis é a mesma, traçando 
um retrato extremamente negativo da realeza. Por cer-
to houve reis piedosos (David, Ezequias, Josias), mas 
esses foram exceções. Dos vinte e dois reis do reino 
do Sul, quatorze são julgados muito severamente. No 
reino do Norte, então, todos os reis são condenados, 
com exceção de Jeú, sobre o qual é pronunciado um 
juízo mitigado.

Essa incapacidade de exercer verdadeiramente o 
poder se verifi cará, de novo, na volta do exílio em 
538, quando o estado monárquico desaparecerá para 
dar lugar a uma comunidade dirigida por sacerdo-
tes. De fato, embora limitado, o poder dos sacerdotes 
será também marcado pelas fraquezas e comprome-
timentos (Ml 2,1-9; Zc 14,21 e diversas alusões dos 
livros das Crônicas). Enfi m, quando, depois da revolta 
dos Macabeus em 167, os descendentes de Matatias 
estabelecerem uma nova dinastia, esta acumulará os 
poderes reais e sacerdotais.31 E a concentração dos 
poderes nas mãos de uma única família levará logo 
a intrigas políticas. O esforço heróico que, nas ori-
gens, havia sido dispensado com uma fi nalidade es-
pecifi camente religiosa (o restabelecimento da Lei e 
a purifi cação do Templo) se verá, portanto, desviado 
para interesses puramente humanos,32 e o atrativo do 
poder sobrepujará o ideal religioso!33
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Compreende-se perfeitamente, pois, que o olhar 
dos sábios sobre os reis e seus representantes não 
seja tão distante daquele dos profetas, porque, se eles 
verão na Sabedoria a fonte de todo poder e a garan-
tia de um bom exercício deste poder (Pr 8,12-21), 
denunciarão, sobretudo, o orgulho, a arrogância, a 
cupidez (Pr 8,13; 28,2-3.16) e a atitude daqueles que 
recusam reconhecer ou respeitar o direito dos pobres 
(Pr 28,3.8.15; 29,4; cf. 22,22-23; 25,4-5; 29,14). Ain-
da mais grave, os escritos sapienciais censurarão aos 
reis e aos poderosos de haver perdido a sabedoria (Pr 
28,26). E a constatação do livro da Sabedoria a res-
peito da ambigüidade estrutural do poder será ainda 
mais terrível:

Escutai, reis, e entendei! Instruí-vos, juízes dos confins 
da terra! Prestai atenção, vós que dominais a multidão 
e vos orgulhais das multidões dos povos! O domínio 
vos vem do Senhor e o poder, do Altíssimo, que exami-
nará vossas obras, perscrutará vossos desejos. Se, pois, 
sendo servos de seu reino, não governastes retamente, 
não observastes a lei, nem seguistes a vontade de Deus, 
ele cairá sobre vós, terrível, repentino. Um julgamento 
implacável se exerce contra os altamente colocados. 
Ao pequeno, por piedade, se perdoa, mas os poderosos 
serão provados com rigor. (Sb 6,1-6)

Entretanto, como governar quando se perdeu a 
sabedoria e não se sabe mais discernir entre o que 
é bom e o que é mau (Is 5,20-21)? Como se libertar 
dessa incapacidade de exercer sua vocação para o 
poder? Não seria preciso que Deus agisse no interior 
do homem para libertá-lo de seu pecado? Este será 
o louco anúncio dos profetas (Ez 36,25-27). Acom-
panhado da expectativa de um Messias-Rei e de um 
Reino, no qual serão fi nalmente realizadas a justiça, 
a liberdade e a paz prometidas (cf. Is 11,1-9), este 
anúncio se concretizará também na fi gura enigmáti-
ca de um Servo maltratado e humilhado:

Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz 
que brota de uma terra seca; não tinha beleza nem es-
plendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosu-
ra capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado 
pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado 
com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos 
escondem o rosto; desprezado, não fazíamos caso ne-
nhum dele. E no entanto, eram as nossas enfermidades 
que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carre-
gava. (Is 53,2-4)

A cruz ou o poder salvo

Quando precisavam justifi car o destino trágico de 
Jesus e o escândalo de um Messias crucifi cado (cf. 
1Cor 1,22-24), os primeiros cristãos não tinham outro 

recurso senão se referir ao Servo sofredor anunciado 
pelo segundo Isaías (Is 52,13-53,12). Na descrição 
deste Servo humilhado e maltratado, que “não abriu 
a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro” 
(Is 53,7), eles buscaram uma das chaves interpreta-
tivas para a leitura dos acontecimentos da Paixão e 
abriram-se, assim, à dimensão salvadora da morte de 
Jesus, pois era isso o que Isaías anunciava: “Eis por 
que lhe darei um quinhão entre as multidões; com os 
fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua 
alma à morte e foi contado com os transgressores, 
mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e 
pelos transgressores fez intercessão” (Is 53, 12).

É à luz deste Servo, ao mesmo tempo sofredor e 
glorifi cado, que os primeiros cristãos perceberão na 
cruz o lugar supremo da revelação da onipotência 
de Jesus Cristo (cf. Mc 15,39). Compreenderão que, 
diferente de tudo aquilo que se imaginava e espera-
va, essa onipotência é uma onipotência de rebaixa-
mento e de aniquilamento. No entanto, ao mesmo 
tempo que reconhecerão na Paixão de Jesus Cristo o 
resultado de seu empenho no serviço de Deus e dos 
homens, os primeiros cristãos sublinharão também o 
impressionante domínio da situação de Jesus durante 
os trágicos acontecimentos que o levaram à morte. 
Esse domínio era a manifestação do poder daquele 
que vai até o fi m de sua missão, fazendo de sua morte 
um ato de serviço livremente aceito (Mc 10,45; cf. Jo 
10,17-18). E revelava a fecundidade do poder que se 
faz serviço, transformando-se em lugar de libertação 
e de salvação. Porque ⎯ e eles estavam certos disso 
⎯ ao aceitar “dar a vida em resgate por muitos”,34 Je-
sus Cristo tinha libertado a humanidade do cativeiro 
do pecado e aberto para cada homem o caminho de 
um poder plenamente vivido à imagem de Deus.

Nos evangelhos, Jesus aparece, com efeito, plena-
mente consciente dos sofrimentos e da morte que o 
esperam. É assim que o evangelista Marcos o mostra 
tomando decididamente o caminho que o levará a 
Jerusalém (cf. também Lc 9,51). E quando o fi m do 
caminho seguido se torna cada vez mais evidente, 
ele é visto caminhando à frente deles (Mc 10,32). Du-
rante os acontecimentos dramáticos que precedem e 
rodeiam a sua prisão, Jesus manifesta o mesmo do-
mínio da situação: no gesto de uma mulher que vem 
perfumar a sua cabeça, ele reconhece uma antecipa-
ção da unção de seu próprio cadáver (Mc 14,8); após 
anunciar que um dos Doze o trairá (Mc 14,17-21), 
ele instrui seus discípulos a respeito do sentido de 
seus sofrimentos e de sua morte: seu sangue derra-
mado será “o sangue da Aliança, que é derramado 
em favor de muitos” (Mc 14,24-25); fi nalmente, aos 
seus discípulos e a Pedro, especialmente, ele anuncia 
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que eles haverão de renegá-lo e que serão dispersa-
dos (Mc 14,26-31). Contudo, uma vez ressuscitado, 
ele os precederá na Galiléia (Mc 14,28)!

Este domínio da situação de Jesus inscreve-se, 
pois, em uma onipotência que se torna serviço, aban-
dono e obediência. A oração de Jesus no Getsêmani 
o mostra muito bem: “Abba! Ó Pai! Tudo é possível 
para ti: afasta de mim este cálice; porém, não o que 
eu quero, mas o que tu queres” (Mc 14,36). Ela é o re-
fl exo do drama interior vivido por Jesus. Dividido en-
tre o medo da morte, ou do fracasso aparente da sua 
missão, e a confi ança em seu Pai, Jesus se abandona 
à vontade de Deus e manifesta seu empenho tenaz 
em sua missão de serviço, até a morte (Mc 14,36; cf. 
10,45). E mais uma vez é ele quem toma a iniciativa 
dos acontecimentos. Vai ao encontro daquele mesmo 
que o está traindo: “Levantai-vos! Vamos! Eis que o 
meu traidor está chegando” (Mc 14,42).

Esse espantoso domínio de Jesus sobre os aconte-
cimentos que rodeiam a Paixão fi ca ainda mais ma-
nifesto quando se constata que é ao ser preso e sa-
bendo-se condenado que Jesus reconhece e confessa 
publicamente a sua verdadeira identidade. Assim, 
inicialmente por ocasião do seu comparecimento 
perante o Sinédrio (Mc 14,53-65),35 e, depois, peran-
te Pilatos (Mc 15,1-15), ele afi rma que é, ao mesmo 
tempo, Rei dos Judeus, Cristo e Filho de Deus (Mc 
14,61-62; 15,2).36 Do fundo da sua miséria de con-
denado e perseguido, ele reconhece, então, a oni-
potência divina que o habita. Contudo, para que ela 
seja plenamente manifestada e confessada, ser-lhe-á 
preciso ir até a morte na cruz. E de novo encontramos 
a oposição de sempre entre um poder para si e uma 
onipotência que se faz serviço.

Pendente do madeiro da cruz, no qual uma inscri-
ção o apresenta como “o rei dos judeus” (Mc 15,26), 
Jesus deve enfrentar os insultos e os sarcasmos dos 
transeuntes que o desafi am a salvar a si mesmo, des-
cendo da cruz (Mc 15,29-30). Ao mesmo tempo, os 
sumos sacerdotes e os escribas zombam dele, escar-
necendo uns com os outros: “A outros salvou, a si 
mesmo não pode salvar! O Messias, o rei de Israel... 
que desça agora da cruz, para que vejamos e creia-
mos!” (Mc 15,32; cf. 15,30). Todos esperam de Je-
sus que ele mostre a sua onipotência, descendo da 
cruz e salvando-se a si mesmo. Esperam dele uma 
prova extraordinária que os levaria a crer. Abandona-
do por seus discípulos (Mc 14,50), traído por um dos 
seus (Mc 14,43-46), renegado por aquele em quem 
ele mais havia confi ado (Mc 14,66-72), depois de 
ter experimentado a tristeza da agonia (Mc 14,34), 
Jesus gritará pela última vez sua extrema solidão e 
seu abandono nas mãos de seu Pai (Mc 15,34-37). 

E é vendo-o morrer que um centurião romano grita-
rá: “Verdadeiramente este homem era Filho de Deus” 
(15,39b).

Enquanto os sumos sacerdotes e os escribas ha-
viam prometido crer em Jesus se tivessem podido 
“vê-lo descer” da cruz (15,32,36), é, entretanto, ao 
“vê-lo morrer assim” que um estrangeiro, um centu-
rião, proclama sua fé em Jesus, Filho de Deus. É neste 
ato de extrema pobreza e do maior abandono que ele 
reconhece a fi liação divina única de Jesus. Esse reco-
nhecimento não está ligado nem a acontecimentos 
espetaculares que teriam acompanhado a morte de 
Jesus (cf. Mt 27,51-54) nem a uma libertação mila-
grosa da morte, mas à sua maneira de morrer. Não 
há nenhuma voz vinda do céu (cf. Mc 1,11; 9,7) nem 
mensageiros divinos (cf. Mc 9,4) ou fenômenos extra-
ordinários, mas apenas um grande grito e um corpo 
crucifi cado. E é ouvindo esse grito e vendo esse cor-
po crucifi cado (Mc 15,39a) que o centurião romano 
reconhece a verdadeira identidade de Jesus e sua oni-
potência (Mc 15,39b).37

Encontramo-nos, assim, diante de um estranho pa-
radoxo. Experimentada e sentida do ângulo dos su-
mos sacerdotes, dos escribas, de Pilatos, e mesmo da 
multidão, a cruz revela as atrocidades de que é capaz 
o poder dos homens, quando ele se vê ameaçado, 
contestado ou incomodado. Experimentada e sentida 
do ângulo de Jesus Cristo, a cruz afi rma, ao contrá-
rio, a grandeza e a fecundidade do poder daquele 
que, pela fi delidade à sua missão e no serviço dos ho-
mens, não hesita em se entregar a um poder injusto. 
Nesse mesmo acontecimento nos é, pois, revelado 
tanto aquilo que o poder pode ter de “demoníaco” 
como aquilo que pode ter de “divino”. De fato, “ten-
do sido morto pelo pecado dos homens, como con-
seqüência de uma violência injusta, Jesus morre pelo 
pecado destes mesmos homens, quer dizer, em favor 
deles”.38

Conseqüência de toda a vida de Jesus, e mais par-
ticularmente de sua contestação dos poderes cons-
tituídos, a cruz é, com efeito, o resultado inevitável 
de seu engajamento total no serviço de Deus e dos 
homens: como viveu por todos, Jesus morre também 
por todos.39 No entanto, porque está plenamente em 
harmonia com toda a sua missão messiânica, a morte 
de Jesus é também uma morte redentora: uma vida 
doada “em resgate por muitos” (Mc 10,45), um corpo 
oferecido e um “sangue derramado em favor de mui-
tos” (Mc 14,24; cf. 6,30-43). Compreende-se, assim, 
que Jesus possa falar dela como sendo um batismo, 
manifestando como, na sua Paixão, viria a realizar-se 
aquilo que seu batismo por João Batista não tinha fei-
to senão anunciar e esboçar (Mc 10,38; cf. Lc 12,50). 
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Entretanto, se Jesus dá a sua vida, não é porque fos-
se necessário que uma morte viesse substituir outra,40 
mas porque o dom da vida exprime aquilo que o 
amor pode ter de maior (Jo 15,13).

Por ser a atitude mais contrária ao pecado, a mor-
te de Jesus na cruz é de fato vitoriosa com relação a 
todas as formas do mal e, mais particularmente, do 
pecado que consiste no fechamento em si mesmo, 
na recusa do outro e na sede de onipotência.41 É nes-
se sentido que ela é salvadora. Porque, se o pecado 
tinha por origem o orgulho e a sede de onipotência 
dos homens ⎯ o que os levou a desobedecer a Deus 
e a se colocarem uns contra os outros ⎯, a salva-
ção somente poderia vir de um ato de obediência42 
e, por conseguinte, de uma vida inteiramente dedi-
cada a Deus e aos homens. Do mesmo modo, se o 
pecado, como ruptura com Deus, havia provocado 
a dilaceração da unidade humana, a salvação, como 
o “restabelecimento da unidade perdida”, não podia 
ser senão o “restabelecimento da unidade sobrenatu-
ral do homem com Deus mas igualmente da unidade 
dos homens entre eles”.43

Ao mesmo tempo, a morte de Jesus manifesta a 
natureza da onipotência de Deus. Onde, enganado 
pela serpente, Adão havia percebido uma Onipotên-
cia dominadora e escravizadora, aparece agora uma 
Onipotência que se faz serviço, dom de si, aniquila-
mento.44 É à imagem dessa Onipotência que os ho-
mens foram criados (cf. Gn 1,26). Tendo sido criados 
para dominar, eles não têm senão uma maneira de re-
alizar a sua vocação: fazer de seu poder um serviço. 
Longe de destruir o desejo de poder que está no ho-
mem (“se alguém quer ser grande... se alguém quer 
ser o primeiro”), Jesus o orienta, assim, para aquele 
que é a sua fonte: Deus, seu Pai. Sendo o primeiro, 
pela sua vida totalmente doada, a realizar a vocação 
de todo homem para o poder, ele torna possível, a 
partir de então, o exercício do poder.45

Isso signifi ca que, ao indicar aos seus discípulos o 
seu destino de serviço, de dom de si e de obediência 
a seu Pai como um caminho a seguir e ao convidá-los 
para não basear seu exercício do poder sobre o mode-
lo das nações (“Sabeis que aqueles que vemos gover-
nar as nações as dominam, e os seus grandes as tirani-
zam. Entre vós não será assim”, Mc 10,42-43a), Jesus 
não se contentava com apresentar uma nova maneira 
de conceber o exercício do poder: ele tocava no cen-
tro do mistério da Redenção. O sangue derramado na 
cruz não era um mero convite para converter radical-
mente a idéia que se fazia tanto de Deus como de seu 
próprio poder. Ele abria aos homens o caminho de uma 
prática do poder plenamente em harmonia com a vo-
cação de cada um para dominar como Deus domina.

Entretanto, ao revelar aos Doze o signifi cado últi-
mo de sua morte (“em resgate por muitos”, Mc 10,45), 
Jesus lhes revelava também a missão que os esperava: 
a de manifestar mediante sua maneira de exercer o 
poder a salvação realizada na doação de sua vida e 
por ela. Lugar em que se manifesta eminentemente a 
presença do pecado no mundo (Mc 10,42), o exercí-
cio do poder tornava-se agora um dos sinais da liber-
tação realizada por Jesus Cristo e um dos lugares de 
participação em sua obra de Redenção: “Aquele que 
dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, 
e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja 
o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos” (Mc 10,43b-45).

Notas
* Este texto foi extraído do livro de Pierre Debergé, 

Ética do poder; abordagem bíblico-teológica, trad. 
de João Paixão Netto, São Paulo, Paulinas, 2002, 
cap. 3, pp. 51-84.

1 Desde o começo do seu evangelho, Marcos apresenta 
a vida de João Batista como sendo uma espécie de 
prefiguração da missão e do destino de Jesus. E, sem 
dúvida, não é por acaso que ele relaciona o começo 
da pregação de Jesus ao anúncio da prisão de João 
Batista (1,14). Ele utiliza, aliás, o verbo “entregar” 
todas as vezes que se tratar da prisão de Jesus (3,19; 
9,31; 10,33; 14,10.11.18.21.41.42; 15,1.10.15) ou 
dos sofrimentos dos discípulos durante a sua missão 
(13,9.11). Do mesmo modo, ele coloca a narrativa 
da morte de João Batista (6,17-29) entre o envio 
dos Doze em missão (6,7-13) e a sua volta (6,30ss), 
como se o destino doloroso de João Batista devesse 
ser prolongado na missão daqueles que Jesus enviara 
para curar e pregar em seu nome. Finalmente, não 
podemos deixar de notar as circunstâncias trágicas 
da morte de João Batista, como ele morre vítima 
da covardia ou da fraqueza de Herodes. Embora 
persuadido do caráter justo e santo de João Batista, 
e até interessado na sua mensagem (6,21), Herodes 
acaba cedendo às intrigas de Herodíades (6,26). É 
também uma forma de exercer o poder!

2 Assim, o episódio do endemoninhado epiléptico 
que os discípulos não conseguem curar (9,14-
29) não é contado com a finalidade de mostrar o 
poder milagroso de Jesus, mas de forma a mostrar 
à comunidade primitiva como se exorciza: pela 
oração (9,29). Da mesma forma, no episódio da 
cura do cego Bartimeu (10,46-52), não há palavras 
nem gestos taumatúrgicos. Mais do que o milagre, é 
a atitude de Bartimeu, e as suas conseqüências, que 
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se tornam, assim, um modelo para os discípulos.
3 Mesmo quando Jesus fala a outras pessoas, trata-se 

sempre de um ponto de partida de um ensinamento 
especial para os discípulos (10,2-9 seguido de 10-
12 ou 10,17-22 seguido de 23-31). 

4 Se o evangelho de Marcos tivesse parado na 
confissão de Pedro (8,27-29), Jesus teria sido 
considerado como um grande profeta, um curador 
cuja revelação da filiação divina poderia ter sido 
interpretada como o sinal da chegada do Reino 
de Deus. No entanto, não teria havido nenhuma 
indicação de sua vinda para cumprir as Escrituras, 
para ser rejeitado, condenado à morte e ressuscitar. 
Tudo isso vem depois de 8,29.

5 É assim que se falou de “cristologia aplicada”, 
referindo-se à cristologia subjacente ao evangelho 
de Marcos. Cf. DELORME, J. Aspects doctrinaux du 
second évangile. In: POTTERIE, I. de la. De Jésus 
aux évangiles. Paris, J. Duculot / P. Lethielleux, 
Gembloux, 1967. p. 93.

6 Além das palavras de Jesus que dizem respeito à 
missão essencial da Igreja (pregar o Evangelho 
10,29), encontramos aqui um longo ensinamento 
sobre o matrimônio e o divórcio (10,1-12), o lugar 
das crianças (10,13-16), o perigo das riquezas 
(10,17-27), a abnegação e as perseguições (10,28-
31), a ordem e a hierarquia dentro da comunidade 
(10,41-45).

7 MANICARDI, E. Il camino di Gesù nel vangelo di 
Marco. In: Analecta Biblica n. 96, Roma, 1981; 
mais particularmente, as páginas 99-112.

8 A essa lista, seria preciso acrescentar o versículo 
8 do capítulo 11: “Muitos estenderam suas vestes 
pelo caminho”. É a última vez que aparece o motivo 
do “caminho”. Trata-se da entrada messiânica de 
Jesus em Jerusalém. Curiosamente, aliás, como 
vimos, Marcos relata a saída imediata de Jesus do 
Templo, após um rápido relance de olhos (11,11b). 
Ao separar a entrada solene no Templo de sua 
purificação e do ministério de Jesus em Jerusalém, 
o que o evangelista provavelmente queria era 
fazer desta chegada de Jesus a Jerusalém o fim do 
caminho que havia empreendido (cf. 10,32a: vê-se 
ali claramente que o fim do caminho é Jerusalém).

9 Enquanto o caminho é, em Marcos, um elemento 
característico da confissão de Pedro e do ensinamento 
que se lhe segue (8,27;9,1), é interessante notar 
que, em Mateus, não há referência a nenhum 
caminho. Ali se lê simplesmente que “chegando 
Jesus ao território de Cesaréia de Filipe, perguntou 
aos discípulos [...]”(16,13a).

10 De fato, esse terceiro anúncio cumpre um papel 
único na apresentação de Marcos. Pela primeira 
vez, fica-se sabendo que o caminho empreendido 

desde as aldeias próximas de Cesaréia de Filipe 
conduz a Jerusalém (10,32-33); pela primeira vez, 
trata-se daquilo que deve acontecer a Jesus (10,32b) 
e, também pela primeira vez, diz-se que Jesus toma 
a dianteira no caminho, o que provoca susto e medo 
(10,32a). Algo está, pois, para acontecer, o que joga 
uns e outros num temor que durará o trajeto todo.

11 Essa afirmação a respeito do Filho do Homem, que 
podemos aproximar de 10,33, com a qual ela forma 
uma inclusão, traz uma nova precisão à natureza do 
caminho empreendido por Jesus. Como veremos, é 
um caminho de libertação. Esta libertação, que diz 
respeito à “multidão”, será realizada pelo dom da 
vida de Jesus.

12 Com efeito, se deixarmos de lado a última menção 
do caminho em 11,8, é nesse episódio da cura do 
cego Bartimeu que se encontram as duas últimas 
indicações do “caminho” da seção 8,27-10,52: uma 
primeira vez, para precisar que Bartimeu estava a sua 
beira (10,46), e uma segunda vez, para dizer que, 
depois da sua cura, “seguia-o no caminho” (10,52). 
É também a primeira vez que este está presente de 
maneira positiva: nada de susto ou medo, nada de 
convite à renúncia; simplesmente alguém se põe 
a caminho no seguimento de Jesus. A isso tudo 
se acrescente a rapidez com a qual Jesus e seus 
discípulos entram em Jericó e de lá saem (10,46a 
e 46b), como também o pouco destaque dado à 
cura, na qual não intervêm palavras nem gestos 
taumatúrgicos. Na realidade, para além da rapidez 
da cena, o que se percebe bem é que, se existe uma 
cidade que está agora no centro das atenções, esta 
é Jerusalém. Com efeito, sabia-se, há pouco, que 
Jesus e seus discípulos sobem a Jerusalém, onde o 
Filho do Homem dará sua vida a fim de resgatar 
a multidão (10,32.45). Do mesmo modo, não é 
a cura que ocupa o centro da narrativa, e sim as 
suas conseqüências: o cego, que mendigava à beira 
da estrada, de repente passa a seguir Jesus pelo 
caminho!

13 O evangelista Marcos é o único a colocar esse 
episódio no quadro do caminho empreendido por 
Jesus, pois, como nos diz o mesmo Marcos, “como 
ele se pusesse a caminho, veio alguém correndo 
[...]” (10,17a). Isto confere uma importância toda 
especial ao convite de Jesus para vender tudo e 
segui-lo (10,21). É sinal de que não basta observar 
os mandamentos de Deus (10,18-21) para ter a vida 
eterna, mas é preciso seguir Jesus no seu caminho e 
renunciar a tudo aquilo que se possui (10,21 e 23-
27).

14 Nos Setenta, o termo lutron é utilizado umas vinte 
vezes. Traduz quatro termos hebraicos diferentes. 
Seis vezes, traduz kopher, tratando, então, do 
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resgate de uma vida ou de uma compensação 
pecuniária para escapar da morte (Ex 21,30; 30,12; 
Nm 35,31-32; Pr 6,35; 13,8). Sete vezes, ele traduz 
o termo pidion, que se refere, sobretudo, a uma 
compensação pecuniária em caso de assassinato 
ou de dinheiro pago pelo resgate de um escravo 
ou de primogênitos (Ex 21,30; Lv 19,20; Nm 3,46-
48,49.51; 18,15). Cinco vezes, traduz gâ’al ou seu 
derivado ge’ullâh como preço de resgate de uma 
terra ou como preço de coisas devidas em espécie (Lv 
25,24.26.51-52; 27,31). Uma vez, ele corresponde 
a mehîr; trata-se, neste caso, de um resgate pago 
pela libertação de deportados (Is 45,13). Uma vez, 
por fim, designa, sem correspondência no hebraico, 
os levitas que substituem os hebreus no serviço do 
Templo (Nm 13,12). Cf. FEUILLET, A. Le Logion sur la 
rançon, RScPhTh 51, 1967. pp. 365-402.

15 Cf. esta observação de Xavier Léon-Dufour: 
“Olhando de perto os episódios relacionados que 
são narrados na Bíblia, constata-se que, em vez de 
‘substituição’, seria melhor falar de ‘solidariedade’. 
Com efeito, a intervenção é feita não no interesse 
daquele que a pratica, mas em favor de algum outro 
[...]. Trata-se não de tomar o lugar do povo pecador, 
mas de participar de seu destino e, mediante isso, 
conseguir seu perdão”. La mort rédemptrice du 
Christ selon le Nouveau Testament. In: Mort pour 
nos péchés; recherche pluridisciplinaire sur la 
signification de la mort du Christ. Bruxelles, Facultés 
Universitaires Saint Louis, 1979. p. 19.

16 Se a questão do poder não interfere diretamente 
por ocasião do primeiro anúncio da Paixão-
Ressurreição do Filho do Homem (8,31-33), é lícito 
perguntar se a oposição de Pedro ao destino do 
Filho do Homem não traz implícita uma concepção 
do Filho do Homem feita mais de dominação que 
de serviço. Assim, à reação de Jesus: “Afasta-te de 
mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, 
mas as dos homens” (8,33), seguir-se-á a revelação 
sobre sua condição de Filho de Deus “que não veio 
para ser servido, mas para servir” (10,45).

17 Tratar-se-ia de uma qualidade particular que deva 
ser procurada na própria estrutura do composto 
humano, quem sabe até mesmo de uma semelhança 
física com Deus? Tentativas de explicação não 
faltam. As noções de imagem e semelhança são duas 
modalidades equivalentes ou distintas da relação 
única do homem com Deus? Os comentadores 
estão divididos. Alguns Padres da Igreja insistirão na 
diversidade das modalidades, mostrando bem que, 
se o homem foi criado à imagem de Deus, ele deve 
passar da imagem à semelhança. No entanto, para 
outros autores, imagem e semelhança são dadas, 
perdidas e reencontradas juntamente. DION, P. E. 

Ressemblance et image de Dieu. In: Supplément 
du Dictionnaire de la Bible, fasc. 55, Paris, 1981, 
col. 365-403; HEINTZ, J. G. L’Homme créé à l’image 
de Dieu. In: Foi et Vie. Cahier Biblique n. 25, pp. 
53-63; SESBOUÉ, B. Jésus-Christ l’Unique Médiateur. 
Coleção Jésus et Jésus-Christ, n. 33, Paris, Desclée, 
1988. p. 205.

18 Têm-se aí dois verbos diferentes: quando se trata de 
dominar sobre os animais, o autor emprega o verbo 
radah (que se emprega também a respeito do poder 
real: 1Rs 5,4; Is 14,6; Ez 34,4; Sl 72,8); quando se 
trata de dominar a terra, ele emprega o verbo kabas 
(que só é aplicado uma vez aos reis em 2Sm 8,11).

19 JACOB, E. Théologie de l’Ancien Testament. Neuchâtel, 
Delachaux et Niestle, 1968. p. 138.

20 Assim, depois de ter afirmado que “Deus criou o 
homem para ser incorruptível e o fez imagem de 
sua própria natureza” (Sb 2,23), o autor do livro da 
Sabedoria precisa que, se Deus formou o homem 
por sabedoria, é “para dominar as criaturas que 
fizeste, governar o mundo com justiça e santidade e 
exercer o julgamento com retidão de vida” (Sb 9,2-
3). GILBERT, M. Relecture de Gn 1-3 dans le livre de 
la Sagesse. In: COLLECTIF. La, Création dans l’Orient 
Ancien. Coleção Lectio Divina n. 127. Paris, Cerf, 
1987, pp. 329-330.

21 “O homem bíblico não é um escravo de Deus, é uma 
criatura real e limitada” (CASTEL, F. Commencements; 
les onze premiers chapitres de la Genêse. Paris, Le 
Centurion, 1985. p. 41.).

22 Le Dieu Rédempteur: questions choisies, Document 
de la Commission Théologique Internationale, 8 
décembre 1994. In: Documentation Catholique, n. 
2143, p. 713.

23 RICOEUR, P. Finitude et Culpabilité, II; la symbolique 
du mal. Paris, Aubier-Montaigne, 1960. p. 230ss. 
BALMARY, M. Le Sacrifice interdit; Freud et la Bible. 
Paris, Cerf, 1986. p. 261: “O interdito não é mais 
visto como sendo uma fronteira, linha única entre 
um ser e outro; é um território proibido pelo divino 
[...] para sua posse exclusiva”.

24 As conseqüências desse primeiro ato de 
desobediência revelam a importância da obediência 
como uma dimensão necessária da construção 
do homem em suas relações com Deus, com os 
outros e consigo mesmo. Bem vivida, a obediência 
é, com efeito, um caminho de liberdade e de 
abertura aos outros, mas, para isso, é preciso evitar 
a armadilha da obediência servil e denunciar as leis 
ou as proibições que não são fontes de verdadeira 
liberdade. Continua sendo verdade que, na Bíblia, 
a Lei é sempre apresentada como um dom de Deus 
a serviço da liberdade. Cf. BEAUCHAMP, P. L’Un et 
l’autre Testament. Paris, Seuil, 1976. t. 1, p. 39ss.
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25 “Esse enunciado não atribui de forma alguma uma 
superioridade do homem sobre a mulher. Descreve 
o estado de fato decorrente da recusa de obedecer 
a Deus. Nessa condição, nem o homem nem a 
mulher são o Homem de quem Deus disse: ‘Que 
dominem...’ À cobiça da mulher que trata o homem 
como objeto, responde a dominação por parte do 
homem, que também trata a mulher como objeto. 
Cada um dos dois ignora no outro o sujeito que deve 
decidir sobre si. O jogo do poder é falseado. Nenhum 
dos dois faz aparecer o homem no outro.” SANTANDER, 
A. M. Homme et Pouvoir; Église et Ministère. 
Paris, Éditions Ouvrières, 1980. p. 31, nota 2.

26 Isso lembra as relações do homem com a terra (Gn 
3,17-18) e com o mundo animal. É assim que, após 
o vegetarianismo de Gn 1,29, a possibilidade de 
se alimentar dos animais aparece, somente após 
o dilúvio, como uma concessão: “Tudo o que se 
move e possui a vida vos servirá de alimento, tudo 
isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. 
Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, 
o seu sangue” (Gn 9,3). BEAUCHAMP, P. Création et 
fondation de la Loi en Gen 1,1-2,4a. In: COLLECTIF. 
La Création dans l’Orient Ancien. Coleção Lectio 
Divina n. 127. p. 139-182.

27 “Como se vê, o profeta se engaja no debate político 
do momento, mas fica bem aquém da elaboração 
de um programa de ação política. Não apresenta 
ao rei uma solução, pois somente ao rei compete 
cumprir tal função. Entretanto, ao profeta cabe o 
papel de interrogá-lo a respeito do fundamento de 
sua política; de colocar-lhe, por ocasião da sua 
escolha política, a questão decisiva do objeto de 
seu medo ou de sua confiança, e de apelar para 
uma decisão que manifesta a confiabilidade de 
Deus.” AMSLER, S. Citado em: Les Prophètes et les 
livres prophétiques. Paris, Desclée, coleção Petite 
Bibliothèque des Sciences Bibliques, AT4, 1985. 
pp. 93-94.

28 Levando em conta o que os profetas dizem, a 
função sacerdotal está essencialmente associada ao 
conhecimento de Deus (Os 4, 5-10), à Tora e a seu 
ensinamento (Jr 2,8; 18,18; cf. 6,13; 8,10ss). Quanto 
à função sacrifical, esta parece vir em último lugar. É 
na volta do exílio que se assistirá a uma reviravolta: 
o aspecto sacrifical se tornará prioritário.

29 “O campo político interessa, pois, aos profetas, pois 
nele também está em jogo a fidelidade ao Deus 
da Aliança [...]. Na realidade, o que se procura 
exprimir por essas intervenções é a crítica de um 
descaminho e da idolatria subjacente, quando esta 
política remete o futuro do povo de Deus para 
outras instâncias que não são mais aquelas da fé 
e da justiça.” BONY, P. In: Lumière et Vie. n. 229, 

setembro 1996. p. 18.
30 Significativo é a esse respeito o livrinho de Jeremias 

sobre os últimos reis de Judá (Jr 21,3-23,8). Só Josias 
está na graça do profeta, e isto em razão de seu 
senso da justiça, que manifestou seu verdadeiro 
conhecimento de Deus (Jr 22,16). Joaquim, ao 
contrário, mostrou-se violento e sanguinário. 
Acrescente-se a isso seu luxo e sua injustiça social 
e se compreenderá que ele só merece uma coisa: 
ser enterrado como um asno!

31 Foi esse o caso de Aristóbulo I (104-103) e de 
seu segundo filho Alexandre Janeu (103-76). Os 
fariseus foram certamente os primeiros a pedir a 
separação dos poderes. Foi também então que a 
seita dos essênios foi para o deserto. Cf. GRELOT, P. 
L’opposition aux Asmonéens. In: L’Espérance juive à 
l’heure de Jésus. pp. 54-56.

32 “A ambigüidade dessa situação manifestou-se cada 
vez mais claramente, à medida que a dinastia 
dos sumos sacerdotes adotou o estilo de vida e 
os costumes de todos os potentados orientais, 
dedicando freqüentemente mais tempo e forças 
à guerra e à vida dos campos do que ao serviço 
cultual do Templo. O apogeu foi alcançado 
sob Alexandre Janeu, que conseguiu aumentar 
seus estados mas viveu como um rei helenístico 
parecido com qualquer outro. A reação primitiva 
contra a invasão dos costumes gregos havia, pois, 
conseguido contaminar mesmo aqueles que tinham 
conduzido militarmente a resistência.” Ibid., p. 54.

33 A redação dos dois livros dos Macabeus é, a este 
respeito, muito instrutiva. O primeiro livro reconhece 
o valor daqueles que restauraram a independência 
nacional. Contudo, pára em João Hircano e 
mantém silêncio a respeito da monarquia que se 
atribui, senão a Aristóbulo I, ao menos a Alexandre 
Janeu. Quanto ao segundo livro dos Macabeus, ele 
se concentra unicamente na restauração do Templo 
por Judas Macabeu, ignorando completamente 
Matatias e a sua dinastia.

34 Esta expressão deve certamente ser comparada com 
o quarto canto do Servo, no Segundo Isaías (52,13-
53,12), mais especialmente com os versículos 11 
e 12, nos quais se diz do Servo que ele “justificará 
a muitos e levará sobre si as suas transgressões” 
(Is 53,11), ou ainda, que “ele entregou sua alma 
à morte”, “levou sobre si o pecado de muitos” 
(Is 53,12). Sem ver nisso necessariamente uma 
referência explícita, e menos ainda uma citação, 
parece-nos difícil não fazer ligação entre as menções 
do “resgate” e do “de muitos”, e a maneira como a 
obra “salvífica” do Servo é apresentada.

35 Se, em um primeiro momento, Jesus não responde 
às acusações daqueles que põem em dúvida sua 
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autoridade sobre o Templo (14,58-59), em outro, 
diferentemente, reage quando perguntado se ele é 
“o Messias, Filho do Deus bendito” (14,61). Como 
nunca havia feito até então, ele se reconhece, com 
efeito, nesta dupla identidade de Filho de Deus e de 
Messias (14,62a). Quando já se sabe condenado, 
ele reivindica, então, seu título e anuncia sua 
ascensão ao poder soberano de Deus (14,62b). Não 
era necessário mais nada para que todos gritassem 
por blasfêmia e condenassem Jesus à morte 
(14,64). Marcos é, aliás, o único dos evangelistas 
a apresentar essa sentença do Sinédrio como um 
veredicto oficial (cf. Mt 26,66; Lc 22,71).

36 Depois de haver reconhecido diante do Sinédrio 
que ele era realmente o Messias e o Filho de Deus, 
Jesus reconheceu diante de Pilatos que era também 
o rei dos judeus. Mas sua resposta ⎯ “Tu o dizes” 
(15,2) ⎯ foi menos afirmativa do que o “Eu o sou” 
que se tinha seguido à pergunta do Sumo Sacerdote. 
Provavelmente, é uma maneira de mostrar que, se 
Jesus é de fato o rei dos judeus, outra coisa é o fato 
de Pilatos não o entender assim. Aliás, Jesus se 
calará, provocando o espanto de Pilatos (15,4-5). 
Entretanto, sob a coroa de espinhos e os insultos 
que Jesus deverá suportar (cf. 15,16-19), é, de fato, 
o verdadeiro rei dos judeus, o Messias e o Filho de 
Deus que se apresenta.

37 Segue-se o relato do sepultamento de Jesus (Mc 
15,42-47) e o episódio das mulheres no sepulcro 
(Mc 16,1-8). Os discípulos que haviam abandonado 
Jesus no momento crítico da morte e Pedro, 
sobretudo, que o havia renegado, vêem-se assim 
postos diante das palavras de Jesus: como ele lhes 
tinha anunciado, espera-os na Galiléia (Mc 14,27-
28). É lá que eles o verão (Mc 16,7). Entretanto, 
ao escolher terminar seu evangelho com esse 
anúncio e não com as aparições do Ressuscitado, 
o evangelista Marcos acentuará a importância da 
morte de Jesus. Deixando de narrar as aparições e 
a glória do Ressuscitado, que conhecia e que havia 
colocado nos lábios de Jesus em todos os anúncios 
da paixão (Mc 8,31; 9,31; 10,34), Marcos queria 
certamente lembrar a seus leitores que a glória de 
Jesus (e, portanto, do discípulo) somente se revela 
pelo sofrimento e pela morte. E, quando o jovem 
anunciar às mulheres, as quais tinham vindo 
embalsamar o corpo de Jesus que o crucificado 
ressuscitou, ele lembrará que esse mistério de 
sofrimento e de poder está longe de ser abolido 
pela Ressurreição do crucificado, pois, se todo 
crucificado já ressuscitou, o ressuscitado continua 
a ser crucificado (16,6)!

38 SESBOUÉ, B. Jésus-Christ dans la Tradition de l’Église. 
Coleção Jésus et Jésus-Christ n. 17, Paris, Desclée, 

1982. p. 809; REY, B. Jésus-Christ, chemin de notre 
foi. Paris, Cerf, 1981. p. 94.

39 Cf. SCHURMANN, H. Comment Jésus a-t-il vécu sa 
mort? Coleção Lectio Divina, n. 93, Paris, Cerf, 
1977.

40 Reencontramos aqui o famoso “resgate” de 
que falam os evangelistas. Sabendo-se que 
esta expressão aparece freqüentemente em um 
contexto de “substituição”, compreender-se-á que 
inúmeras tenham sido as questões, para não dizer 
as incompreensões, de que foi objeto. Não faltou 
quem se perguntasse sobre a identidade daquele 
a quem foi pago o resgate, reduzindo, por isso 
mesmo, o mistério da salvação a uma vergonhosa 
discussão em torno de preço entre Deus e o diabo, 
ou a um assunto de compensação. Compreendida 
no contexto de um mecanismo de direito lesado 
e reparado, essa expressão tem freqüentemente 
dado lugar também a uma falsa idéia de Deus; 
atribui-se, assim, à justiça divina as exigências e as 
mesquinhezas da justiça humana.

41 “O Filho do Homem paga o preço elevado de sua 
própria vida como ‘lutron’ porque seu dom generoso 
se opõe o máximo ao pecado que é o fechamento 
em si mesmo e a recusa do outro, seja este Deus 
ou o próximo, ou ambos. Oferecendo o dom mais 
alto que possa haver, o da própria vida, o Filho do 
Homem opôs-se do modo mais radical ao pecado: 
ele responde ao pecado fazendo o contrário do 
pecado. Porque a raiz do pecado é a inveja e a 
necessidade de ter e de guardar em detrimento 
dos outros [...]. Sob essa luz, a morte livremente 
aceita do Filho do Homem aparece menos como a 
conseqüência da gravidade do pecado do homem 
do que como a atitude contrária a este pecado.” 
SCHENKER, A. Substitution du châtiment ou prix de 
la paix? Le don de la vie du Fils de l’homme en 
Marc 10,45 e parallèles à la lumière de l’Ancien 
Testament. In: COLLECTIF. La Pâque du Christ; mystère 
de salut. Paris, Cerf, Coleção Lectio Divina n. 112, 
1982. p. 89.

42 Nesse ato de obediência, Cristo se revela, 
certamente, em seu ser de Filho, mas revela também 
o homem a seu ser de filho e lhe abre o caminho 
da plena realização desta filiação que o torna, ao 
mesmo tempo, irmão (cf. Hb 5,8-9). “A atitude do 
Filho revela que o mistério da liberdade humana 
é uma via de obediência à vontade do Pai e que 
o mistério da obediência é uma vida de conquista 
progressiva da verdadeira liberdade.” (JOÃO PAULO II, 
La Vie consacrée, n. 91, citado por SAGNE, J. C. In: 
Lumière et Vie n. 229. setembro de 1996. p. 65.

43 LUBAC, H. de. Catholicisme. Paris, Cerf, 1983. p. 
13.
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44 E entende-se melhor a dureza de Jesus diante da 
reação de Pedro que não compreendia que ele 
pudesse anunciar seu destino de sofrimento, de 
morte e de ressurreição: “Afasta-te de mim, Satanás, 
porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos 
homens” (8,33). Essa reação de Pedro parecia com 
aquela que o diabo havia tido quando insinuara que 
o poder de Deus era um poder dominador, e não 
um poder de serviço. Dando livre curso à sua sede 
de onipotência, o homem viu, então, sua vocação 
para o poder ser pervertida e desfigurada.

45 De fato, criado para dominar, o homem só pode 
realizar essa vocação em Deus e por Deus. No 
entanto, para isso, é preciso que ele reconheça e 
aceite sua fragilidade, para então se deixar engendrar 
por Deus, fonte de toda glória. É totalmente o 
contrário do pecado: renunciar a seu desejo de auto-
suficiência para se glorificar em Deus; reconhecer 
sua própria insuficiência para depositar toda a 
sua confiança em Deus; fazer o jogo da verdade, 
recusando-se a mascarar a sua fragilidade por trás 
de poderes enganosos. Encontramos aqui a atitude 
de Jesus que não contesta os desejos de glória ou 
de honra dos filhos de Zebedeu, mas responde à 
súplica deles com o anúncio de uma taça que deve 
ser bebida e um batismo no qual eles deverão ser 
batizados (Mc 10,38).
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Beba da fonte

Hoje em dia, fala-se muito em mística. O que é mística? E como entendê-la na cultura atual 
de pluralidade religiosa e teológica e do diálogo inter-religioso? “[…] as experiências místicas 
das diferentes tradições religiosas continuam sendo experiências de comunhão com Deus e de 
conhecimento de Deus por experimentação.” E qual é a característica da experiência mística no 
cristianismo? “[…] é a experiência de um Deus encarnado. Fora deste dado central e absoluta-
mente necessário, não há cristianismo.” Significa que jamais encontraremos a comunhão com 
Deus e o amor e o conhecimento de Deus fora da realidade, fora de nossos relacionamentos, 
fora das experiências, prazerosas e dolorosas, de nossa vida pessoal e social, fora de nossas lutas 
por uma sociedade de iguais, respeitosa da variedade de pessoas, povos e culturas. Mesmo ten-
do experiências de Deus comuns ou semelhantes com as de outras tradições, nossa referência 
principal, como cristãos, será sempre Jesus Cristo. É por meio dele que somos mergulhados na 
comunhão da Santíssima Trindade, no mistério de Deus, ao mesmo íntimo e insondável, inefá-
vel, infinito.

E qual é o lugar da liturgia nesta mística? É na assembleia litúrgica que nos encontramos, 
mística e comunitariamente, com o Cristo Ressuscitado que nos faz passar com ele da morte 
para a vida, da escravidão para a liberdade, do apego a nós mesmos para o transbordamento do 
amor. Ele nos faz juntos e juntas mergulhar no âmago da realidade, intuir o coração da vida, o 
mistério insondável, inexprimível, presença viva do Deus-Amor no lusco-fusco de nossas bus-
cas e experiências. E nos envia em missão, a serviço do Reino no mundo. Por isso, em toda a 
trajetória do Povo de Deus da antiga Aliança, a mística ou espiritualidade está sempre ligada às 
assembleias, solenes ou cotidianas, que o povo faz, atendendo à convocação de seu Deus para 
encontrar-se com ele, ouvir sua Palavra e colocá-la em prática, comprometer-se com seu projeto. 
O povo chora suas dores, implora ajuda, festeja as vitórias, pede perdão, celebra a Aliança e sai 
fortalecido na fé no Deus Libertador. Mas há momentos também em que as liturgias merecem 
as críticas dos profetas, por não estarem ligadas à realidade do povo, por não engajarem o povo 
na luta, por não reforçarem o projeto da Aliança de Deus. As comunidades da nova Aliança 
reúnem-se para fazer memória de Jesus (anamnese), invocando a ação do Espírito Santo sobre 
a comunidade (epiclese). A partir daí, profundamente unidos a Jesus, o Crucificado-Ressuscita-
do, vivendo e crescendo em sua intimidade, os cristãos se tornam testemunhas vivas do Cristo; 
anunciam e propagam a Boa-Nova do Reino de Deus. Os escritos do Novo Testamento nos ofe-
recem indicações preciosas sobre estas reuniões litúrgicas do novo Povo de Deus que eram como 
o coração de sua vida e missão.



E hoje? Como fazer celebrações verdadeiras, autênticas, orantes, proféticas, ligadas à vida e 
à luta dos pobres, em continuidade com a tradição genuína do Povo de Deus? Como fazer para 
que alimentem nossa espiritualidade, nossa mística, nossa ligação com o Deus da Aliança, o 
Deus dos pobres, nosso seguimento de Jesus? Como redescobrir a liturgia como fonte de nossa 
espiritualidade cristã, de nossa mística? De fato, muitas vezes a espiritualidade e a liturgia cami-
nham separadas em nossa vida. Isso tem uma explicação histórica: durante séculos, a liturgia 
ficou confinada nas mãos do clero, era celebrada em latim, com ritos estranhos à cultura dos 
povos que iam sendo “evangelizados”. O povo, impedido de participar da liturgia, foi criando 
outras formas para expressar seu amor a Deus e sua devoção, como: procissões, terço, via-sacra, 
danças, folias, congadas… Ao longo dos tempos, foi surgindo uma série de “espiritualidades”, a 
maior parte delas sem ligação com a liturgia.

No início do século XX, o movimento litúrgico, bíblico e ecumênico foi abrindo espaços e 
colocando as bases para que, pouco a pouco, o Povo de Deus fosse tomando consciência de sua 
missão de povo sacerdotal ao celebrar a memória de Jesus Cristo, cantar os louvores de Deus e 
interceder pelo mundo inteiro, na ardorosa expectativa da vinda do Reino de Deus entre nós. A 
abertura para as liturgias celebradas na língua do povo, na linguagem poética, musical e gestual 
própria de cada cultura, com o resgate de expressões da piedade popular, torna possível que o 
povo volte a beber da liturgia como “primeira e necessária fonte do espírito verdadeiramente 
cristão” (SC, n. 14).

O livro Beba da fonte: mística e liturgia, publicado por Paulinas Editora, procura ajudar na 
retomada deste caminho místico que tem a liturgia como fonte e ápice. Parte da experiência das 
comunidades cristãs primitivas, relatada nos Atos dos Apóstolos. Aponta para a atitude mística 
inerente à assembleia litúrgica, à liturgia da Palavra, à oração litúrgica, ao silêncio, aos gestos 
e ações rituais, ao tempo litúrgico. E, no final, sintetiza os desafios que nos esperam ao voltar à 
liturgia como fonte da mística.

Após cada capítulo, os leitores encontrarão: 1) perguntas para trocar idéias; 2) indicação de 
textos bíblicos ou litúrgicos para meditar (vejam no anexo uma breve introdução ao método da 
leitura orante); 3) sugestão para uma vivência relacionada com o assunto tratado. Dessa forma, 
o livro poderá ser útil não somente para as equipes de liturgia e todas as pessoas envolvidas na 
pastoral litúrgica, mas também para os encontros catequéticos, de aprofundamento da fé e da 
espiritualidade. Poderá trazer, ainda, inspiração para retiros baseados na liturgia.

 
Ione Buyst

https://ciberteologia.com.br/autor/ione-buyst
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Uma confissão de fé de Karl Rahner – 3ª parte

4. História
“Meu cristianismo, contudo, não significa apenas a abertura radical em oração, em entrega e 

amor ao mistério indizível de Deus. Meu cristianismo não tem apenas (se assim se quiser dizer) 
um caráter transcendental e ‘pneumatológico’, mas tem também e de um modo essencial uma 
dimensão histórica. Meu cristianismo reconhece de fato que esse auto-oferecimento do Misté-
rio infinito [essa revelação], enquanto plenitude do homem, não é apenas a possibilidade mais 
elevada e profunda que Deus concede ao homem para a história de sua liberdade, mas implica 
também (ao menos se considerarmos o conjunto da história humana) o fato de que, pela força 
desse oferecimento de Deus, essa história da liberdade humana tenha vindo a se expandir de 
forma vitoriosa no mundo, de maneira que ela se mostrou já na história através dessa irreversi-
bilidade e dessa vitória.

A fé cristã descobre em Jesus Cristo esse acontecimento histórico, pelo qual se tornou ir-
reversível a oferenda de Deus aos homens e se tornou historicamente palpável essa vitória [da 
liberdade]. Jesus, o Crucificado e Ressuscitado, foi quem proclamou essa automanifestação irre-
versível de Deus mediante seu anúncio da chegada do Reino de Deus. Foi Jesus quem, em sua 
união com Deus e em sua solidariedade incondicional com todos os homens, veio se mostrar 
como o acontecimento dessa proximidade de Deus, que nunca poderá ser derrogada. Foi Jesus 
quem, através dessa vinda em abaixamento, no vazio e na impotência da morte, veio a ser com-
preendido e experimentado como aquele que, por meio desta morte, que é entrega única e total 
ao Mistério, foi recebido e libertado por Deus, em toda sua existência, de maneira que vimos 
experimentá-lo como “o Ressuscitado”. Jesus é para mim a automanifestação irrevogável e ina-
pelável de Deus em direção a mim na história, é a Palavra insuperável e definitiva de Deus, a 
PALAVRA”.

5. Jesus é Deus
“Para dizê-lo de maneira honrada, ainda tenha a impressão de que uma frase como ‘Jesus é 

Deus’ pode ser indizivelmente verdadeira e portadora de salvação, mas que, no entanto, pode ser 
também mal-interpretada de uma forma terrível e insensata. No primeiro caso [como verdadeira 
e salvadora], esta é uma frase que faz alusão a uma União única [de Deus e do homem]. No 
segundo caso, essa frase constitui uma sentença de identidade, que só pode ser interpretada de 
modo heterodoxo como um shibbolet [pedra de toque ou critério] da ortodoxia, embora muitos 



devotos pensem que devam realizar o sacrificium intellectus diante de uma identidade como 
essa. Mas na cristologia (com o concílio de Calcedônia) a pessoa pode ser muito mais racional 
do que muita gente supõe.

O último e autênticomistério da cristologia consiste em sentido estrito naquilo que espera-
mos para todos, naquilo que nos atrevemos a esperar e devemos esperar: que Deus enquanto tal 
possa se comunicar ao homem, sem que tenha de ser substituído uma vez mais por uma realida-
de criada e sem que, através dessa comunicação, o homem enquanto tal venha a ficar dissolvido 
no nada. Por isso, a fé em minha própria culminação no próprio Deus [que eu alcance minha 
plenitude em Deus] e a fé na “encarnação” de Deus em Jesus se acham para mim muito vincula-
das, de maneira que pertencem ao convencimento fundamental de que Deus, sem deixar de ser 
o Mistério infinito, quis ser um Deus de proximidade indizível e irrevogável. Dentro da fé cristã, 
a cristologia e a pneumatologia estão vinculadas de uma forma inseparável”.

6. Um caminho de morte
“Como quer que seja, devo entender que o encontro real com o absoluto, onde quer que ele 

se encontre, não é apenas um objeto de pensamento, e sim algo que se assume e se realiza. Esse 
encontro se realiza na facticidade da história e não só na dimensão abstrata das idéias. Pode-se 
amar as idéias e as especulações, pode-se tomá-las como algo que pertence ao ser autêntico do 
homem, não se deve atrever-se a desvalorizá-las como luxo e perda desnecessária de tempo. Mas 
até mesmo no caso de que tal elevação a essas alturas do pensamento fosse capaz de desembocar 
em uma ‘iluminação’ plena, onde parecessem cair todos os véus mentirosos do passado, uma 
iluminação desse tipo, entendida como ponto mais alto Espírito, deveria passar ainda através da 
noite da morte, para tornar-se definitiva e crível. E, além disso, aquele em quem essa iluminação 
se realiza, deveria tomar consigo, ainda que de maneira transfigurada, tudo o que é e o que tem, 
toda sua história, em corpo e alma.

O caminho da transcendência e da mística só atinge sua meta ali onde o caminho da histó-
ria chega ao seu fim com a morte. E por isso, contemplo aquele [Jesus] que morreu na história, 
comigo e por mim, e com o que eu, com uma multidão inumerável de irmãos cristãos, tenho 
a força de confiar que essa morte veio a ser acolhida na própria vida de Deus (algo que nunca 
ninguém havia se atrevido a pedir que eu aceitasse na história). Não sou apenas uma idéia; não 
posso abandonar a história nas mãos de minhas idéias. Por isso, sei que a história de Jesus não 
pode me esmagar e me deixar jogado [abandonado], embora, naturalmente, ela se encontre 
onerada com todo o relativismo do histórico e com todas as obscuridades do conhecimento das 
questões fáticas”.

 
Karl Rahner
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Uma confissão de fé de Karl Rahner – 4ª parte

7. Igreja
“A religião deve ser um convencimento meu, próprio e livre, ela deve ser experimentada no 

centro mais profundo da existência. Todavia essa existência só é ela mesma em uma comunida-
de e sociedade na qual ela se abre, dando e recebendo. Além disso, o cristianismo é uma religião 
histórica, vinculada a alguém muito preciso: Jesus Cristo. Eu só posso pertencer a Cristo por 
meio da Igreja, e não de outro modo. Por isso, não posso me aventurar a viver de nenhum modo 
um cristianismo privado, pois, desse modo, negaria sua origem. Por isso devo ratificar esse cará-
ter histórico de meu cristianismo através de minha pertença eclesial. Com isso ainda não ficam 
afirmadas, muito pelo contrário, todas as razões para a pertença eclesial de um cristão, nem 
sequer as mais importantes. Porém, o que foi dito até aqui é suficiente.

Um cristão de Igreja, como o que supomos até aqui, conhece, sem dúvida, a historicidade da 
Igreja. Conhece, portanto, o mais humano e o mais desumano daquilo que aconteceu nessa Igreja 
“na cabeça e nos membros”, no passado e no presente. Um cristão, que crê que a Igreja provém de 
maneira autêntica de Jesus Cristo e que crê, conseqüentemente, em sua essência como sacramento 
universal de salvação para todo o mundo, não pode se despreocupar totalmente dessa história da 
Igreja, dizendo que com ela sucede o mesmo que com outras construções históricas, afirmando 
que ela foi apenas a história de alguns pobres homens que, como todos os outros, se comportaram 
de modo terrível sobre o cenário da história universal. Ao contrário, um cristão deveria esperar e 
aguardar que a vitória da graça, que a Igreja deve prometer ao mundo até mesmo em sua forma de 
manifestar-se, se revele com glória esplendorosa em sua própria história.

Certamente, a Igreja oferece esse tipo de revelação, que só podem negar por princípio aque-
les que desprezam de modo antipático a humanidade. Contudo, o cristão desejaria que esse res-
plendor fosse muito mais claro. O cristão deverá tomar de modo realista esse tipo de experiência, 
que o obriga a ser modesto, embora ele não possa esclarecê-la totalmente e menos ainda justifi-
cá-la com um triunfalismo barato (como às vezes se interpretou aquilo que o Concílio Vaticano 
II queria dizer)”.

8. Fidelidade eclesial e liberdade crente
“Uma identificação última com a essência fundamental da Igreja, que ela não pôde nem 

pode perder, não significa, de nenhum modo, que estejamos de acordo com todas e com cada 



uma das coisas que o ensinamento oficial da Igreja apresenta. Certamente, para mim, o au-

têntico dogma da Igreja constitui algo que me obriga absolutamente. Por isso, como cristão e 

como teólogo, com certa ansiedade de espírito e coração, com não pouca freqüência, devo me 

perguntar qual é o verdadeiro sentido de uma afirmação determinada que o magistério da Igreja 

mantém como dogma, a fim de lhe dar meu consentimento, de maneira honrada e tranqüila.

Por minha parte, ao longo de minha vida, eu nunca tive a experiência de que isso foi impos-

sível para mim. Pois, em relação com esses dogmas, sempre notei com clareza que só podem ser 

bem entendidos quando se destaca seu sentido em linha de abertura para o Mistério de Deus, 

sabendo, por outro lado, que foram formulados a partir de certos condicionamentos históricos 

determinados. Por isso, esses dogmas se encontram inevitavelmente vinculados a uma espécie 

de amálgama que, de fato, não pertence ao conteúdo da declaração dogmática, e que pode fazer 

até mesmo que esse conteúdo seja mal interpretado. Isso se deve também ao fato de que esses 

dogmas estejam formulados como regulações lingüísticas que, para ser fiéis à realidade a que 

fazem alusão, não deveriam permanecer sempre iguais, com as mesmas palavras com que foram 

formulados.

As coisas são diferentes quando se trata deste ou daquele ensinamento relativamente su-

bordinado, quer no campo da exegese, da teologia sistemática ou da teologia moral, que foi ou 

continua sendo mantida pelo magistério romano como ensinamento oficial, com a pretensão de 

oferecer um ensinamento vinculante, embora não tenha sido “definido”. Para evocar apenas um 

exemplo dos tempos mais recentes: a meu ver, nem a argumentação básica, nem a autoridade 

do ensinamento da Igreja, ao qual de fato se recorre, oferecem um fundamento convincente e 

obrigatório para aceitar a discutida doutrina de Paulo VI na Humanæ Vitæ, nem a declaração 

da Congregação para a Doutrina da Fé que quer excluir por princípio a ordenação das mulheres, 

como algo que deveria ser aplicado em todos os tempos e culturas”.

9. Risco e valor do magistério da Igreja

 “Ainda hoje se dão medidas administrativas, de fato injustificadas, pelas quais se reprime 

a legítima liberdade de opinião e de pesquisa dos teólogos. Não se pode justificar de antemão 

tais estreitezas afirmando que o magistério está diante do dilema de anunciar e proteger o puro 

dogma ou de simplesmente se manter calado. Por isso, não resta ao teólogo outro remédio senão 

trabalhar, com as forças de que disponha, a fim de que tais intervenções das instâncias doutrinais 

da autoridade ocorram o menor número de vezes possível, embora não exista nenhuma receita 

apriorística para evitá-las. Quanto ao mais, deve-se receber com paciência essas intervenções in-

justas, interpretando-as como expressão daquela carência e pecado que nunca faltarão na Igreja 

dos pecadores.

Em último caso, nenhuma dessas coisas afeta a pertença eclesial de um cristão e de um teó-

logo em sua relação autenticamente existencial com a Igreja. Posso entender que existam cris-

tãos que se sintam justificados, e até mesmo obrigados, a abandonar a Igreja, como admito que 



existam muitos homens de boa consciência que se sintam capacitados para realizar, no campo 

moral, um tipo de ações que minha consciência julga que para mim e ’em si’ sejam condenáveis. 

Ora, apesar de tudo isso, para mim, continua sendo evidente o caráter eclesial de minha realida-

de cristã e de minha teologia”.

Karl Rahner

https://ciberteologia.com.br/autor/karl-rahner
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Questões sobre o 2o Fórum Mundial de

Teologia e Libertação*
Marcelo Barros**

O 2o Fórum Mundial de Teologia e Libertação, 
ocorrido em Nairóbi, poucos dias antes do 7o Fórum 
Social Mundial, parece ter interessado mais a militan-
tes e participantes de movimentos sociais e a organi-
zações de solidariedade do que apenas ou propria-
mente a teólogos(as) profi ssionais, dos quais veio um 
bom grupo da América Latina, Europa, África e Ásia. 
A coordenação do Fórum, assegurada por Luis Car-
los Susin, sempre efi ciente secretário-geral, e Sérgio 
Torres, um dos inspiradores da idéia do Fórum, re-
presentava várias entidades teológicas que apóiam tal 
iniciativa. Em 2005, o 1o Fórum Mundial de Teologia 
e Libertação foi mais restrito a teólogos, os quais fo-
ram convidados especialmente para o evento. Agora, 
no centro carmelitano de Langata, distrito de Nairóbi, 
o Fórum contou com uma participação mais signifi -
cativa de não-teólogos profi ssionais. Alguns conside-
raram isso muito positivo. Outros lamentaram certo 
risco de esvaziamento da proposta inicial. Partilho 
com vocês o que me pareceu mais claro.

Como se desenvolveu este 2o Fórum de 
Teologia

O Fórum começou com uma celebração de ca-
ráter ecumênico e africano com os ritmos e cânticos 
da Israeli African Inland Church Niniveh, uma das 
tantas igrejas independentes que fl orescem na África. 
Através desses cânticos, a assembléia adorou a Deus 
como “mãe vulnerável” e invocou todos os antepas-
sados para “vir aqui caminhar conosco”. Um pastor 
de Gana leu Is 65 — “Vou fazer um céu novo e uma 
terra nova” — e o pastor M. Dandala, secretário-geral 
da AACC (Conselho das Igrejas de toda a África), que 
tem sede em Nairóbi, comentou: “Por que a África 
já tão provada e explorada ainda deve pagar a mais 
pelas mudanças climáticas provocadas pelos 20% do 
mundo rico?”

Fiel à metodologia que a teologia da libertação 
sempre procura seguir “ver, julgar e agir”, o primei-
ro dia foi marcado por uma brilhante apresentação 
de François Houtard sobre a realidade mundial e as 
conseqüências do atual modelo de globalização para 
os empobrecidos da terra. Houtard afi rmou que o 

neoliberalismo atual ataca em três frentes. No pla-
no social, torna o trabalho cada dia mais precário e 
sem segurança social. Uma empresa lucrativa é a que 
terceiriza serviços, diminui o número de emprega-
dos e provoca desemprego. No plano político, pro-
cura diminuir o papel do Estado, privatizando todos 
os serviços públicos. No plano ecológico, destrói a 
natureza e agora faz planos mirabolantes para obter 
lucro com o aquecimento do planeta. Ele sublinhou, 
ainda, a função colonizadora da dívida externa dos 
países oprimidos, especialmente da África, e as con-
seqüências dos subsídios dos EUA e da Europa para 
seus produtos agrícolas sobre a agricultura dos países 
pobres do mundo.

Teólogos como Jon Sobrino, pela América Latina, 
Roham Silva, pela Ásia, e Tinyko Maluleke, pela Áfri-
ca, ajudaram a assembléia a aprofundar as conseqü-
ências de tal realidade para a teologia e a ação das 
igrejas nos diversos continentes. A manhã do segundo 
dia foi dedicada à realidade e às teologias da África. 
John Mary Lukwata e Philomena Mwara conduziram 
a refl exão. À tarde, os participantes dividiram-se em 
grupos para mergulhar, ao menos por algumas horas, 
nos subterrâneos da humanidade. Um grupo visitou 
Kibera e outro, Korogocho, duas das maiores “bar-
racópolis” (favelas) de Nairóbi. Um terceiro visitou 
um centro coordenado pelas irmãs de madre Tereza, 
situado no coração de Huruma, outra imensa cidade 
de barracos. Em Korogocho, os visitantes foram re-
cebidos por representantes de comunidades eclesiais 
católicas, mas também por representantes dos pas-
tores de outras igrejas cristãs. J. Oluoch, um jovem 
católico, recepcionou os visitantes dizendo: “Vocês 
não vieram aqui em Korogocho para ver um zooló-
gico de sofrimento humano. Aqui, vocês encontrarão 
esperança, alegria de viver, capacidade de lutar e de 
dançar a vida.”1 Muitos consideraram esta tarde de 
comunhão com os mais pobres o ponto alto do Fó-
rum.

No terceiro dia, organizaram-se grupos de interes-
se que aprofundaram temas como as teologias negras, 
indígenas, eco-feministas, o confronto entre a teolo-
gia cristã e o império global e diversos outros temas. 
Senti falta de um grupo mais específi co sobre teologia 
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africana da libertação e também uma refl exão teoló-
gica mais profunda sobre o encontro do cristianismo 
com as religiões tradicionais dos diversos povos da 
África. Sobre a teologia asiática, o teólogo coreano 
Kim Yong Bock, que participou do grupo sobre o cris-
tianismo e a globalização, afi rmou: “É preciso partir 
do Jesus asiático que desafi ou o Império Romano. 
Hoje, a religião cristã tornou-se religião do império. 
É preciso libertar o Cristo desse jugo, através de um 
ecumenismo na solidariedade contra o império”.

No quarto e último dia, em dois painéis, tentou-se 
estabelecer uma síntese do tema geral. O primeiro 
tratou da espiritualidade inter-religiosa para a liber-
tação. Dele participaram um islamita (doutor Abdala 
Ibrahim Farah), um estudioso das religiões africanas 
tradicionais (doutor L. Magesa), um hinduísta (Pur-
shottam Rao) e, pelo cristianismo, o professor Patrick 
Ryan (que chegou, de certa forma, a defender o presi-
dente Bush e a justifi car a invasão do Iraque por cau-
sa do perigo do fundamentalismo islâmico). Vários da 
assembléia reagiram fortemente a esse tipo de colo-
cação. Um outro professor muçulmano da África do 
Sul lançou a pergunta que, certamente, mais inquie-
tou a maioria dos presentes: “Que há de errado com 
vocês, cristãos, que o império não considera vocês 
uma ameaça, como está considerando a nós do Islã?”

O segundo painel, à tarde, com Juan José Tamayo 
(da Espanha), Teresa Okure (da Nigéria) e Vuyani 
Vellen (da Ásia) foi sobre espiritualidade e respeito 
à diversidade. A sessão conclusiva do Fórum foi co-
ordenada por Sérgio Torres, pelo bispo M. Dandala, 
presidente do Conselho de Igrejas Cristãs da África, e 
pelo bispo Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz. Ele 
encantou a todos com uma palavra simples, profun-
damente alegre e de compromisso com os oprimidos 
do mundo.

Constatações que queimam o coração
Em um Fórum como este, mais importante do que 

chegar a consensos ou elaborar belos documentos de 
conclusão é que todos(as) os(as) participantes acei-
tem colocar-se em discussão2 e fortaleça-se a articu-
lação entre as diversas entidades e grupos nas bases. 
Sob esse ponto de vista, certamente foi bom para 
alguns(mas) teólogos(as) africanos(as), ainda presos a 
categorias européias, terem participado de um culto 
inspirado na espiritualidade dos índios maya e terem 
escutado como, na América Latina, as religiões tra-
dicionais dos povos começam a ser valorizadas por 
setores mais abertos da teologia. Do mesmo modo, 
talvez tenha sido importante para vários teólogos la-
tino-americanos, mais inseridos nas universidades do 

que nos bairros populares, entrar em contato com a 
pobreza terrível de Korogocho e Kibera, “barracópo-
lis” perante as quais as favelas mais pobres da Améri-
ca Latina parecem bairros de luxo. Ali, esses teólogos 
e teólogas encontraram missionários, religiosas e lei-
gos que, mesmo sem elaborar uma teologia sistemá-
tica, vivem o que os primeiros teólogos da libertação 
propunham. Habitam em meio à favela e dão suas 
vidas aos crucifi cados de hoje. São pobres no meio 
dos pobres.

Sobre os efeitos do atual modelo de globalização 
sobre o mundo dos pobres, o professor Maluleke (da 
África do Sul) lançou a pergunta: “Que tipo de reli-
gião é esta que aceita conviver com uma realidade 
como esta?” Conforme Jon Sobrino, a Igreja Católi-
ca continua tentada à heresia do docetismo, isto é, 
do desligamento da realidade. “Principalmente na 
Europa, a Igreja continua mergulhada em um sono 
dogmático.” Kim Yong Bock resumiu: “O império co-
optou o cristianismo”. O professor Maluleke insistia: 
“O importante é passar para a ação concreta”.

Assim como diante do nazismo e do apartheid, 
regimes responsáveis pelo assassinato de milhões de 
pessoas, as igrejas cristãs foram chamadas a ser “con-
fessantes” e a denunciar a monstruosidade que estava 
ocorrendo, assim também, neste início de século, as 
igrejas devem advertir a humanidade de que o ca-
pitalismo neoliberal está perpretando um verdadeiro 
genocídio. Já em 1989, para preparar a conferência 
do Conselho Mundial de Igrejas sobre “Justiça, Paz e 
Defesa da Criação”, Ulrich Duchrow escrevia: 

Quando vemos os mecanismos de um sistema econô-
mico que, ano após ano, cria milhões de vítimas da 
fome e milhões de desempregados, quando vemos as 
florestas morrerem para permitir o lucro das empresas e 
vemos as superpotências continuarem a louca corrida 
armamentista, devemos admitir que estamos diante de 
um monstro demoníaco. De fato, os capítulos 13 a 18 
do Apocalipse, com a sua descrição da fera que sobe do 
abismo, são ainda a melhor descrição do atual sistema 
econômico, político e de seus meios de comunicação.3

No início da década de 1960, o pastor Martin Lu-
ther King falava de uma “paralisia da realidade”. Na 
mesma época, o papa João XXIII afi rmou que a Igre-
ja deveria tornar-se “Igreja dos pobres”. Ora, tantos 
anos depois, a maioria da hierarquia e o conjunto 
da estrutura pastoral das igrejas ainda não parecem 
ter-se dado conta desse apelo divino urgente.Ao não 
assumir claramente um compromisso de solidarieda-
de com os povos, que Jon Sobrino denomina “crucifi -
cados do mundo”, as igrejas mostram que ainda não 
se converteram ao chamado de Jesus para “segui-lo 
no caminho da cruz”. Não se trata de canonizar a po-
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breza como virtude nem de idealizar os pobres como 
se fossem todos bons e justos, mas de denunciar a or-
ganização criminosa dos paises e empresas que con-
tinuam a colonizar e escravizar os povos do Sul. Ao 
menos as igrejas devem testemunhar que não existe 
espiritualidade sem a solidariedade na defesa da vida 
e na comunhão com as vítimas deste mundo iníquo.

O papa João Paulo II reconheceu e pediu perdão 
ao mundo pela omissão e participação da Igreja Ca-
tólica nos crimes da escravidão negra e indígena de 
séculos passados. Não é possível deixar que conti-
nuem morrendo, hoje, milhões de vítimas deste sis-
tema que é tão ou mais cruel do que a escravidão 
dos séculos passados, para que só, no futuro, algum 
papa (se ainda houver papas) reconheça o pecado da 
Igreja e peça perdão.

É urgente que, ao menos na América Latina, Áfri-
ca e Ásia, as igrejas saiam de sua letargia para não 
ser, mais tarde, condenadas pela humanidade como 
cúmplices de omissão diante do terrível genocídio 
que o neoliberalismo, conscientemente, provoca e 
realiza neste mundo. Como não nos preocuparmos 
com isso ao lermos os documentos preparatórios para 
a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Ameri-
cano em Aparecida, São Paulo, em maio próximo, e 
nos depararmos com uma Igreja Católica por demais 
voltada, ainda, sobre si mesma?

Uma questão sobre a qual o 2o Fórum de Teologia 
não falou, mas que, certamente, foi provocadora no 
coração de muitos, diz respeito a se os(as) teólogos(as) 
da libertação mantêm-se fi éis à inspiração original ou 
se muitos também abandonaram a inserção no meio 
dos pequeninos e converteram-se a uma teologia libe-
ral, capaz de dialogar com as escolas européias, mas 
desligada do compromisso social direto e libertador.

É claro que a luta contra a pobreza não pode re-
petir os métodos dos primeiros tempos da teologia 
da libertação. Neste Fórum fi zeram-se comunicações 
sobre o bom caminho percorrido pelas teologias afro, 
índias e ecofeministas. À medida que contribuem com 
a promoção humana dos grupos negros, índios e femi-
nistas, tais movimentos teológicos têm caráter liberta-
dor. O desafi o é que essas teologias contextuais não 
se restrinjam a pesquisas de teses especializadas e não 
se isolem em guetos específi cos. Elas são chamadas a 
inserir-se na caminhada maior do povo mais pobre e 
a participar da grande caminhada por um novo mun-
do possível para todos. Por isso a questão lançada por 
um dos participantes do Fórum, o asiático Roham Sil-
va, interpela a todos: “Se não estivermos dispostos a 
pagar o preço de colocarmo-nos do lado dos pobres, 
nossa teologia é inútil”. Ele insistiu na importância 
de uma teologia das religiões e explicou que, ao me-

nos na Ásia, o cristianismo precisa de um “batismo 
de imersão” nas águas das grandes religiões da Ásia, 
como também de ir ao Calvário com os mais pobres.

Talvez por isso, em diversos grupos e ofi cinas 
temáticas, muitos afi rmaram que a espiritualidade 
“para um novo mundo possível” não só não pode 
ser restrita às instituições religiosas como deve ser 
livre e independente dos dogmas e das estruturas re-
ligiosas. A European Network Church on the Move 

(Rede Européia de Igreja pela Liberdade) coordenou 
um dos workshops mais concorridos. Falou da atual 
“crise da religião” (não só das igrejas) e como esta 
espiritualidade nova deve, necessariamente, aceitar 
ser pós-cristã (a realidade da sociedade moderna o é) 
e ecumenicamente laica ou secular.

Questões para o caminho a seguir
O Fórum encerrou-se sem que se tenha dito, clara-

mente, se haverá um próximo Fórum. Nos corredores, 
vários participantes perguntavam-se por que os(as) 
mais famosos(as) teólogos(as) da libertação não vie-
ram a um Fórum assim. A resposta mais imediata diz 
com a questão econômica. Entretanto, existe também 
o fato de que, desde a década de 1980, nos ambien-
tes católicos, a discussão teológica tem sido posta sob 
suspeita e, muitas vezes, tem sido até perseguida pelo 
Vaticano e por setores da hierarquia. Só sabe o que 
signifi ca isso quem sofreu na pele algum dos proces-
sos canônicos tão secretos que nem permitem defesa. 
Vários(as) teólogos(as) têm sido marginalizados(as) e 
obrigados(as) a trabalhar a sós ou em grupos restritos. 
Como, agora, refazer um espírito de trabalho em co-
mum e recriar o interesse de dialogar que um Fórum 
como este supõe?

Evidentemente, o problema diz mais respeito aos 
católicos e o Fórum Mundial de Teologia é de natu-
reza ecumênica. Entretanto, apesar disso, não só a 
maioria dos participantes do evento era católica como 
a questão ecumênica ainda tem sido pouco tratada. 
Em diversos grupos, o Fórum falou de teologia plura-
lista, mas tal assunto não me pareceu ser, ainda, uma 
dimensão central para a maioria dos participantes. 
Por isso o Fórum deu a impressão de concluir-se sem 
ter conseguido aprofundar sufi cientemente o tema. 
Mas é possível aprofundar uma espiritualidade nova, 
para uma organização alternativa do mundo, restritos 
a um ambiente e cultura das igrejas cristãs?

No dia seguinte ao encerramento do Fórum de Te-
ologia, começou o 7o Fórum Social Mundial, desta 
vez em Nairóbi, tendo como novidade o fato de, mais 
do que os anteriores, possibilitar aos participantes um 
encontro pessoal com situações de pobreza, com as 
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quais muitos norte-americanos, europeus e mesmo 
latino-americanos nunca antes haviam-se defrontado 
de forma tão direta. No próprio Fórum Social Mundial, 
não se falou de espiritualidade. Entretanto um dos par-
ticipantes que preferiu manter-se anônimo, declarou:

Não participo de nenhuma religião nem me ponho 
a questão de Deus, mas vi a multidão de pobres que 
conseguiu entrar para as atividades do Fórum. Ao ver 
a alegria e a criatividade impressionante desta gente, 
sinto-me interpelado em meu ser mais profundo. Não 
sei o que é “espiritualidade”, mas imagino que seja esta 
energia de solidariedade que nos desafia a mudar nossa 
forma de viver.

Notas
* Este texto está sendo publicado com autorização 

do autor. Também está disponível em: <http://www.
cebi.org.br/noticia_print.php?id=377>.

** Marcelo Barros é monge beneditino, teólogo, 
escritor e assessor de comunidades eclesiais de base 
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para os nossos dias. Goiás, Ed. Rede da Paz, 2006.

1 Cf. ZANOTELLI, Alex. Dal Social Fórum dei Teologi. 
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2  Cf. CARTA de Princípios do Fórum Social Mundial 
(aprovada e assinada pelas entidades que 
constituem o Comitê de Organização do Fórum 
Social Mundial, aprovada com modificações pelo 
Conselho Internacional do Fórum Social Mundial 
no dia 10 de junho de 2001). Fórum, n. 46, 
jan./2007, p. 42.

3 Citado por: ZANOTELLI, Alex . Da Korogocho con 
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