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Eis a 11ª edição de Ciberteologia, que entra na rede no clima da V Conferência Geral do 
Episcopado latino-americano e caribenho, em Aparecida-SP, Brasil. Continua no ar a seção 
Rumo à V Conferência, na qual Ciberteologia coloca à disposição uma série de artigos e infor-
mações a respeito da V Conferência. Novos textos estarão disponíveis ao longo deste mês, pro-
curando, na medida do possível, interagir com os acontecimentos de Aparecida.

Também damos sequência ao Dossiê Jon Sobrino. Há 2 meses, foi publicada a Notificação 
da Congregação para a Doutrina da Fé referente a duas obras do teólogo Jon Sobrino-SJ, que 
vive em El Salvador. É importante salientar que a Notificação não toma nenhuma medida para 
silenciá-lo, ou para evitar que suas obras sejam lidas ou adotadas nas escolas católicas. No en-
tanto, devido à relevância do episódio e à repercussão que obteve mundialmente, Ciberteologia 
decidiu manter este espaço para continuar reproduzindo as principais reações, artigos e comen-
tários que vêm circulando na mídia. Nosso intuito é principalmente o de informar, oferecendo-
-nos também como fórum de debates sobre o caso e suas consequências para a Igreja presente 
na América Latina e Caribe.

Quanto aos Artigos desta edição, a maioria relaciona-se com a Escatologia e os tradicionais 
Novíssimos. O primeiro deles é Cidadãos do Céu, de Cláudio Bollini. A esperança no “além” é 
o segundo, de Sebastián Politi. Segue-o Antecipação do além, de Federico Revilla. E depois, de 
J.L. Segundo, A presença ou ausência do imaginário infernal. Todos se propõem a uma revisão 
dos parâmetros costumeiros da fé cristã em torno desses temas.

O último artigo é a parte final do texto de Giuseppe Barbaglio, Curandeiro em um mundo 
de curandeiros. Nesta continuação do artigo, o Autor prossegue em sua análise da ação tauma-
túrgica de Jesus nas diversas fontes cristãs que a atestam, de Marcos e a fonte Q até as tradições 
próprias de Mateus e Lucas e um dito do Evangelho de Tomé.

Na seção Comunicação, oferecemos três estudos. De Raymond E. Brown, a segunda parte 
do texto A concepção virginal nas narrativas da infância de Jesus. Em seguida, o denso texto 
de Wolfhart Pannenberg, Teologia e filosofia hoje, cujo livro será proximamente lançado no 
Brasil. Por fim, de Edgard Faya, algumas Questões ao texto Os enganos sobre o sagrado, em 
que o articulista propõe-se a uma leitura crítica do citado ensaio de Frank Usarski, publicado no 
livro Constituintes da ciência da religião (Paulinas, 2006). Completam o número também as já 
conhecidas Resenhas.



Está entregue a décima primeira edição de Ciberteologia. Renovamos o convite a pesquisa-
dores e autores com escritos originais afins com o nosso projeto editorial: podem enviar-nos seus 
trabalhos (artigos, notas, resenhas), desde que atendam a nossas normas de publicação.

Aproveitamos para agradecer aos articulistas deste número por sua generosa colaboração.

Afonso Maria Ligório Soares
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Cidadãos do Céu*
Cláudio Bollini

O inferno tão temido

Nenhum dogma oferece tanta difi culdade ao ho-
mem de hoje como o da existência do inferno. Para 
os não-crentes é motivo de escândalo e zombaria. 
Para os crentes, de ceticismo e repulsa.

Quem foi educado segundo a concepção de mun-
do das ciências naturais, visualiza a imagem de um 
lugar subterrâneo de castigo e fogo, estranho, obscu-
rantista e até absurdo. A existência de Deus já suscita 
inconvenientes bastante para que tratemos de conce-
bê-lo como alguém que se compraza em torturar seus 
fi lhos réprobos. Tanto se tiver fé quanto se não a tiver, 
o homem deverá viver responsabilizando-se por seus 
atos; o grau de ética a eles aplicado será decidido 
por suas convicções, não por temor a um problemá-
tico castigo eterno. Bertrand Russell, em seu livro Por 

que nao sou cristão, afi rmava que uma religião que 
fala de “pranto e ranger de dentes” é uma religião 
de crueldade. Outros, sem chegar a tanto, se pergun-
tam como um Deus de amor infi nito pode condenar 
a sofrimentos sem fi m suas criaturas. A pessoa não 
escolheu nascer; mas uma vez nascida, deve obriga-
toriamente começar a luta pela vida. È justo correr 
o risco de perder-se para sempre por um momento 
de debilidade, vitima de uma lei imposta? Melhor pe 
permanecer ateu, tentando viver o mais humanamen-
te possível, sem dar-se por ciente de semelhante fé...

É notável comprovar que, quando se pesquisa, 
não importa em que pais, invariávelmente se desco-
bre uma enorme porcentagem de cristãos que declara 
não crer na existência do inferno sem duvida, muitos 
dos pesquisados têm em mente a catequese de sua 
infância, com diabos, tridentes e caldeiras. A fé deve 
amadurecer, pensam, deixar de lado representações 
infantis que já nem se quer assustam. E, na verda-
de, lamentavelmente houve aqueles que recorreram 
a esse dogma para inspirar temor nos fi éis e forçá-los 
cumprir os preceitos divinos. Já descrevemos antes 
as aterrorizantes imagens difundidas sobre o juízo fi -
nal na Idade Média. Concebia-se a vida como uma 
etapa em que Deus punha à prova os fi éis, vigiando 
seu comportamento. Pendia sobre todos a ameaça da 
condenação defi nitiva, como espada de Dâmocles, 

e nos sermões a descrição minuciosa das penas que 
aguardam os pecadores ocupava mais espaço do que 
a proclamação do evangelho da misericórdia. A sal-
vação consistia exclusivamente na assistência rígida 
aos sacramentos; relegando-se a segundo plano a di-
mensão da comunhão vital com o próximo e com 
Deus.

Desde os Gênesis, Deus se manifesta como doador 
da vida. Tudo o que cria é bom, e cria particularmen-
te o homem “muito bom” (Gn 1,31), à sua própria 
imagem e semelhança existe a fi rme convicção entre 
os israelitas de que Javé não deseja excluir ninguém 
deste dom de vida (Ez 18,23) e, por isso, chama o pe-
cador à conversão, várias vezes (Jl 2,13). Ainda não 
se chegou contudo a uma compreensão madura em 
relação ao destino do homem após a morte. Esse des-
tino é concebido freqüentemente como um lugar nas 
profundezas da terra (Dt 32,22): o xeol, para onde vão 
os mortos, transformando-se em sombras que vagam 
eternamente, desamparados e esquecidos, em meio 
à escuridão (Jó 7,9; Sl 88,6-13). Em certas tradições 
o xeol, se converte em lugar de castigo para aqueles 
que endurecem o coração (Is 66,24; Eclo 7,17). Jesus 
retomará esta tradição, veremos, na hora em que fa-
larmos sobre o inferno. É, então, o inferno, segundo a 
Bíblia, um lugar de condenação?

As palavras do Antigo Testamento valem mais ain-
da para o Novo. Deus quer a salvação de todos se-
res humanos (1Tm 2,4; 2Pd 3,9). Jesus anuncia “boa 
nova” (= Evangelho) desta salvação, incansavelmente 
(Mc 1,15; Lc 4,16-21; Jó 3,17). Tanto as bem-aventu-
ranças (Mt 5,1-12) quanto as parábolas da misericór-
dia (Lc 15,1-31; Mt 20,1-16...) nos revelam um Pai 
que busca, convida, se aproxima, aceita, perdoa e 
se reconcilia com o pecador e o marginalizado não 
há, portanto, uma pregação dupla da salvação e da 
condenação, como dois destinos de probabilidade 
idêntica para o homem, mas sim uma única meta 
triunfal, que lhe é livremente oferecida. No entanto, 
exatamente por isso, existe a possibilidade da nega-
ção e da recusa. Jesus descreve com uma série de 
imagens as implicações vitais dessa recusa: perder 
a vida (Mc 8,25), não ser conhecido (Mt 7,23), ser 
deixado de fora (Lc 13,28), ser excluído do banquete 



2Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 11

(Lc 14,24)... A perda da comunhão dom Deus fará o 
pecador vivenciar um grande remorso, ou seja, um 
“pranto e ranger de dentes” (Mt 13,42). Há passagens 
verdadeiramente terríveis, em que Jesus fala da “gee-
na”, como se fosse um lugar físico de tormento, com 
fogo e vermes (Mt 18,8-9; Mc 9,47-48; Ap 20,14-15). 
O sentido dessas passagens podem ser encontrados 
se cotejado ao da árvore que não dá frutos (Mt 7,19) 
ou ao do trigo e do joio (Mt 13,30), em que o que 
não serve para alimentar é lançado ao fogo. Por outro 
lado, a geena faz referência ao vale de Ge-Hinnon, 
em Jerusalém, usado como incinerador de lixo. Se re-
lacionarmos os textos compreenderemos que a pala-
vra de Jesus vai além da descrição superfi cial de um 
local de castigo para condenados; como a árvore má 
e o joio, o pecador também experimentará a inutili-
dade de sua própria existência, incapaz de frutifi car. 
Por isso, dizia São João Crisóstomo, o pior tormento 
será o de não participar do Reino de Deus.

Devemos devolver ao dogma do inferno sua serie-
dade. Para conseguir isto, é preciso que nos desem-
baracemos das descrições mórbidas das torturas que 
Deus parece comprazer-se em infl igir ao condenado. 
O Magistério afi rmou claramente que o inferno não é 
uma criação divina que de modo nenhum Deus des-
tina alguém à condenação. A única “predestinação” 
do homem é o Reino, que já foi irrevogavelmente 
instaurado entre nós por Jesus Cristo. Dito de modo 
mais claro, o Senhor nos tem preparada a mesa do 
banquete e não a caldeira do inferno.

O inferno é uma possibilidade real da própria li-
berdade humana. Como vimos no capitulo anterior, 
a auto-exclusão se constitui num auto-juízo. No fi nal 
da vida humana termina o tempo de peregrinação e 
luta. Será manifestado, então, aquilo que fi zemos de 
nós mesmos por toda eternidade; nosso destino de-
fi nitivo emergerá toca-se aqui a dimensão mais pro-
funda do mistério da liberdade. Deus quer do homem 
uma resposta espontânea a sua oferta de amizade e, 
exatamente por ela ser verdadeira, e não um mero 
simulacro, é preciso enfrentar o risco da rejeição. Ou 
o homem é, de fato, capaz de dizer “não”, livre e 
conscientemente, ou, no fundo, não é outra coisa a 
não ser uma marionete conduzida por desígnios es-
tranhos e impedida de agir mal.

Devemos evitar a todo o custo menosprezar o ca-
ráter decisivo da própria existência face à vida eterna 
“... E dado que os homens morrem uma só vez e de-
pois disso vem o julgamento...”, adverte a Carta aos 
Ebreus (Hb 9,27). O tempo que Deus nos dá para 
viver é único de que dispomos para modelar nosso 
destino. A fé cristã repudia in limine a concepção de 
sucessivas reencarnações da alma, que a levariam a 

uma gradual purifi cação até alcançar a perfeição. O 
homem pode, com certeza, ferir-se a si mesmo a pon-
to de não querer sarar suas misérias não irão diluindo 
ao longo de vidas posteriores: é preciso sua conver-
são aqui e agora pois ao morrer cessa-se o período de 
decisões e ele ingressa na dimensão do defi nitivo. Por 
isso, Deus o interpela para que decida se deseja fazer 
parte do Reino futuro. E é o próprio homem, a partir 
de si mesmo e com genuíno mérito, quem escolhe 
seu destino; não uma lei impessoal de evolução das 
almas.

Existe, na verdade, no coração do homem o poder 
de criar seu próprio inferno eterno. Mas, pode (ou 
poderá) alguém, de fato, conhecendo autenticamente 
a Deus (e não a uma mera caricatura humana0 optar 
fi nalmente por rejeitá-lo? É possível que uma pessoa 
concreta tenha escolhido fazer mal ao próximo com 
total liberdade e consciência de seus atos, sem ser 
presa de um grave transtorno mental? A única respos-
ta é: não sabemos. É possível e pode ser até provável, 
humanamente falando; entretanto, não devemos nos 
esquecer de que embora a Igreja tenha expressado 
a certeza de que há os que já gozem da presença 
de Deus (os santos), jamais ousou pronunciar-se em 
relação a eventuais condenados (ver, por exemplo o 
documento La esperanza cristiana de la ressurección, 
da Comisión Teológica Internacional, número 10.3). 
A questão fi ca reservada ao duplo mistério da mise-
ricórdia infi nita de Deus e do dom da liberdade na 
consciência de cada um.

É, comum ouvir objeção de que a existência do 
inferno contradiria a bondade divina. Mas paradoxal-
mente, ela o confi rma. “Se Deus deixasse de amar, 
deixaria de existir o inferno”, refl etia o grande teó-
logo Ladislaus boros. Deus é essencialmente amor e 
esse amor é o que mantém existindo todas as cria-
turas, inclusive as que o rejeitam. Ele não deixa de 
amar a todos. O homem, porém, pode encimesmar-
se e desprezar o dom recebido: nesse mesmo ato é 
que surge a realidade de seu inferno. Não quer amar 
e nem ser amado; nega-se a abrir as janelas para que 
entre o sol da primavera e prefere asfi xiar-se em seu 
próprio ar irrespirável. Se do lado de fora o ar não se 
apresentasse diáfano fresco, tanto se lhe daria estar 
fora ou dentro.

Falando em termos jurídicos, o castigo do conde-
nado não é uma pena diferente do delito (como se 
existisse um real arder sem consumir-se, afogar-se em 
vapores pestilentos ou ser torturado pelo demônio), 
mas delito e castigos são idênticos. Em outras pala-
vras, o homem que rejeita a comunhão com Deus e 
com os outros, tem em seu próprio ato, perpetuado 
por toda a eternidade, o pior dos sofrimentos.
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Que sirva como exemplo uma narração tomada 
do livro Hay infi erno!, de José Tomaselli. Para além 
da duvidosa veracidade do episódio, interessa-nos a 
descrição existencial do inferno, de grande profun-
didade teológica. “No inferno não se ama nem se 
admite nada de bom de ninguém”, narra uma mu-
lher condenada. Em seguida, explica que a vontade 
do condenado fi ca “petrifi cada” no mal, num livre e 
permanente ódio a Deus. Não deseja retratar-se nem 
nunca o fará e, por isso, o inferno é eterno. Relata, 
então, com traços vibrantes, sua morte e julgamento:

...Aconteceu como num teatro, quando na sala, de 
repente, as luzes se apagam, levanta-se secamente a 
cortina e aparece uma cena inesperada, horrivelmente 
iluminada. A cena de minha vida. Como num espelho, 
minha alma se mostrou a si mesma. As graças despre-
zadas, da juventude ao último “não” a Deus. Senti-me 
como um assassino ao qual, durante o processo judi-
cial, é apresentada a vítima exânime. Arrepender-me? 
Nunca! Envergonhar-me? Jamais! No entanto, também 
não podia resistir ao olhar de Deus, por mim repudia-
do. Só me restava uma saída: fugir...

Basta o exposto para tentar integrar a revelação 
sobre o inferno e a grande mensagem da boa nova 
de Jesus. Jamais se deveria ter separado aquele desta, 
como se as promessas da vida eterna pesassem tan-
to quanto as ameaças de morte eterna. Imaginar am-
bos como dois caminhos paralelos, é diluir o grande 
triunfo de Jesus na cruz. Só existe um caminho para 
a plenitude do reino de Deus, por onde toda a huma-
nidade redimida é convidada a transitar. O inferno é, 
a partir deste ponto de vista, fi car à beira, isolado, de 
costas.

Uma postergação provável

É necessária a total conversão do coração para po-
der entrar no Reino de Deus? Todo nosso ser deverá 
refl etir uma bondade imaculada para poder ser ad-
mitido? Em outras palavras, terá nossa opção funda-
mental que ser plena, integra, sem contradições? Se 
isto for assim, quem poderá consegui-la em vida para 
poder salvar-se? A experiência nos diz que mesmo 
os homens mais bondosos têm zonas obscuras. Que 
falar do comum dos mortais?

À primeira vista, parece que na Bíblia há indícios 
da exigência de pureza. O livro do Levítico (em seu 
capitulo 14) contém uma série de prescrições para 
que o israelita se purifi que ritualmente, antes de ser 
admitido no serviço religioso de Javé.

Aprofundando, a tradição profética e os salmos 
afi rmam que só os de corações puro poderão estar na 
presença de Deus (Ez 36,26; Os 2,16; Jl 2,12-13; Sl 
24,4-5; Sl 51,12-13...). “Felizes os puros de coração, 
porque eles verão a Deus”, anuncia Jesus no Sermão 
da Montanha (Mt 5,8), enquanto o Apocalipse afi rma 

que só os puros entrarão na Jerusalém celestial, no 
fi nal dos tempos (Ap 21,17).

Por outro lado, no entanto, pretender alcançar a 
perfeição através de mero esforço pessoal, sem dever 
nada a ninguém, implica uma atitude de profunda so-
berba. Jesus fustiga diversas vezes os fariseus, homens 
piedosos, mas que supunham manter a amizade di-
vina apenas pelo fato de cumprirem rigorosamente 
centenas de pesadas prescrições legais. Vejamos uma 
passagem em que se contrapõe ambas as atitudes:

“Dois homens subiram ao Templo para rezar; um era 
fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de 
pé, rezava assim no seu íntimo: ‘Ó Deus, eu te agrade-
ço, porque não sou como os outros homens, que são 
ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobra-
dor de imposto. Eu faço jejum duas vezes por semana, 
e dou o dizimo de toda a minha renda’. O cobrador de 
impostos ficou á distância, e nem se atrevia levantar os 
olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ‘Meu 
Deus, tem piedade de mim, que sou pecador!’ Eu de-
claro a vocês: que este último voltou para casa justifi-
cado, o outro não. Pois quem se eleva, será humilhado, 
e que se humilha, será elevado.”

Embora a perfeição, seja, sem dúvida, um ideal 
evangélico (Mt 5,18), não se deve entendê-la como 
um estado de irreprovável virtude, sem pecados a pu-
rifi car. A Virgem Maria, sabemos pela fé, foi a única 
criatura a possuir esta condição, e, não obstante, lon-
ge da atitude do fariseu, ela foi um modelo de pro-
funda humildade. È exatamente o sincero reconheci-
mento de suas misérias e a confi ante entrega a Deus 
a chave existencial do cristão. O cristão sabe que seu 
esforço é decisivo, porém que nada conseguiria se a 
graça de Deus não o ajudasse. Porque sua salvação 
não depende de uma virtude imaculada, conquistada 
e defendida à capa e espada, ele encara a existência 
de modo humilde e generoso. Compreende que a vida 
não pode consistir num caminhar tímido e medroso, 
em que se descarte a luta para não se “manchar”. À 
mesa do banquete se sentará o que amou, não o que 
caiu menos. A existência de incertezas e rebeldias na 
alma não tem por que ser, necessariamente, sinal de 
que o homem esteja “dando as costas”. “Eu tenho fé, 
mas ajuda a minha falta de fé!” (Mc 9,24): esta excla-
mação do pai de um menino possesso se transformou 
em exemplo de oração para que não encontra força 
sufi ciente para superar as contradições.

Deus não nega sua amizade eterna ao pecador 
que o buscou sinceramente; este, por sua vez, não 
poderá desfrutar plenamente dessa presença se todo 
o seu ser não estiver ganho pela graça divina. Por 
isso, lhe será necessária uma transformação interior 
postmortem. A Igreja teve consciência, disso desde 
os primeiros séculos, e praticou a oração dos defun-
tos para acompanhar esse processo de purifi cação. O 
documento Lumen gentium 50, recolhendo uma pas-
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sagem de 2Mc 12,45, justifi ca essa oração em virtude 
da comunhão que possuem entre si os membros do 
corpo da Igreja, comunhão que une os que peregri-
nam no mundo, os que já desfrutam da companhia 
de Deus e os que, como acabamos de ver, se prepa-
ram para aceder a ela.

Mas em que consiste essencialmente essa purifi ca-
ção? Retomemos a metáfora esboçada no item ante-
rior. Num ponto da cidade há um pequeno sobrado 
que abriga três homens. A tormenta está passando, 
abre-se um céu límpido e luminoso em que brilha 
o sol do meio-dia. Dentro da casa, a luz fi ltra pelas 
lâminas de uma persiana de madeira e atravessa a pe-
numbra. Cada homem adota uma atitude diferente:
• O primeiro permanece fechado, odiando a clari-

dade do dia.

 Apesar de sofrer a asfi xia e a obscuridade, prefe-
re doentiamente dar as costas à luz e a seus com-
panheiros, com medo de se expor. Essa atitude 
lhe signifi cará o inferno quando chegar o Reino 
de Deus.

• O segundo supera o isolamento e, abrindo a por-
ta, permite que o sol entre em abundância, ilumi-
nando-o e vivifi cando-o.

 Ama a luz e tem a coragem de deixar-se inundar 
sem reservas, aceitando transformar suas zonas 
obscuras, tentando ser ele, também, luz para os 
outros dois. Assim estará preparado para partici-
par do Reino quando esse se manifestar defi niti-
vamente.

• O terceiro, sem chegar ao grau de compromis-
so do anterior, luta honradamente para permitir 
que um pouco de claridade o ilumine. Por suas 
múltiplas misérias, não possui vontade para abrir 
a porta de par em par; por si mesmo, no entan-
to, nega-se a esquecer que lá fora é meio-dia e 
busca o sol, às apalpadelas, através da persiana, 
esforçando-se para refl etir um pouco de luz. Na 
segunda vinda cairão todos os muros e a luz in-
vadirá completamente a casa. Este homem fi cará 
frente a frente com o sol, porém, por só tê-lo vis-
lumbrado entre penumbras, fi cará deslumbrado. 
Não será como o segundo, cujas pupilas já estão 
acostumadas a ver a claridade, porém, muito me-
nos como o primeiro, ao que esta não chegou e 
nunca chegará.

De modo nenhum pode-se comparar o sofrimento 
purifi cador do terceiro homem com a eterna auto-
tortura do primeiro, e a diferença fundamental não 

se encontra, sem dúvida, no fato de um estado ser 
temporal e o outro não. O pecado de Pedro, ao negar 
ao Senhor, não foi menos grave do que o de Judas, 
mas enquanto este fi cou preso em suas culpas, aque-
le teve a coragem de sair de si mesmo e arrepender-
se. Como afi rma o já citado documento, La esperanza 

cristiana de la resurreección: “Realmente, um estado 
cujo centro é o amor e outro cujo centro seria o ódio, 
não podem ser comparados” (8.2).

Ao morrer, voltado para Deus, o homem que não 
alcançou a perfeição vivenciará como suas misérias 
o distanciam dele. Sentirá dor pela dilação do encon-
tro, que poderia ser reduzido ou limitado, se tivesse 
antecipado a santidade durante a vida (o segundo ho-
mem do nosso exemplo). Desejará já estar em comu-
nhão com aquele que o criou e redimiu, aquele que 
é seu fundamento, sustento e meta, aquele em que 
encontrará a felicidade absoluta, no entanto, tomará 
consciência de que por sua própria responsabilidade 
ainda não está preparado. A impaciência e o arre-
pendimento produzirão a purifi cação necessária para 
participar do Reino.

Só aqueles que se atreveram a sair do denomina-
dor comum dos mortais e se voltaram inteiros para 
Deus e os demais puderam já em vida realizar a ta-
refa que os demais deverão completar no purgatório. 
Maria, como dissemos, é o modelo da plena santi-
dade; teve sempre uma perfeita disponibilidade para 
com Deus e, assim, ao passar à eternidade já estava 
preparada para o encontro.

Até aqui, na essência, o signifi cado do dogma do 
purgatório. Antigamente dava-se a ele um tom de-
masiado jurídico (como a outras realidades da esca-
tologia): enfatizava-se a purgação ou expiação pelo 
defunto de todas as penas não satisfeitas em vida. 
Entendia-se que Deus exigia uma espécie de repa-
ração pelas dúvidas do pecador, antes de admiti-lo 
em sua presença. Hoje, o Concílio Vaticano II prefere 
falar de “purifi cação” (cf. LG49), dando ao processo 
uma dimensão mais íntima e humana. Como já vi-
mos em repetidas ocasiões, o homem é quem põe os 
obstáculos; Deus não faz outra coisa a não ser dar-se 
incondicionalmente, sem recortes nem cálculos mes-
quinhos.

A perfeita comunhão

Concluímos, agora, nosso percurso com o tema 
que coroa a refl exão crente sobe as realidades últi-
mas: o céu. Mas como falar daquilo que mais longe 
parece estar da experiência humana? Como anunciar 
“o que ninguém viu nem ouviu”? (1Cor 2,9). Enquan-
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to enfrentamos, cotidianamente, infernos e purgató-
rios, entrevemos apenas uma pálida sombra do céu. 
O habitual é, para muitos, o desencontro, o ódio e 
a incompreensão. Às vezes, nós nos abrimos, ven-
cemos nosso egoísmo e um raio de luz nos ilumina; 
porém, devemos voltar a nos colocar a caminho, e 
tanto o mal alheio como o nosso próprio ameaçam 
fechar outra vez o céu com densas nuvens. Assim va-
mos avançando, entre claros e escuros, sem jamais 
conseguir alcançar a felicidade duradoura. Será que 
podemos conceber um estado em que ela seja abso-
luta e, mais ainda, infi nita?

Não mais perdas, não mais frustrações, não mais 
quedas? Como, quando, onde?

Não estranho que Borges tenha defi nido o céu 
como um “eterno aborrecimento”. Sem dúvida terí-
amos que dar razão ao grande escritor se nos deixás-
semos levar por certas representações em que nosso 
destino de glória é o “descanso eterno”, como espec-
tadores passivos das “realidades celestiais”. Quem, 
crente ou não, não as associa instintivamente à típica 
imagem de anjinhos sentados em nuvens, olhando 
languidamente ao redor, sem nada a fazer? A vida 
é luta e paixão, é descobrir, criar, amar; se não for 
assim no paraíso, dirão muitos, então não interessa...

A mensagem bíblica do céu, absolutamente, ano 
fundamenta essas críticas, mas, ao contrário, mostra 
em profundidade como o divino assume o humano 
sem diluí-lo nem achata-lo. No Antigo Testamento o 
céu é a morada de Deus, onde ele possui seu trono (Sl 
104,2-3; 1Rs 22,19; Is 66,1). Expressa-se, deste modo, 
não só a transcendência, como também a onipresen-
ça de Javé no mundo e, sobretudo, no ser humano (Is 
57,15). È do céu que vem a esperada redenção divina 
(Is 45,8); também é de onde profetas como Ezequiel, 
Zacarias e Daniel recebem a revelação dos planos 
divinos sobre a salvação do homem. Eles advertiram 
repetidamente a seu povo que todos os seus projetos 
naufragariam se pretendessem construí-los à margem 
da Aliança com Javé (como o testemunha, por exem-
plo, o segundo livro dos Reis). Seja como for, os frutos 
desta não poderão ser gozados perfeitamente nesta 
vida: “...Você não poderá ver meu rosto, porque nin-
guém pode vê-lo e continuar com vida”. (Ex 33,20). 
Ou seja, a total proximidade com Deus só será con-
seguida após a história presente. Por tudo isto, a meta 
defi nitiva da peregrinação do povo escolhido é a vida 
com Deus (Sl 16,11; 73,24-26; Sb 5,15-16).

Jesus relaciona mais estreitamente o céu com o ser 
humano, apresentando em parábolas a recompensa 
(Mt 5,12) e o tesouro (Mt 6,20) que o estão esperando 
lá. No entanto, mais do que céu, secamente, prefe-

re empregar a expressão “Reino dos Céus” (Mt 4,17; 
13,31...), da qual já falamos extensivamente Quer su-
blinhar, desse modo, seu aspecto social e encarnado; 
não se trata de um céu etéreo e imperceptível, mas de 
uma ckdade celeste, a nova Jerusalém (Ap 3,12), na 
qual Deus reinará triunfante. Nós somos “cidadãos 
do céu” (Fl 3,20) e por isso aspiramos chegar a essa 
morada eterna e transcendente (2Cor 5,1-3) onde, fi -
nalmente, encontraremos nosso lugar; por ela clama-
mos “venha a nós o vosso Reino” (Mt 6,10).

Contudo, esta realidade não pode ser descrita com 
conceitos meramente racionais, pois escapa a toda 
experiência humana. Por isso, Jesus se refere a ela 
com comparações tomadas da vida cotidiana, através 
das parábolas do reino: é como a semente que cresce 
até tornar-se árvore e servir de ninho para aves (Mt 
13,32); a levedura que fermenta totalmente a farinha 
(v. 33); o tesouro enterrado no campo (v. 44) ou a pé-
rola fi na (v. 45) que se deve adquirir vendendo tudo... 
Também emprega imagens metafóricas: reino, bodas, 
banquete, paraíso, glória, visão de Deus, vida eter-
na... “Bodas” e “banquete”, por exemplo, denotam 
(junto com reino”) essa dimensão comunitária que é 
essencial no céu (Mt 22,1-10; Lc 12,35-38; 13,29); 
ambos são celebrações festivas, convocadas pelo es-
poso ou pelo senhor, cuja ordem é repartir sua ale-
gria. A “vida eterna” é a comunhão com Jesus Cristo, 
como os sarmentos se nutrem da videira (Jó 15,5); 
s´ele pode dá-la, pois é em si mesmo essa vida (Jó 
6,33; 14,6; 1Jo 4,9).

Este ser-com-Cristo é sem dúvida, o eixo funda-
mental da mensagem crente sobre o céu. A partir de 
agora, o cristão, ao amar, permanece em Cristo (Jó 
15,4-5; 1Jo 4,12.16), de modo que vive através dele 
(Gl 2,20); no entanto, esta comunhão vital alcançara 
sua plena expressão no reino dos Céus. Então nós nos 
encontraremos com Deus “face a face” (1Cor 13,12) 
e o veremos tal qual é (1Jo 3,2), sem a mescla de 
certeza e ignorância, de fé e de esperança, de luz e 
de obscuridade, com que o vislumbramos, hoje, em 
nosso estado de peregrinos. O universo inteiro foi 
criado em Jesus Cristo, por ele e para ele (Cl 1,16) e 
é ele quem o conduz rumo à consumação, quando 
Deus seja tudo em todos (1Cor 15,28). A Jerusalém 
celeste será “a noiva” que irá a encontro de Cristo 
no fi m dos tempos (Ap 21,2); ou seja, a comunida-
de humana chegará por fi m à sua meta derradeira. 
Nesta cidade eterna, Jesus será como uma lâmpada 
a refl etir a glória do senhor (v. 23); ele proverá, para 
sempre, da água da vida os redimidos (v.6). A dor e a 
morte, os inimigos mais antigos e mais temidos do ser 
humano, serão defi nitivamente derrotados (v.4).



6Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 11

Assim como ao pecar, nas origens, o homem rom-
peu todos os vínculos fundamentais, ao entrar no 
Reino dos Céus ele os recuperará completamente. 
Suas relações com Deus como fi lho, com os homens 
como irmãos e com o mundo como senhor serão le-
vadas até a expressão máxima:

Com o mundo: Vimos, repetidas vezes, que o ser 
humano é um ser-no-mundo: nasce, vive, luta e mor-
re nele. Longe de representar um mero cenário para 
sua atuação, o mundo é o lugar onde se manifestam 
as conquistas e as frustrações do homem, de modo 
que o destino de ambos está intimamente unido. Ao 
aplicar sua técnica ou sua arte, o homem transfi gura 
o mundo; ao manipula-lo indiscriminadamente por 
interesses egoístas ele o desagrada e destrói. Se hoje 
o mundo inteiro “geme e sofre dores de parto” (Rm 
8,22) é porque se viu profundamente afetado pelo 
pecado do homem e necessita ver uma nova reali-
dade; esse lar original que deixou de ser. O Reino 
será precisamente o lar verdadeiro e perfeito do ser 
humano, ao mesmo tempo, abrigo para sua indigên-
cia e expressão de sua riqueza interior. Toda atividade 
autenticamente humana não se perderá no nada, mas 
será assumida para o Reino. O lavrador que semeia 
a terra; o artesão que modela criativamente a nature-
za; o cientista que desvenda as leis do universo... ne-
nhum deles será despojado de suas realizações, pois 
estas fazem parte deles mesmos. Para participar do 
Reino, não serão transformados em abstrações sem 
história pessoal, peneirados de todo o “supérfl uo” até 
a essência impalpável. Tampouco o cosmos recriado 
será “purifi cado”, apagando-se todo rastro da presen-
ça humana. È o homem inteiro quem põe em jogo 
sua existência frente ao mundo, e será o homem in-
teiro quem o herdará transfi gurado. Nessa transfi gu-
ração do cosmos, fruto da iniciativa divina, também 
terá sentido a própria ação dos homens.

Com o restante dos homens: Afi rmar que os ho-
mens são irmãos de verdade no convulsionado mun-
do atual, parece pelo menos uma ingênua expressão 
do desejo. Hoje, são poucos os vínculos que nos 
interessam, e destes, ainda menos os que podemos 
salvar dos desencontros e egoísmos cotidianos. Se já 
é bastante difícil nos sentirmos irmãos dos que es-
tão mais próximos de nós, como fazer para estender 
esta frágil fraternidade ao resto da humanidade. E 
não obstante, o homem não é um individuo isolado, 
mas uma pessoa em relação. Há nele um dinamis-
mo natural para repartir, comunicar-se, amar. Em sua 
alienação, às vezes, cala ou nega esta exigência in-
terior e se afasta por outros rumos; porém, ainda os 
egocêntricos podem terminar buscando a companhia 
de alguém. Tampouco essa dimensão será arrebatada 

ao ser humano, mas, ao contrário, sua capacidade 
de relacionar-se e de auto-comunicar-se será elevada 
além de seus próprios limites. Deus cria o homem 
como ser social, que busca no seu par e na comuni-
dade complementar suas carências. Posteriormente, 
respeitando essa condição desejada por Deus, esco-
lhe um povo concreto e não um único individuo para 
revelar-se e atuar. A Aliança no Sinal não é celebrada 
exclusivamente com Moisés, mas com as doze tribos 
de Israel, que por este acontecimento fi cam constitu-
ídas como comunidade única sob a proteção de Javé. 
A Igreja é fundada por Jesus para herdar as promessas 
desses povos e para estender o Evangelho por todo 
o mundo. Todos são convidados a participar da hu-
manidade nova, redimida por ele, e a unir-se, assim, 
como irmãos uns dos outros. O Reino de Deus será 
a máxima expressão de uma comunidade verdadeira 
entre irmãos; estes vínculos serão indestrutíveis, pois 
estarão fundados na plena fi liação divina em Jesus 
Cristo. Os seres humanos poderão auto-doar-se total-
mente a seu próximo, sem os limites nem as contradi-
ções que hoje cerceiam sua capacidade de comuni-
cação. Cada um será transparente para o outro; ao ser 
completamente compreendido e aceito, poderá dar 
a conhecer sua interioridade, sem medo de rejeição 
ou de incompreensões. O reencontro com pessoas 
queridas será o puro recuperar as amizades perdi-
das, para uns, e o reconciliar antigas inimizades, para 
outros. Compreender-se-á então que as despedidas 
que pareciam defi nitivas foram revogadas por Deus e 
todo vinculo verdadeiro (pais, fi lhos, amigos, irmãos, 
esposos, noivos) preservado para a eternidade. Esta 
comunhão, no entanto, não se restringirá ao estreito 
circulo dos afetos excludentes, mas unirá todos entre 
si, além dos preconceitos, ciúmes, ódios e egoísmos. 
Lembremos novamente a bela imagem do banquete, 
tão empregada ao longo da Bíblia e tão próxima, por 
sua vez, de nosso próprio estilo de celebração. (O 
termo grego “ágape” designa no Novo testamento, ao 
mesmo tempo, o banquete fraternal e o amor gene-
roso por excelência.) No Reino, todos os convidados 
repartirão entre si o pão e a alegria do triunfo defi ni-
tivo de Deus e do homem, congregados em torno de 
Jesus Cristo, seu irmão e Senhor.

Com Deus. A fé nos diz que a felicidade no céu 
consistirá essencialmente em contemplar a Deus de 
modo imediato, “face a face”, sem nenhuma media-
ção. Já falamos, mais acima, sobre as suspeitas do ho-
mem moderno de que isto implique ser mero espec-
tador por toda a eternidade. Será o Reino o “eterno 
aborrecimento” borgiano? Se se conceber esta visão 
como meramente intelectual, ao estilo de um ocioso 
exame dos segredos divinos, então a resposta pode-
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ria ser afi rmativa para muitos. Contudo, não devemos 
nos esquecer de que o Deus que Jesus nos revela é 
um “Abbá” misericordioso, um Deus de amor. Este 
amor surge na mútua comunhão das três pessoas da 
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é uma 
solidão estéril, porém, família como diz o Documen-

to de Puebla. É esta família divina a fonte do amor 
infi nito que é dado ao homem. Precisamente nisto 
consistirá estar ante a presença divina: um inesgotá-
vel internar-se nesse dinamismo vital, participando da 
corrente eterna de amor no seio da Trindade. Assim, 
haverá um permanente ultrapassar nossos próprios li-
mites, personalizando-nos cada vez mais, na medida 
em que nos permeabilizemos para nos dar e receber a 
Deus e a nossos próximos. Haverá uma autêntica “di-
vinização” do homem, na medida em que se confi gu-
re a imagem de Jesus Cristo, Deus e homem perfeito. 
Esta divinização não será, contudo, como a concebe, 
por exemplo, o budismo, em que a pessoa perde a 
individualidade e se funde no todo divino como uma 
gota no oceano. Segundo a fé cristã, o homem nunca 
deixa de ser ele mesmo; uma vez criado por Deus, 
ele o mantém no ser por toda a eternidade. Por isso, 
ao aceder a seu estado defi nitivo, não verá dissoluta 
sua personalidade, muito pelo contrário, mostra-la-á 
eternamente no dialogo com os outros e o Outro. É 
nesse diálogo eterno no amor recíproco que obterá a 
tão almejada felicidade.

Talvez o leitor preferisse que nos estendêssemos 
mais na descrição física da natureza do mundo re-
criado, com “fl ora e fauna”; que precisássemos como 
serão as relações entre os ressuscitados e qual o sig-
nifi cado exato da corporeidade; que esclarecêssemos 
a transformação do ser humano ao internar-se no 
mistério divino. Ao iniciar este texto, citávamos uma 
perícope de Paulo:

Nós anunciamos, como diz a escritura, o que 
ninguém viu, nem ouviu e nem sequer pôde pensar, 
aquilo que Deus preparou para os que o amam (1Cor 
2,9).

Os artigos sobre as realidade últimas são os que 
menos “informação” trazem de todo o Credo, pois 
são os únicos que nos falam estritamente do futuro. 
Podemos, é claro, refl etir sobre a mensagem trazida 
pela revelação, tal como tentamos neste ensaio. Se 
elevarmos, porém, nossa imaginação além desse ho-
rizonte, cairemos numa mera especulação que, ape-
sar das questões pendentes, não traz nada de decisivo 
para nossas existências. O Concílio Vaticano II afi rma 
que Deus nos revelou “tudo e apenas” o necessário 
para nossa salvação (Dei Verbum, 11); de modo que 
estamos certos de que, ao interpretar os conteúdos da 

revelação, em consonância com o Magistério da Igre-
ja, aprofundamos nossa compreensão em relação ao 
caminho de Deus para o homem. Mas esse caminho, 
como tentamos mostrar repetidamente, não é apenas 
“para”, mas também “do” homem, ou seja, assume 
profundamente suas aspirações mais genuínas. Por 
isso, o conhecimento que Deus lhe oferece sobre o 
mundo futuro explicita e, mais ainda, ultrapassa suas 
esperanças mais intimas. A “Jerusalém celestial” é, no 
sentido mais próprio, o lar tão longamente procurado.
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A esperança no “além”*
Sebastián Politi

A história tem um sentido. Deus promete que che-
gará a sua consumação. E ali não faltará ninguém: os 
antepassados da comunidade de Tessalônica, pelos 
quais aqueles cristãos estavam tão preocupados, que 
são Paulo teve que fazer uma carta para tranqüilizá-
los, terão seu lugar junto com Jó e com quem estiver 
lendo estas linhas.

Claro que para chegar a essa consumação, todos 
deverão passar, antes, pela morte. Se agora se olhar 
a consumação escatológica da perspectiva de cada 
pessoa individual, se abre toda outra série de inter-
rogações e de conteúdos. A escatologia bíblica é 
principalmente coletiva: trata da esperança comum e 
todo um povo, o povo de Deus, com suas projeções 
universais para toda a humanidade e todo o mundo. 
Mas não exclui o ponto de vista do indivíduo: antes, 
não poderia falar-se de uma escatologia comunitária 
sem levar em conta a escatologia pessoal.

Por isso, este capítulo ⎯ sem deixar de lado a di-
mensão essencialmente comunitária da escatologia 
⎯ tratará de alguns aspectos que se vivem a partir 
da dimensão pessoal. Assim, as respostas da esperan-
ça cristã serão aproximadas de todo um aspecto da 
problemática do homem, aspecto que pode ser sinte-
tizado com esta pergunta: o que acontecerá comigo 
depois da morte?

O “momento” do encontro

A morte como entrega confiante

O evangelho é uma mensagem centrada na vida. 
“Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos”, diria 
Jesus aos saduceus. No entanto, a morte é uma reali-
dade inegável, como se viu amplamente no capítulo 
2. Todos morrerão um dia, mas... existe algum senti-
do especifi camente cristão da morte? Há um morrer 
cristão?

No capítulo 2, é citado um poema do bispo de 
Mato Grosso, Pedro Casaldáliga, do qual se repete 
aqui seu fi nal:

“Deus dirá a meus amigos:

⎯ Certifi co
que viveu com vocês esperando este dia.
De golpe, com a morte,
Minha vida se fará verdade.
Por fi m terei amado!”
“Com a morte far-se-á verdade minha vida”. Ex-

pressão paradoxal, mas cheia de sentido à luz da fé. 
O que diz a fé sobre o morrer e a morte?

Em primeiro lugar, a morte é o fi nal da condição 
dos seres humanos de peregrinos. Se a vida humana 
é um caminho, já que o fi m defi nitivo não pode ser 
nenhuma das realizações terrenas às quais se acedem 
ou não, então esse caminho deve ter um término, um 
fi nal. Esse fi nal é a morte. Porém, o símbolo do ca-
minho carrega consigo a idéia de “provisoriedade”: 
no caminho, nem tudo está defi nido. Podem-se tomar 
diversos rumos, pode-se mudar o ritmo do andar... A 
vida, assim, aparece como tempo de decisões. E justa-
mente a morte traz consigo a signifi cação oposta: é o 
defi nitivo. Aquela situação da qual já não há retorno. 
O que está feito, está feito. O vivido já não pode ser 
consertado. A morte, então, fala em primeiro lugar, 
da irrepetibilidade desta vida e da defi nitividade das 
decisões tomadas. Não há “retorno do outro mundo”, 
nem “reencarnação” que valha. Há um tempo de de-
cisões, e um tempo em que o decidido se faz defi ni-
tivo. E isto é um sério convite à responsabilidade nas 
próprias opções.

Alguns textos bíblicos (e alguma catequese mal 
explicada) podem dar a entender que a morte seria 
uma conseqüência do pecado. Será assim?

“Eis porque, como por meio de um só homem o 
pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, 
e assim a morte passou a todos os homens, porque 
todos pecaram” (Rm 5,12).

Signifi ca isto que, sem o pecado, o homem seria 
“imortal”? No entanto, por cruel que pareça, é certo 
que a morte é algo necessário social e ecologicamen-
te. O que seria das sociedades sem as mudanças das 
gerações? Que lugar haveria no mundo para todos os 
homens que existiram e existirão? Muito mais ainda 
se olharmos do ponto de vista existencial. Quem não 
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recorda tantos contos, fi lmes e histórias de “imortais” 
que desejam, mais que qualquer coisa no mundo, 
poder morrer? A vida como um eterno peregrinar cul-
minaria, indefectivelmente, no tédio.

Por outro lado, Paulo trabalhava no texto citado 
(ter-se-ia que lê-lo em sua totalidade) com a contrapo-
sição entre o “primeiro Adão” e o “segundo” Cristo. 
Entretanto, na ordem da graça a morte permanece.

Daí termos que entender essa morte causada pelo 
pecado, primeiramente, como a “morte segunda”: 
a morte absoluta, sem possibilidade de ressurreição 
para a vida. A morte do homem que se libertou por 
seus próprios meios, sem a graça de Deus que resga-
ta seus fi lhos e lhes dá a vida. E, em segundo lugar, 
a experiência da morte como angústia, como puro 
sem-sentido. É aqui que se descobre que a esperança 
cristã se apóia na fé na vitória sobre a morte, que não 
consiste em sua anulação, mas em sua transforma-
ção.

E onde está essa transformação? Qual é a nova 
perspectiva que a fé oferece sobre a morte? E a possi-
bilidade de vivê-la como entrega confi ante. Na mor-
te, entrega-se o que se tem de mais precioso: a vida. 
Mas o morrer cristão, que espera a ressurreição, é um 
morrer como o de Cristo: “Pai, em tuas mãos entrego 
meu espírito”. Um morrer que, sem deixar de ser do-
loroso, dá um salto existencial para colocar a vida da 
qual já não se dispõe nas mãos de Deus.

Isto não signifi ca que a morte em si deixe de ser 
um mal. Contudo, é a possibilidade da abertura ab-
soluta à confi ança na ação do Deus da vida, do Deus 
que ressuscitará os mortos.

A morte pode ser assim não algo meramente pas-
sivo, mas uma ação livre do homem. Na última e 
defi nitiva encruzilhada, pode transformar-se na livre, 
decidida e valente opção pela confi ança em Deus e 
não pelo abandonar-se ao absurdo ou rebelar-se ab-
surdamente contra o inevitável. Esta é a forma pela 
qual a morte do homem pode ser semelhante à de 
Cristo: “Quando Jesus tomou o vinagre, disse: ‘Está 
consumado!’ E, inclinando a cabeça, entregou o es-
pírito” (Jó 19,30).

É certo que a morte “chega ao homem”, não é 
escolhida por ele. Alguém “morre”..., mas também 
pode “fazer algo” : vivê-la como dês-possessão e 
consumação ativa a partir da liberdade. Executar a 
ação de morrer como entrega. E isso, a partir desta 
vida: executando a ação de viver como entrega con-
fi ante a Deus e à sua vontade, como serviço e dês-
possessão no amor. Na verdade, apenas encarando 
a vida como entrega poder-se-á encarar a morte des-
sa maneira. Cada um morre como viveu... Porque a 

morte também pode ser, derrota, perda, absurdo. Na 
medida em que arranca do homem aquelas coisas 
que, somente elas, davam sentido à vida.

Por isso, é certo que dar sentido à vida também 
é dar à morte, e dar sentido à morte é dar sentido à 
vida.

O encontro como juízo

O que vem imediatamente depois da morte? Diga-
se simplesmente: o encontro face a face com Deus.

Antes, é preciso fazer uma pequena análise.
Nos anos 1331 e 1332, houve uma controvérsia 

teológica sobre o que ocorreria imediatamente “de-
pois” da morte. De um lado, desde os primeiros sé-
culos, a Igreja venerava os mártires como já glorifi -
cados. Contudo, por outro lado, a concepção bíblica 
afi rma que a ressurreição dos mortos é um evento 
escatológico: isto é, se dá na Parusia. Portanto, como 
sustentar que um homem goze da felicidade eterna se 
seu corpo ressuscitará somente no último dia?

A “faísca” foi acesa pelo papa João XXII, num ser-
mão do Dia de Todos os Santos, em 1331. Ele afi rmou 
que os mortos estariam no “seio de Abraão”, onde 
esperaram os justos do Antigo Testamento e onde es-
perarão todos, até o juízo fi nal, desfrutando, entre-
tanto, a contemplação da humanidade de Cristo. Esta 
opinião do papa causou um terrível escândalo (não 
faltou quem o tratasse de herege), mas ele a reafi r-
mou em outros dois sermões.

De qualquer modo, o papa cuidou de esclarecer 
que sua opinião valia como a de um “teólogo particu-
lar” e não como pastor da Igreja. Pôs suas afi rmações 
à disposição dos teólogos para que as confi rmassem 
ou refutassem, e ele mesmo, na véspera de sua morte, 
capitulou, redigindo uma bula na qual revogava sua 
posição.

O tema foi retomado por seu sucessor, Bento XII, 
que após um longo estudo de todos os argumentos, 
declarou solemente, na Constituição Benedictus 
Deus de 29 de janeiro de 1336, que os justos veriam 
diretamente a Deus, face a face, sem esperar o dia da 
ressurreição. Essa doutrina foi defi nida como de fé, 
tornando-se normativa para toda a Igreja. Transcre-
vem-se aqui alguns parágrafos:

(As almas de todos os justos) imediatamente após sua 
morte ou da purgação dos que necessitarem dela, ain-
da antes da reassunção de seus corpos e do juízo uni-
versal, depois da ascensão do Salvador Senhor nosso 
Jesus Cristo ao céu, no Reino dos céus e paraíso celeste 
com Cristo, na companhia dos santos Anjos, e depois 
da morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo viram 
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e vêem a divina essência com visão intuitiva e também 
face a face, sem mediação alguma, de criatura alguma 
que tenha razão de objeto visto, mas sim por mostrar-
lhes a divina essência de modo imediato e evidente, de 
forma clara e patente, e que vendo-a assim, gozam da 
mesma divina essência que, por tal visão e fruição, as 
almas dos que se foram deste mundo são verdadeira-
mente bem-aventuradas e têm vida e descanso eterno, 
... a mesma visão e fruição é contínua, sem intromissão 
alguma de tal visão e fruição, e continuará até o juízo 
final e daí para a eternidade (DZ 530).

Há nesta defi nição de fé muitos elementos que 
serão analisados adiante. Por enquanto, deve-se fi -
car com este fato: depois da morte” ocorrem muitas 
coisas” ... que são basicamente ser declarado justo 
(a declaração, em uma seção que não se transcre-
veu, também prevê que alguns irão diretamente ao 
inferno) e, se for necessário, passar por um processo 
de purgação ou purifi cação. E logo, imediatamente, a 
visão de Deus no céu. O que signifi ca tudo isto?

Em primeiro lugar, a morte signifi ca a superação 
desta condição terrena na qual, embora se estivesse 
com Cristo na fé e no amor, ele estava “oculto”. Por-
tanto, depois da morte vem o encontro com Cristo.

Este encontro é entre mim e Cristo: eu com mi-
nha história, com minhas decisões, com minha res-
ponsabilidade..., com o que sou e com o que fi z de 
mim mesmo. E Cristo... também com sua história e 
sua decisão, que o torna senhor da história e, por-
tanto (se se recordar o que foi dito sobre o senhorio 
e o juízo), juiz. Mas entenda-se isto: Cristo não atua 
como “juiz” porque é “o papel que lhe cabe”: ele 
mesmo é a norma. Cristo ressuscitado é a realidade 
da nova criação, e a ressurreição é identifi cação com 
ele e com seu modo de existência gloriosa.

Portanto, o “juízo particular” e o encontro com 
Cristo, ante ao qual darei a resposta que dei em mi-
nha vida: de amor ou de rejeição. A presença direta 
do ressuscitado diante de mim discerne o que eu sou.

A esperança cristã, então, afi rma que minha exis-
tência pessoal desemboca, junto com a da humani-
dade, no encontro com Cristo que me conhece, me 
ama e ante quem devo responder.

Mas então, haverá dois juízos, um “pessoal”, ime-
diatamente depois da morte, e outro “universal”, no 
fi m do mundo e da ressurreição? Encontra-se aqui 
um complicado problema teológico. De fato, a dou-
trina tradicional ensina: “dois juízos”. Porém, como 
se verá brevemente, isto traz uma serie de problemas 
tão logo alguém comece a pensar um pouco. Deixe-
se isto para mais tarde...

Por hora, analise-se isto: o juízo é a hora da ver-

dade: a luz de Cristo ressuscitado que me mostra o 
que sou para que continue sendo, mas plenamente. 
A hora da verdade! Por que tem que ser um fato ater-
rorizante? O que é melhor que chegar a ser o que se 
é, e nunca se pôde ser plenamente? O que é melhor 
do que a pessoa libertar-se totalmente e para sempre 
das máscaras, auto-enganos e complexos, para ver-se 
como Deus a vê: como seu fi lho amado, redimido 
pelo sangue de Cristo? A luz do Ressuscitado não é a 
luz gelada e maldita de um interrogatório policial; é a 
luz de seu amor que me resgata da morte, me envolve 
e me purifi ca.

Portanto, viver na verdade para esperar a verdade. 
Porque, como diz a Primeira Epístola de João, no amor 
não há temor. E quem ama verdadeiramente não sen-
te temor ante o juízo, mas esperança no juízo.

O encontro como purificação

A esperança no além coloca o homem diante de 
outra surpresa. Algumas linhas antes, deixou-se es-
capar uma palavra: “me purifi ca”. O encontro com 
o Senhor me purifi ca. Estou falando, sim, do purga-
tório.

Contudo, para falar corretamente do purgatório, 
antes tem-se que tirar da cabeça todas as representa-
ções inadequadas e fantásticas: um lugar situado no 
espaço e no tempo, um “campo de concentração” no 
qual as almas são submetidas a tortura ou a trabalhos 
forçados até que “paguem” tudo o que “devem”, um 
lugar em que, por uma quantidade “x” de orações 
dos vivos, as almas gozam de uma “redução da pena” 
e são “ex-presidiárias” etc.

Por outro lado, é preciso se situar em um lugar 
próprio a partir do qual pensar estes temas: a palavra 
de Deus criada, vivida e transmitida na Igreja. O cer-
to é que não existe nenhum texto da escritura com o 
qual se possa “provar” a existência do purgatório.28 O 
que se pode é encontrar uma base teológica ampla, a 
partir da qual se tenha que deduzir em alguns casos a 
necessidade de uma purifi cação depois da morte.

Esta base é dada por dois importantes temas bí-
blicos: a necessidade da completa pureza e santida-
de para a pessoa ser admitida na presença de Deus: 
no AT, por exemplo, em Is 35,8 e 52,1; no NT, Mt 
5,8 - “bem-aventurados os puros de coração, por-
que verão a Deus”; Ap 21,27 “Nela jamais entrará 
algo de imundo” (Na Jerusalém celestial). O segun-
do tema bíblico é mais genérico: a responsabilidade 
do homem na salvação – que inclui sua participação 
pessoal na reconciliação com Deus – e a necessida-
de de responsabilizar-se por suas falhas e pecados, 
e por suas conseqüências. Tudo isto permite pensar 
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que seja coerente a necessidade de uma purifi cação 
depois da morte, se a plena pureza de coração e res-
ponsabilidade não tiver sido alcançada nesta vida.

Além disso, há outro fundamento: a prática da 
oração pelos mortos, que remonta à origem do cris-
tianismo e ainda antes (recordar o texto de 2Maca-
beus acerca dos soldados mortos na guerra santa). 
A convicção de que os mortos podem necessitar da 
companhia e do apoio espiritual de seus irmãos para 
estarem dispostos ao encontro com Deus relaciona-
se por um lado, com a “comunhão dos santos”, e, 
por outro lado, com a crença em uma “purifi cação” 
após a morte.

O que ensina a Igreja sobre o purgatório? Muito 
pouco: no Concílio de Trento (DZ 983) e, anterior-
mente, no de Florença (DZ 693), afi rmou-se que exis-
te, que nesse lugar há a purifi cação, que a oração 
dos fi éis ajuda, e, no primeiro concílio citado, que 
se deve evitar toda representação meramente curiosa 
ou que induza ao lucro (leve-se em conta que um 
dos motivos da rejeição de Lutero a esta doutrina era 
o ensejo que dava do mau uso por parte da Igreja 
– venda de indulgências.

Como se pode entender, então, este ensinamento?
Retomando o que se dizia acerca do juízo, enten-

dido como encontro com Cristo que me coloca ante 
minha verdade, poder-se-ia pensar que seu próprio 
“olhar” de amor é o que me purifi ca, me limpa e me 
cura. Termina por me transformar no que devo ser. 
(Nada contraria o fato de que essa purifi cação possa 
ser dolorosa: a descoberta já sem enganos de minha 
própria imperfeição e do que fi z em mim através de 
meus pecados não deve ser algo precisamente agra-
dável.) Além disso, essa purifi cação (passiva: é Cristo 
quem me purifi ca) não se daria em isolamento: a so-
lidariedade dos irmãos me acompanharia mediante 
sua oração.

Assim, o purgatório é outro motivo de esperança 
gostosa: o homem chegará a ser aquele que deveria 
ser, apesar de si mesmo!

Deste modo, entende-se o purgatório como um 
momento interno do juízo, e este, dentro de uma 
concepção dinâmica do encontro com Cristo. Porém, 
resta ainda uma questão: há dois julgamentos ou um? 
Quem se encontra com Cristo? O homem ou a alma? 
E a ressureição escatológica?

O problema está aqui: dá-se uma tensão entre duas 
afi rmações de fé, ambas igualmente verdadeiras. Por 
um lado a ressurreiçãocomo evento escatológico-fu-
turo; por outro lado, a imediatez da retribuição de-
pois da morte.

A doutrina “tradicional” resolveu o problema atra-

vés da representação de um “estado intermediário” 
entre a morte e a ressurreição. Nesse estado interme-
diário, a alma separada goza da visão de Deus, até 
o dia da ressurreição. Como se vê, há aqui dois ele-
mentos problemáticos: a alma separada e a duração 
coextensiva e paralela ao tempo histórico.

As difi culdades são as seguintes: a primeira, de ca-
ráter antropológico. Como pode a alma (que não é o 
homem, mas apenas um dos princípios que o cons-
tituem) alcançar a perfeição e a felicidade “sem” o 
corpo? (E a declaração do papa Benedito XII, já vista, 
ensina, como dogma de fé, que ela é alcançada.) A 
segunda difi culdade é de ordem teológica: se a alma 
pode alcançar “sozinha” essa perfeição, o que acres-
centa a ressurreição corporal? Uma bem-aventurança 
“acidental”? (E então, o corpo é apenas um “aciden-
te”.) O que lhe devolve a integridade? (E então, volta-
se à pergunta inicial: como pôde ser bem-aventurada 
sem ser íntegra?)

Isto é: como se pode pensar uma felicidade plena 
(e seria impossível algo menos que isso na presença 
de Deus) sem o corpo, sem os outros, sem o mundo? 
(Isto é: sendo incompletos, não sendo nem homens e 
nem pessoas.)

Por aqui não há caminho. Muitos teólogos ensaia-
ram uma nova resposta que, sem negar nenhum dos 
dados da fé, permite entender um pouco melhor esta 
questão. Contudo, é apenas uma hipótese teológi-
ca e, como tal, é opinável e discutível. Não se trata 
do ensino autorizado da Igreja, mas apenas de uma 
opinião (embora fundamentada, séria e teologica-
mente autorizada, sobretudo pelo enorme consenso 
de teólogos que a sustentam).29 Esta resposta propõe 
suprimir a idéia de “estado intermediário”. A pessoa 
que morre não tem nada que “esperar”: morre em um 
momento determinado da história, porém, ressuscita 
no eschaton sem dilação. Porque depois da morte já 
não há tempo como “deste lado”. Haverá outra forma 
de temporalidade, não continua, que alguns chamam 
“eternidade participada” (porque não é exatamente a 
eternidade própria de Deus). Portanto, a pessoa que 
morre não está quantitativamente (cronologicamente) 
distante do eschaton.

Pode-se dizer: depois da morte, “vai-se” direta-
mente para o fi nal dos tempos, que é “visto de fora”, 
eqüidistante com respeito a cada um dos momentos 
da linha do tempo. O instante da morte é, então, di-
ferente para cada pessoa; mas o da ressurreição é o 
mesmo.

Poder-se-ia colocar a seguinte objeção: então mi-
nha avó está no eschaton junto comigo, enquanto eu 
estou ainda em mil novecentos e...? Estou em dois 
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momentos ao mesmo tempo? E ela está no mundo 
defi nitivamente consumado enquanto o mundo ain-
da está neste estado de imperfeição?

Isto parece um nó impossível de ser desatado, mas 
não é rao complicado. Nessas perguntas há algo que 
não funciona: o enquanto. Não se podem comparar, 
colocar um ao lado do outro, dois termos que perten-
cem a ordens diferentes; o tempo presente e a eterni-
dade participada (ou como se quiser chamá-la). Não 
há, nestes casos, um “enquanto”. Deste lado da mor-
te (e do fi m do mundo) há tempo, anos, dias, antes e 
depois. Daquele lado da morte (e do fi m do mundo) 
há o tempo inimaginável para os da ressurreição.

Todos ressuscitarão, então, no “oitavo dia”, no do-
mingo de Páscoa, que é o mesmo dia que o do “retor-
no” de Cristo. Há, então, um único julgamento, que 
tem um aspecto universal e um aspecto pessoal.

Isto signifi ca descartar a “alma”? De formar al-
guma: deve haver algo (chama-se isso de “alma” ou 
como se quiser, mas é a mesma coisa) que sirva de 
“suporte” para a continuidade entre quem morre e 
quem ressuscita. Se não, ou a morte não é verdadeira 
ruptura (e sabe-se que o é) ou a ressurreição é uma es-
pécie de criação a partir do nada. Assim, ou Deus me 
cria “de novo” e “diferente” (e então já não sou eu) 
ou me cria “de novo”, mas “idêntico” (incluída mi-
nha história, minhas relações com os outros, minhas 
imperfeições; porém seria ridículo que Deus fi zesse 
uma “cópia exata”: de que serve então toda a minha 
vida e toda a história do universo que trago atrás de 
mim, se serei criado outra vez a partir do nada?).

Mas, deixe-se de lado este assunto. Volte-se o olhar 
para o último: o “alem” propriamente dito.

O “além”

O céu

O que se pode dizer do céu? Ou melhor: pode-se 
dizer algo do céu? Bem pouco. E tudo o que disser, 
terá sempre esta ressalva: nestas coisas, toda seme-
lhança entre conceitos e representações e a realidade 
da qual se fala é infi nitamente menor do que a “des-
semelhança”.

Em primeiro lugar, algo que, a esta altura, deve ser 
óbvio: o céu não é um lugar, mas é Cristo, em quem 
“habita a plenitude da divindade” (Cl 2,9) e em quem 
os seres humanos habitarão.

O Novo Testamento apresenta-nos uma variada 
gama de imagens e símbolos, tomadas das experiên-
cias da vida cotidiana, para referir-se ao tempo futuro 

ou realizado do reino. Eis alguns.
O banquete messiânico ou as núpcias (Mt 22,1-

10; 25,1-10 Lc 12,35-38; 13,28-29; 14,16-24). Uma 
enorme festa, à qual todos são convidados gratuita-
mente... há aqui uma série de elementos importantes: 
a vida eterna não se dissocia dos aspectos fundamen-
tais da vida humana. Tem a ver com a nutrição (a 
comida), a sexualidade e o amor nupcial (as núpcias), 
como realidades humanas que antecipam a plenitu-
de escatológica e como símbolos do amor com que 
Deus se volta para sua criatura (cf. Ef 5,25-32); a festa 
comunitária e gratuita... Talvez, este modo de Jesus 
discorrer sobre a vida eterna possa vincular-se à sua 
práxis de reunir-se para comer (partilhar a mesa) com 
publicanos e pecadores; bem como a última ceia 
como antecipação, promessa e chamado à ceia de-
fi nitiva e plena.

O já tantas vezes citado reino de Deus é outro 
modo de falar sobre o que aguarda o homem, segun-
do a promessa de Deus. Esta imagem ressalta dois 
elementos: a presença triunfal de Deus que, com sua 
glória, preenche toda a criação (caráter teocêntrico) 
e o aspecto social da participação na glória de Deus.

A cidade celestial (Jerusalém) (Ap 21,9). A imagem 
da cidade refere-se idéia de convivência, de justiça, 
de segurança e de proteção e, ao mesmo tempo, de 
companhia de Deus (que está presente nessa cidade) 
e de plenifi cação da história (pelo signifi cado da ci-
dade de Jerusalém para Israel).

O paraíso (Lc 23,42 ss). O símbolo do paraíso 
ou jardim relaciona-se à idéia de harmonia, de uma 
existência plenamente integrada inclusive em sua di-
mensão cósmica.

A pedra com o nome novo: Ap 2,17 (“... ao ven-
cedor... darei também uma pedrinha branca, uma pe-
drinha na qual esrá escrito um nome novo. Que nin-
guém conhece, exceto aquele que o recebe”). Une 
o uso da pedra, naquele tempo como entrada a uma 
festa, com a simbologia de nome (confi ança, plena 
personalização) e do nome novo: uma nova relação 
com Deus, transformadora, plenifi cadora.

A força destas imagens e destes símbolos é mui-
to grande. O breve percurso que se acabou de fazer 
revela a grande amplitude de dimensões que o NT 
atribui a essa consumação defi nitiva. Contudo, muito 
mais dizem as imagens e os símbolos através de sua 
própria força expressiva...

Deve-se, agora, observar alguns conceitos mais 
elaborados propostos pelo NT para falar da vida eter-
na, e que a tradição cristã manteve e adotou.

Em primeiro lugar, a visão de Deus. O que signi-
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fi ca isso? A tradição teológica enfatizou em demasia 
o aspecto intelectual-cognoscitivo deste conceito, 
como se observa na Constituição Benedictus Deus: o 
céu consiste em “ver a essência divina”... Porém, no 
NT tinha outro signifi cado. Como estes textos:

“Bem-aventurados os puros de coração
porque verão a Deus” (Mt 5,8)
No contexto do AT e do “reino” no NT, este “ver 

a Deus” deve ser entendido segundo o modelo do 
“ver ao rei”, que signifi cava não apenas o fato físico 
de “vê-lo”, mas de “participar de sua vida”, “estar em 
sua presença”. Os cortesãos e os familiares “viam o 
rei”. Deste modo, “ver a Deus” signifi ca, neste con-
texto, estar em comunhão existencial e intima com 
ele.

Outro texto do NT apresenta um signifi cado mais 
elaborado:

A caridade jamais passará.
Quanto às profecias, desaparecerão.
Quanto às línguas, cessarão.
Quanto à ciência, também desaparecerá.
Pois o nosso conhecimento é limitado,
E limitada é a nossa profecia.
Mas, quando vier a perfeição,
O que é limitado desaparecerá.
Quando eu era criança,
pensava como criança,
raciocinava como criança.
Depois que me tornei homem,
Eliminei o que era próprio de criança.
Agora vemos como num espelho
E de maneira confusa,
Mas, depois, veremos face a face.
Agora, portanto, permanecem fé,
esperança, caridade,
estas três coisas.
A maior delas, porém, é a caridade” (1Cor 13,8-13)
Paulo faz aqui uma contraposição entre o “per-

feito” e o “imperfeito”, a idade infantil e a adulta, 
aplicando-a na forma de conhecimento de Deus” al-
gum dia os seres humanos o conhecerão como ele 
os conhece. “Ver a Deus” signifi ca aqui imediatismo, 
conhecimento (que na Bíblia sempre supõe intimida-
de e comunhão, não um mero ato intelectual) e inter-
câmbio vital. Tudo isso, na órbita de sentido do amor.

“Caríssimos,
desde já somos fi lhos de Deus,

mas o que nós seremos
ainda não se manifestou.
Sabemos que por ocasião desta manifestação
seremos semelhantes a ele,
Porque o veremos tal como ele é” (1Jo 3,2)
Neste texto, discute-se a respeito da pessoa a 

quem se refere o conhecimento: a Deus ou a Cristo. 
Segundo os especialistas, a segunda opção é a mais 
provável. O autor assinala que “o veremos tal como 
ele é”: como pessoa divina? A visão gera semelhan-
ça: “seremos semelhantes a ele”, na linha do que “já 
somos”, mas plenifi cada. Por que a visão pode gerar 
semelhança? Obviamente, porque não se trata uma 
visão “objetiva”, mas, na linha dos outros textos, de 
uma comunhão de vida, uma participação em seu 
modo de existir. Este “seremos semelhantes a ele” ou 
“divinização” não se entende como na mística pante-
ísta (total identifi cação), porém na forma de encontro 
interpessoal, de conhecimento e amor. Um encontro 
pessoal e personalizante am alto grau.

Dessa forma, a quem veremos? À Trindade? A Cris-
to ressuscitado? À “essência divina”, como dizia o 
papa Bento XII? Para uma visão no sentido que se 
veio dizendo (comunhão de vida e amor), é neces-
sária uma certa naturalidade ou semelhança. E essa 
naturalidade somente se pode tê-la com Cristo. Cris-
to continua sendo o Revelador do Pai, ainda na vida 
eterna (Jo 14,8-9: “Quem me viu, viu o Pai”). E nele 
se verão o Pai e o Espírito. O homem participará da 
bem-aventurança e da glória de Cristo e, através dele, 
da comunhão de amor da Trindade.

Outro modo de falar do céu no NT é “ser (ou estar) 
com Cristo”. Observou-se isso nos capítulos anterio-
res em textos como 1Ts 4,17. Outro texto importante 
é Lc 23,42-43 (“Hoje estarás comigo no Paraíso”, ao 
“bom ladrão”), onde o “comigo” introduz o elemen-
to pessoal e existencial que corrige o aspecto “mítico” 
do tema do paraíso.

E o que signifi ca o termo “vida eterna”? Em pri-
meiro lugar, uma duração sem fi m, uma situação de-
fi nitiva e plena. Todavia, isso signifi ca “imobilidade”? 
Ou progresso”? Ambas as representações são insu-
fi cientes, pois uma imobilidade eterna apenas pode 
dar a sensação de tédio e sufocação... e progresso 
faz referência à passagem de uma situação “inferior” 
ou “pior” a uma “superior” ou “melhor”. “Vida eter-
na”: ao dizer “vida”, diz-se, sem dúvida alguma, di-
namismo, mas ao dizer “eterna”, há a negação de um 
movimento do transitório ao defi nitivo, da carência à 
plenitude.

Ter-se-ia que entender isto como permanente enri-
quecimento, como plenitude sobre plenitude, como 
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“insaciável saciedade”, palavras estas últimas de san-
to Agostinho.

Pode-se dizer algo mais do céu? Ainda sim: há que 
escapar das imagens “privatizadas” do céu. Não se 
trata de uma contemplação individual de Deus, como 
se todos estivessem em um cinema, mas de uma má-
xima abertura à totalidade do Corpo de Cristo. Uma 
comunhão infi nitamente maior à que se pode sonhar, 
e sem nenhum sinal de massifi cação ou despersona-
lização. O homem será “mais” para “compartilhar 
mais”. À semelhança da Trindade, o único modo que 
se terá de possuir será compartilhar.

Igualmente, a relação com o mundo será plena e 
plenifi cante, como já se observou. Não haverá imo-
bilidade, porém verdadeira atividade. Entretanto, não 
já para remediar carências, mas como pura exaltação 
de plenitude (à maneira da arte).

Somos conscientes de que, apesar das páginas es-
critas, não dissemos muito sobre o céu. É que tam-
pouco poderíamos dizer muito. Simplesmente, espe-
rar e ir antecipando, em todas as coisas boas e belas 
da terra, o que será essa plenitude inimaginável, essa 
defi nitiva reconciliação e consumação de tudo o que 
existe. Porque, embora o homem encontre “lá” o que 
“aqui” amou e o fez feliz, também é certo o que diz 
são Paulo em 1Cor 2,9:

“Mas, como está escrito,
o que os olhos não viram,
os ouvidos não ouviram
e o coração do homem não percebeu,
isso Deus preparou para aqueles que o amam”.

A possibilidade do inferno

O Evangelho é uma mensagem de salvação. No 
plano de Deus, somente existe um fi nal: aquele do 
qual se esteve falando nos últimos capítulos. Inúme-
ros textos atestam o que se acabou de dizer. Tome-se 
um como exemplo.

“Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu 
costume,

entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-
se para

fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta 
Isaías;

abrindo-o, encontrou o lugar em que está escrito:
O Espírito do senhor está sobre mim, porque ele 

me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para pro-

clamar a

remissão aos presos e aos cegos a recuperação da 
visão,

para restituir a liberdade aos oprimidos e para pro-
clamar

um ano de graça ao senhor” (Lc 4,16-19)
O que chama a atenção é que o texto original de 

Isaías tem algumas variantes menores, mas uma im-
portante:

“ O espírito do Senhor Iahweh está sobre mim,
porque Iahweh me ungiu;
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres,
a curar os quebrantados de coração
e proclamar a liberdade aos cativos,
a libertação aos que estão presos,
a proclamar um ano aceitável a Iahweh
e um dia de vingança do nosso Deus...” (Is 61,1-2)
O texto de Lucas, como se ressaltou, suprime a 

frase sobre a vingança de Deus. A mesma mensagem 
incondicional de salvação é transmitida por João:

“Pois Deus não enviou o seu Filho
ao mundo para julgar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele” (Jo 

3,17).
No entanto, ainda resta espaço para uma espécie 

de “consumação negativa”. Alguns podem não entrar 
no reino. Podem fi car excluídos da intima e defi nitiva 
comunhão com Cristo.

Mais ainda: o NT fala de tormentos para aqueles: 
haverá choro e ranger de dentes na fornalha ardente 
(Mt 13,50); a geena, onde o fogo não se extingue e o 
verme não morre (Mc 9,43-48). Obviamente, não se 
deve entender este “fogo” no sentido literal. O fogo 
representa aqui não um castigo imposto a quem não 
participa da glória de Cristo, e sim sua própria situ-
ação: o que não serve e é descartado. Uma imagem 
não de dor física, mas de completa inutilidade, de 
desastre e perdição, de sem-sentido.

Além destes textos bíblicos, há o testemunho da 
Igreja, que sempre afi rmou a possibilidade do cas-
tigo eterno para os pecadores (como, por exemplo, 
a Benedictus Deus). Contudo, a própria Igreja, ao 
afi rmar a glorifi cação de alguns cristãos (os santos), 
mas ao não fazer o mesmo no sentido oposto, revela 
em sua práxis e em sua oração (embora nem sempre 
tenha sido tão claro na pregação e na catequese) que 
o evangelho somente revela diretamente a salvação, 
restando a possibilidade da condenação em um le-
que de sombras: justamente como possibilidade in-
verifi cável de forma concreta.
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Mas... pode Deus apresentar, em sua sabedoria e 
amor, uma situação (já que não um “lugar”) de eterno 
afastamento de sua salvação? Uma situação de morte 
eterna, de eterno sofrimento? A idéia de que Deus 
seria feliz (e também os bem-aventurados) porque a 
condenação dos pecadores atribui glória e realça sua 
justiça é incompatível com o Deus revelado por Jesus 
e projeta para ele a necessidade de justiça vindicativa 
(“vindicta” = “defesa” ou “vingança”) dos homens. 
Por outro lado, que situação pode ser essa, se na nova 
criação tudo participará da vida do Ressuscitado? Se 
o “condenado” se fechou defi nitivamente à partici-
pação dessa vida de Cristo, o que fundamenta a “res-
surreição para a morte”? De onde vem a força para 
a permanência defi nitiva na existência, se essa força 
somente pode vir de Deus?

Por outro lado, deve-se dizer que o amor criador 
de Deus é um sim defi nitivo, sem retorno, à existên-
cia de suas criaturas.

E no que diz respeito aos seres humanos, esse sim 
de Deus ao criar permanecerá mesmo quando a li-
berdade do homem optar pelo não. Se Deus criou o 
universo para que este, através da resposta amorosa 
do homem, participasse da glória de Cristo (“tudo foi 
criado por ele e para ele”), ele pode autolimitar-se 
para respeitar a liberdade do homem que quiser ex-
cluir-se dessa salvação.

Então, deve fi car claro que o inferno não existe na 
criação de Deus. É criação do homem, pois Deus não 
pode querer o mal (a não ser, como já se disse, que 
o inferno seja “um bem” porque realiza a justiça de 
Deus que é exercida premiando o bem e castigando 
o mal. Porém, esta é uma concepção verdadeiramen-
te demoníaca de Deus).

Entao: o homem já é capaz de criar um horror 
semelhante, uma negação absoluta e livre de todo 
o bem? Aqui se devem evitar interferências “históri-
cas” e “morais”. É verdade que o homem criou ver-
dadeiros infernos na terra: Auchwitz, Gulag, Vietnã, a 
complacência selvagem e desumana do torturador, a 
absoluta indiferença de muitos poderosos em face do 
sofrimento dos pobres e dos fracos... Mas em todos 
estes casos sempre há uma concepção equivocada 
do bem, distorcida por motivos passionais, ideoló-
gicos ou outros. O homem é capaz, então, de um 
erro, e mais ainda, de uma maldade tão monstruosa, 
como escolher livremente a negação, ou pior, o ódio 
ao bem?

Porque o inferno não é outra coisa que isso: ódio 

absoluto e defi nitivo, sem retorno. O “conteúdo” do 
inferno é idêntico ao do pecado: ódio a Deus e a tudo 
o que se relaciona com ele. E na nova criação, tudo 
brilhará com a glória, a beleza e a bondade de Deus. 
Tudo, absolutamente tudo, inclusive seu próprio ser, 
criado por Deus, é rejeitado e odiado pelo condenado!

No seminário perguntávamos a um velho profes-
sor o que seria o inferno, e ele nos respondia: “É en-
contrar-nos face a cace com Cristo ressuscitado, todo 
luz e amor, e gritar-lhe fechando os olhos com raiva 
para não vê-lo: Cuspo na tua cara!”, mantendo esse 
sentimento e esse gesto para toda a eternidade!”. A 
esta resposta tão gráfi ca se poderia acrescentar algo 
mais: e sem poder fi car com nada em troca, já que 
não há nada mais que reste.

Semelhante horror não passaria sequer pela mente 
do ser humano. Todavia, não é esse o conteúdo do 
pecado, embora nunca seja vivido com essa lucidez 
demoníaca? Não ocorre isso muitas vezes diante do 
rosto de Cristo presente nos irmãos?

É bom se deixar de lado esses pensamentos tão 
terríveis e fi car com isto: o inferno é uma possibili-
dade real. O que não signifi ca que seja efetiva para 
alguém. Pode-se abrigar a esperança (como faziam os 
Padres da Igreja oriental) de que todos se salvem, de 
que essa possibilidade terrível da liberdade humana 
(de uma liberdade pura, totalmente dona de si mes-
ma) não se torne de forma alguma realidade. E aqui 
surge o velho costume (tão esquecido pelas gerações 
mais jovens) de rezar cotidianamente pela conversão 
dos pecadores

* * *
Chega-se, assim, ao fi nal da indagação acerca da 

esperança, alcançando os últimos limites em que não 
restam mais certezas, mas apenas (e nada menos!) 
que o abandono confi ante nas mãos do Deus miseri-
cordioso, do Deus da vida, do Deus que não duvidou 
em entregar seu próprio Filho para que o mundo se 
salve por ele.

Cristo é o conteúdo da esperança dos seres huma-
nos. O que ocorreu nele, ocorrerá também neles.

E como será?
“E será...
E será um fogo, um estrondo, um raio-luz
comovedor,
uma tempestade,
uma música infi nita...”
Amém!
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Vinde, Senhor Jesus!

Notas
* Texto extraído da obra de Sebastián Politi, História e es-
perança: a escatologia cristã, São Paulo, Paulinas, 1996, 
pp. 211-236.
28 Não se tem espaço aqui para rever os textos usados 

com este fim, sobretudo na polêmica com a Reforma 
Protestante. Para aprofundar esta questão, cf. RUIZ 
DE LA PEÑA, J.L. La otra dimensión... pp.307-322

29 Aqui se pode apenas observar de passagem esta 
hipótese. Para uma análise mais pormenorizada e 
critica, cf. RUIZ DE LA PEÑA, op. cit., pp. 323-
359.
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Antecipação do além*
Federico Revilla

Temos que aguardar a ocasião da passagem para 
poder gozar do além? Essa é a regra geral. Sem dúvi-
da, existem exceções para alguns indivíduos, a quem 
lhes é permitido experimentar antecipadamente o 
além: despreparados, enquanto encerrados no tempo 
— mesmo que não percebam; isolados, parciais, pro-
vavelmente muito suaves. Mas basta para eles, não 
para saciá-los, mas ao contrário, para desejar mais e 
mais a plenitude da qual tiveram apenas uma gota.

Isto é a mística

A mística não é exclusiva de nenhuma religião 
apenas. Nem mesmo da religião. Sabemos de casos 
de pessoas que não acreditam (para explicá-los, será 
preciso entender muito bem os termos: não é por-
que alguém negue a existência do sol que este deixa 
de existir). Uma olhada nas tradições religiosas mais 
nobres nos permitiria exemplos espantosos: a mais 
próxima, a do Islã, com seus místicos seguidores do 
sufi smo, dotados de uma delicadeza fascinante, ca-
pazes de derramar seu amor em volta inesgotavel-
mente. Em diversas partes do hinduísmo existem ma-
nifestações místicas muito convincentes. São de outra 
ordem, pelo ponto de partida próprio do budismo, as 
que obtém os contemplativos “zen”...

Para nos situarmos melhor: mística é a experiência 
da transcendência já a partir desta vida.

Procuraremos concentrar-nos nos mais imitáveis: 
os que pertencem a nossa própria cultura cristã, entre 
os quais destacam-se João da Cruz e Teresa de Jesus. 
Esses, assim como os outros, nos deixaram exatas 
referencias de algumas de sua experiências em ter-
mos escritos: não por vontade própria, mas sim por 
uma severa ordem de seus superiores (por causa de 
seus votos religiosos, estavam sujeitos a uma obedi-
ência muito severa). Nenhum místico sente-se bem 
em revelar o que acontece em sua particular relação 
com Deus, que para ele é o Amado transcendente. 
Ao contrario: o torna popular e o confunde. Como 
conseqüência, se dependesse de sua própria vonta-
de, jamais manifestaria algo concreto.

Bem, essas experiências — mesmo que numero-
sas, como em Teresa — não são sistemáticas nem 
obedecem a qualquer regularidade. É por isso que 
ninguém pode encontrar em seus escritos um “in-
formativo” da forma como desejaria encontrar o es-
tudioso ou até mesmo o mais curioso: são escritos 
muito diferentes, em prosa desenvolta e atrevida — a 
de Teresa — ou através de sutis versos, belíssimos, os 
de João da Cruz, com alguns poucos momentos de 
pompa e o restante bem cotidiano e sem brilho; em 
outros autores, o conjunto é decididamente desorde-
nado. E em todos o principal é o contingente: ou seja, 
a mentalidade daquele tempo, as formas de piedade 
que lhes haviam imposto, as práticas já superadas em 
nossos dias.

As experiências são como relâmpagos em meio 
a uma vida normal. Vida, aliás, muito ativa. Teresa, 
inclusive, foi mal interpretada em seu tempo por cau-
sa de suas viagens, suas fundações, suas caminhadas 
com pedreiros, carpinteiros e trabalhadores de toda 
espécie, nobres, protetores, supostos doadores: quase 
uma “executiva” no século XVI! Isso destrói a idéia 
de que a mística exija passividade, quietude ou falta 
de ação. Teresa é muito prática. Sabe lidar com todas 
as pessoas e não se amedronta diante dos poderosos. 
Discute, protesta e até perde a cabeça quando algum 
poderoso tenta utiliza-la para fi ns que não os seus: é 
o caso dos atritos com a famosa Princesa de Eboli.

Como se sentem os místicos

Difícil coexistência com os assuntos materiais e 
espetacular equilíbrio com a percepção do além.

Essa percepção deve ser tão poderosa que esteja 
acima de tudo. Mesmo que não existe uma incompa-
tibilidade geral, mas que essa percepção aconteça de 
fato no momento da experiência. Não é possível que 
os amantes se entreguem a uma mutua e enorme ma-
nifestação de sentimentos enquanto um deles esteja 
dando ordens aos empregados, revise o faturamento 
do negócio.
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Primeiro dado importante: a experiência mística 
é uma experiência de amor. Intenso amor porque o 
“outro” é o Absoluto.

Quem de nós é capaz de descrever o seu amor, 
sobretudo quando é mais profundo e arrebatador? As 
palavras não são sufi cientes: e acabam sendo sempre 
inexpressivas.

Os místicos sofrem mais do que ninguém essa in-
sufi ciência das palavras. Recorrem, certamente, aos 
termos do amor sensual entre homem e mulher, às 
vezes tomando como exemplo as belíssimas imagens 
do poema “Cântico dos Cânticos”, o mais poético dos 
livros do Antigo Testamento. Mesmo que seu amor 
não seja sexual, percebem que essa experiência tão 
humana pode ser, como a mais intensa e completa de 
seus irmãos não-religiosos, a que melhor se adapta ao 
que eles desejam expressar. Falarão dessa forma, de 
casamentos, de entrega de anéis, de encontros onde 
os possessivos exercem importante papel.

Outro dado: para que esse amor possa se ma-
nifestar é preciso “cortar as comunicações” com o 
mundo exterior, quer dizer, evitar que o favorecido 
indivíduo se distraia com outras coisas — também 
legitimas, e até mesmo santas — que habitualmente 
o ocupam. Deve permanecer exclusivamente ligado a 
uma extraordinária relação que sobrevem. Completo 
isolamento, total entrega ao Absoluto, como se Ele “o 
absorvesse” de forma tão irresistível, que não permi-
tiria nada mais. Isso se chama “êxtase”, palavra cuja 
etimologia já revela parte de seu signifi cado.

Nós chamamos de “corte das comunicações” a 
temporária suspensão de todos os sentidos: o místico 
durante esse transe não vê, não ouve, nem tampouco 
recebe qualquer estimulo do que ocorre ao seu redor. 
Fica imóvel, parecendo estar petrifi cado, na posição 
que estiver: as monjas de Teresa empenhavam-se em 
mover seus braços, tinham fi cado esticados, e pare-
ciam ser de ferro, essa anomalia é uma das razoes por 
que não lhes agrada que conheçam suas experiên-
cias: dão o que falar, levam ao espanto, os transforma 
em “protagonistas”, quando na verdade eles desejam 
passar despercebidos.

Se os sentidos estão suspensos, também o estão 
o tempo e em alguns casos o espaço. O místico em 
transe experimenta a mesma situação de perplexidade 
daquele que desperta de uma anestesia. “Madre Tere-
sa, suas monjas tem de lhe dizer, a senhora permane-
ceu nesse estado por duas horas... ou dez minutos...”

Que diferença faz? Esteve, efetivamente, fora de 
seu corpo: no mais prazeiroso não-tempo.

O efetivo conteúdo desse fato só pode ser transmi-
tido quando acompanhado de aspectos sensitivos: Ver 

Jesus, escutar sua voz, sentir um afago na cabeça etc. 
Ou a incrível prova de “Atravessamento”, que não é 
senão um ato simbólico tido realmente c como dolo-
roso e embriagante (Bernini foi o único artista capaz 
de representar tal fato através da escultura, exatamen-
te pelo fato de Teresa tê-lo descrito em detalhes).

Os conteúdos restantes, enquanto são espirituais, 
não conseguem ser descritos através de palavras pelo 
místico, que apenas consegue tímidas aproximações 
do que não consegue ser explicado. O ser que se co-
munica é “indescritível”, isto é, impossível de ser ex-
plicado: é o totalmente Outro. Nem a imagem, nem 
a palavra, nem nenhuma outra capacidade humana é 
capaz de obter sucesso nessa tarefa.

Antecipação do além? De fato, pois o além tal 
como o vimos nos capítulos anteriores, é a identifi -
cação com aquele Outro: dele emana todo o bem, 
porque dele emanou, originalmente, a própria exis-
tência humana.

Onde os extremos se encontram

Como conseqüência, o místico vive, durante cur-
tíssimos espaços de sua vida mortal, o mais deslum-
brante paradoxo: O encontro da matéria e da Trans-
cendência.

Esse encontro que seria tão confl itivo quanto es-
pantoso, é para ele suavizado, digamos “administra-
do” para que possa resistir: lembremos da luz que 
emanava de Moisés, segundo a narração do Êxodo, 
ao descer do Sinai após o encontro o encontro com 
Javé, de tal forma que os israelitas tinham de virar 
o rosto, pois a luz era muito intensa. O ser humano 
poderia até desfazer-se se essa presença lhe fosse tra-
zida com outra intensidade.

Deleite e agonia: o encontro dos opostos que cap-
tou Bernini na expressão Santa Teresa de Jesus no gru-
po de sua “Transverberação”. É claro que não faltou 
quem tentou compara-lo ao orgasmo, buscando in-
terpretar esse grupo de esculturas. A simbologia utili-
za diversos exemplos de paralelismo entre o amor e 
a morte. Isso não é tão sem sentido como parece. O 
povo não consegue explica-lo, mas o expressa atra-
vés de frases como “Morrer de amor”.

O místico sofre justamente por ainda existir no 
tempo, do qual tem sido bruscamente “retirado” para 
a concreta manifestação que se lhe outorga. Mas no 
além esse fator fi ca, como outros, completamente 
sem efeito: a “proporção” da presença que se lhe ou-
torga então não é nem mais nem menos do que a que 
puder gozar.
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Tudo isso explica a sua idéia de nostalgia e de in-
sufi ciência: a ânsia pel além que lhe deixa cada uma 
dessas experiências. Em resumo, aquilo que a própria 
Teresa expressava com os versos, tão conhecidos, que 
citamos no inicio:

Vivo sem viver em mim
e em tão elevada vida aguardo

que morro porque não morro...

Afortunadamente, as semelhanças com o amor 
humano conseguem nos fazer entender. Os namora-
dos não “se saciam” mutuamente por mais prazeiro-
so que tenha sido seu encontro. É difícil para eles se 
separarem, e fi cam planejando o próximo encontro, 
ou se possível a defi nitiva união, a que nunca se aca-

ba (outra familiar noção para aqueles que chegaram 
até aqui).

O resto é recompensa

Assim como o êxtase não é dada em si mesmo, e 
não teria sentido se não fosse para permitir que o mís-
tico apreciasse sua experiência sem interferências, 
também é preciso falar de outros fenômenos que po-
dem ocorrer em certas ocasiões: não são defi nidores 
da mística e mais complicam do que ajudam em sua 
compreensão. Referimo-nos às levitações, resplen-
dores, desdobramentos — novamente esse ponto —, 
falar línguas desconhecidas, e fi nalmente, o dom de 
fazer milagres.

Sobre os últimos vale lembrar que não fundamen-
tam nada, também não demonstram qualquer veraci-
dade de uma determinada religião: e convém aceitar 
que tenham ocorrido milagres em outros contextos 
religiosos. Por quê? Porque o milagre, se existiu, não 
uma “demonstração” — já deixou o caráter cientifi -
co — mas sim um “favor” (uma graça) a uma pessoa 
necessitada. Portanto não é inaceitável que o hindu 
que pede com extremo fervor para qualquer um de 
seus milhares de deuses consiga um milagre. Ou o 
pigmeu da África Central. Ou o grego da antiguidade 
que chegava cheio de fé ao santuário em busca de 
sua cura.

Critérios sobre os milagres

Aqui também apresentamos alguns critérios que 
orientem, de forma geral, esse tema:
a) É preciso rever o próprio conceito de milagre: um 

ato que quase nunca acontece (os autores mais 
severos escrevem: “que supõe uma alteração das 
leis da natureza”). Hoje chama-se milagre aqui-
lo que a ciência não consegue explicar. Hoje! 

Talvez consiga explicar amanhã. E daí? Talvez a 
ciência de hoje pudesse explicar alguns milagres 
de Jesus, o que em nada tiraria seu próprio valor. 
Esse não reside naquela excepcionalidade, mas 
sim na misericórdia com o necessitado, o aten-
der da súplica e o poder para fazê-lo.

b) Os milagres de Jesus — que tomamos como mo-
delo para que os demais possam ser também to-
mados como “respeitáveis” — são sempre mila-

gres para o homem: cura de doenças (lepra) ou 
de invalidez (paralisia, cegueira), incluindo-se 
aquelas três ressurreições, feitas em favor do mor-
to, em atenção à dor de seus entes queridos. Se 
desejarem, também os milagres aparentes: Jesus 
se nega taxativamente a semelhante ato quando 
o demônio — em um texto de difícil explicação, 
mas de claro sentido — lhe propõe atirar-se do 
alto do templo de Jerusalém, diante do olhar atô-
nito da multidão, para que os anjos o apanhas-
sem triunfalmente no ar. Teria sido um grande 
“show”! Que êxito público!

c) Aquele que opera milagres repudia toda forma 
de publicidade. Deseja passar desapercebido. O 
próprio Jesus pede àqueles a quem cura: “Não 
diga a ninguém”... Mais de uma vez, quando o 
milagre era percebido e as pessoas se entusiasma-
vam, optava por retirar-se... Quando quem opera 
o milagre é outra pessoa, faz o milagre “a seu pe-
dido”, temendo suas conseqüências: no sentido 
de que se atender a sua comodidade psicológica, 
o enganaria; se o faz é porque o amor ao próxi-
mo “pode mais” para aquele que necessita. Daí 
pode-se concluir que qualquer suposto milagre 
que traga lucro, prestígio, sucesso ou glória não 
pode ser reconhecido como tal.

d) O milagre jamais altera a vontade de quem foi 
benefi ciado por ele, não pode ser, portanto, uma 
sutil “arma para atrair novos adeptos”. Também 
consta no evangelho que Jesus “reparou” com 
um milagre a agressividade de Pedro ao atacar 
um dos que chegavam para prende-lo e não há 
manifestação de que tivesse feito algo para per-
suadir seus companheiros e deixassem em paz 
aqueles a quem acabava de curar. De fato, ne-
nhum daqueles que haviam sido curados por ele 
— e eram muitos — moveu um dedo sequer em 
seu favor durante as difíceis horas de seu aprisio-
namento, tortura e execução.

 A partir do ponto de vista deste livro, é muito 
natural que aquele que esteja sintonizado com 
o bem e quanto mais sincera e poderosamente 
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deseje o bem, trabalhe efetivamente pelo bem, 
mesmo que seja de forma pouco freqüente.

e) O autor do milagre é sempre deus: o ser huma-
no que parece realiza-lo não passa de um in-
termediário ou de um instrumento, a quem não 
corresponde nenhum mérito. Por isso, também, 
o confunde tanto quando o atribuem a ele: os 
operadores de milagres percebem melhor do 
que ninguém que “eles não fazem nada”, além 
do que, de alguma forma, suplicar o bem do ne-
cessitado. A superstição insiste em que esse ou 
aquele santo “faz milagres”. Não: rogue a Deus 
para que Ele faça o que para Ele é tão fácil.

Epílogo para os que crêem

Tomara que tenham percebido a cautela com que 
nas páginas anteriores fomos introduzindo-os em um 
espaço que, para aqueles que acreditam, correspon-
de às coisas em que devem acreditar, acreditar de boa 
vontade... mesmo que às vezes seja difícil... e quase 
sempre com pouca ajuda para sua compreensão.

Assim deveria ser: este é um livro para todos. Nin-
guém deveria sentir-ser excluído dele “a partir” de 
qualquer opção religiosa. O além espera por todos, 
os que crêem e os que não crêem.

Agora, partindo de uma visão de quem acredita; 
não só podem adotar as suposições feitas aqui, mas 
também utiliza-las em uma visão mais global onde 
encontrem respaldo para tal.

Mais sobre o Absoluto

A sede o a ânsia do Absoluto, manifesta em muitos 
de nossos irmãos contemporâneos que não acreditam; 
o repúdio por todos os homens de boa vontade seja 
por engano, egoísmo ou perversidade; a própria con-
cepção de um além sem limitações de qualquer es-
pécie... apontam “para” a existência de Alguém que, 
no fi nal, cumpra os melhores desejos do ser humano.

O Absoluto, Deus ou como queira chamá-lo, é no 
fi nal das contas a chave daquilo que tentamos des-
crever.

Também a nossa experiência mostra que somos 
limitados, insufi cientes, falhos, até os melhores dos 
homens. Como vencer essa limitação para a total ili-
mitação que deve ser a vida plena? Se ninguém dá 
o que possui, não parece que o fato da morte, onde 
sempre temos nos referido como passagem, possa de 
alguma forma conferir aos mortais tudo aquilo que 
psiquicamente necessitam para sua total realização.

Esse é o salto que aquele que não crê — sem ne-
nhuma culpa de sua parte — não pode ou não está 
disposto a dar. Enquanto que, aquele que crê consi-
dera necessário, além de lógico: a elevação no além 
não é um merecimento do ser humano (que com di-
fi culdade caminha na vida mortal), mas sim um pre-

sente do ser Absoluto, que recolhe as suas boas in-
tenções e as premia, da mesma forma que despreza a 
maldade daqueles que se têm concentrado em causar 
o mal ao próximo.

A plenitude, explicada através de termos religio-
sos, é a união, a conquista da companhia do ser Su-
premo, por causa do amor.

Mas o amor não se impõe: se oferece.
Ninguém, portanto, sente-se forçado a uma pleni-

tude defi nitiva. Mas sim convidado para ela.
O convite pode não ser aceito. Todos podemos 

optar pela aceitação ou não, aqui e agora, prejudi-
cando a todos, semeando o mal e causando dano a 
todos ao seu redor. Ou melhor, optar pelo amor: fa-
zer o bem. Somente assim pode-se assemelhar com 
a essência e a forma do ser Absoluto. Daí a plenitu-
de ser também comparável a uma espécie de mú-
tuo “reconhecimento”: o humano, atravessa a morte, 
reconhece a si mesmo no melhor que tem buscado 
chegar a ser, infi nitamente ampliado no Ser que por 
isso mesmo irá culmina-lo; e ele, ao contrário, por 
toda sua boa ação — no evangelho diz inclusive dar 
um copo com água — faz com que o Ser Absoluto, 
reconhecendo nela uma minúscula imitação do que 
ele próprio é, o assuma, o integre em sua plenitude e 
felicidade eternas.

Ninguém nunca viu, ouviu, nem percebeu de al-
guma forma um Ser tão superior, nos dizem aqueles 
que não acreditam. Têm razão.

Porém, todos tivemos — talvez poucas vezes — a 
sorte de ver algum semelhante nosso que age com ge-
nerosidade, alguém desprendido, que pensa no bem 
de todos, incapazes de vingança ou rancor. Alguém 
pacífi co amável e simpático — a simpatia é uma for-
ma exterior de amor — com que é agradável convi-
ver... Essas pessoas são as que “se parecem” com o 
ideal do bem absoluto. Se refl etirmos sobre sua ação, 
concluímos que o bem é possível — mesmo que às 
vezes os resultados práticos sejam um verdadeiro fra-
casso — e nos estimula.

Finalmente, os cristãos que acreditam encontram 
na pessoa de Jesus de Nazaré o homem que no en-
sinou a amar a todos, devolver o bem em troca do 
mal, acreditar e confi ar em uma perspectiva de paz, 
harmonia e felicidade.
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Em outras religiões, a atenção também é voltada 
para outros admiráveis personagens: Siddharta Gau-
tama, o histórico Buda, que mostrou aos homens o 
caminho para “abandonar” essa existência para al-
cançar a paz defi nitiva do não-ser: sobretudo os seus 
seguidores, indivíduos que tendo alcançado a luz, 
quer dizer a entrada no não-ser, seu maior objetivo, 
renunciam a ele para continuar existindo, pois a par-
tir dessa existência podem ajudar aos demais seres, 

não só os humanos: supremo heroísmo.
Ou nas mais antigas tradições, os “heróis cultu-

rais”, em algumas situações os deuses ou fi lhos dos 
deuses se fi zeram presentes na terra para ensinar aos 
homens técnicas (agricultura, construção etc.) ou até 
lhes tenham trazido ferramentas necessárias, (instru-
mentos de trabalho, armas). Sobretudo, lhes tinham 
ensinado o que deveriam fazer para manter a ordem 
da natureza e, em alguns casos, para congraçar-se 
com os mais poderosos deuses.

Em tudo isso se percebe sempre que o homem por 

si próprio não é capaz de chegar ao Absoluto: preci-
sa de um mediador. Essa é a razão de ser das religi-
ões, que se esforçam em conservar e difundir a obra 
de um mediador, seja ele quem for. Procuram seguir 
suas orientações e conservar-se fi eis à sua origem.

Autocrítica do individuo

Deus nos deu a inteligência, não como um enfeite, 
mas para usá-la: com maior grau de responsabilidade 
quanto maior for a seriedade do assunto. Segue com 
isso que aquele que crê deve examinar o conteúdo 
de suas crenças, para adequar o fi m a que devem ser-
vir: ajudar a tornar-se melhor e, fi nalmente, alcançar 
a plenitude no além. Ajudá-lo, aqui e agora.

Para tanto, deve saber distinguir cuidadosamente 
o que foi tomado em cada época por um grupo, uma 
personalidade ou uma situação singular: para, se for 
conveniente aceita-los; ou então descartá-los se não 
for conveniente, ou até mesmo se criarem obstáculos 
em sua salvação.

Na realidade, para os cristãos o único verdadeiro, 
em que se pode confi ar, é o que Jesus disse e realizou 
diante de tantas pessoas.

Deve-se considerar em especial que as proibições 
constituem atualmente um serio obstáculo para que 
muitos compreendam como alcançar a salvação.

O caminho mais direto

Aqui não será dada uma opinião pessoal.
Nem a de um chefe religioso, por mais importante 

que seja

Nem a de um grupo escolhido
Nem daquela religião, com o mesmo respeito que 

merecem todas.
Vamos trazer o que Jesus de Nazaré disse sobre 

o “critério para ser salvo”. Para alguns, um bom ho-
mem. Para outros, um profeta. Para os cristãos, o fi lho 
de Deus, nada menos do que sua Palavra.

Descrevendo através de imagens simbólicas o de-
nominado “juízo fi nal”, Jesus explicou que uma parte 
da humanidade seria salva e outra não. Por quê?

“Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me 
destes de beber. Estava nu e me vestistes. Doente, e 
me visitastes”. “Aqui está a razão para os que se sal-
vam: porque tiveram compaixão.

Hoje, chamamos simplesmente de “bom cora-
ção”.

Muitos estranham: “Como pudemos fazer isso, se 
não te conhecíamos?”. Quer dizer, muitos se salvam 
sem nem ter conhecido a Jesus: nunca ouviram falar 
dele, ignoram seus ensinamentos... Logo, não é a fé 
que salva. Mas sim a misericórdia.

“Cada vez que tenhas feito pelo menos favoreci-
dos, a mim o fi zeste”, diz Jesus. Quer dizer, assume 
qualquer atitude como destinada a ele próprio.

A cena se repete de forma inversa: com os recha-
çados. “Tive fome e não me destes de comer... “ São 
os que se fecharam para a compaixão Novamente o 
assombro: “Quando o vimos faminto...?; E a respos-
ta correspondente: “Cada vez que deixastes de fazer 
algo por um dos menos favorecidos, a mim o negas-
tes”.

È correto pensar que entre eles haveria alguns, ou 
muitos até, que conheceram Jesus, inclusive se dedi-
caram a algumas práticas religiosas. De nada adianta: 
o único que serve é o amor, a compaixão, as boas 
ações em favor do próximo que Jesus assume e agra-
dece.

Isso é o que as religiões devem fazer para ajudar-
nos a alcançar: a simples bondade. Isso é o que abre 
a porta do além!

Por si só, nem as orações, nem os preceitos, nem 
a fé teórica (“Acreditar que...”). Tudo isso se soma, 
quando confi rmado pela bondade de coração: a úni-

ca que salva.

Da mesma forma, mesmo que não exista fé, nem 
orações, nem cumprimento de preceitos, vemos um 
coração que tem compaixão, capacidade de vibrar, 
e vibrar de forma efi caz, diante da desgraça alheia, 
basta para a elevação plena.

O amor nos eleva: porque nos torna semelhantes 
a Deus.
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“Se não tenho amor, não sou nada”, declara São 
Paulo.

E todos os conselhos, praticas, devoções e cos-
tumes que os tempos têm acumulado, tudo se torna 
pequeno diante da vontade mais nítida e clara de Je-
sus:

“Amai-vos uns aos outros como eu vós tenho ama-
do”.

Notas
* Texto extraído de Federico Revilla, Reflexões sobre 

a vida após a morte, São Paulo: Paulinas, 1999, pp. 
101-120.
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A presença ou ausência do 

imaginário infernal*
Juan Luis Segundo

I. A aparição do imaginário infernal no 

Antigo Testamento
*

Como o leitor já deve saber, ao começar esta lei-
tura, a palavra “Inferno”, como contrária ao “Céu”, 
aparece na Bíblia com um conteúdo muito claro; mas 
é somente ao fi nal do Antigo Testamento que ambos 
constituem o destino de cada ser humano depois de 
sua morte e de acordo com a conduta que tenha tido 
na terra. Antes dessa época, enquanto o céu era a 
morada de Deus (Iahweh), o Inferno — ou seja, um 
lugar inferior à própria terra — era chamado sheol em 
hebraico, e hades em grego.

Durante os primeiros oito séculos de redação da 
Bíblia, o termo hebraico sheol designa a morada, in-
distinta, de todos os seres humanos que morreram, 
igualmente bons e os maus. Quando, uns três séculos 
antes de Cristo, a Bíblia é traduzida ao grego, para 
uso dos judeus da diáspora, acostumados a falar a lín-
gua grega, o termo já existente para o mundo inferior 
com sua morada para as sombras de (quase todos) os 
mortos humanos, bons e maus — o hades — foi es-
colhido para traduzi-lo, embora, como veremos, seu 
conteúdo signifi cativo não era idêntico.

Jó, personagem literária de uma obra teológica 
hebraica do Antigo Testamento, chamado o “justo”, 
embora como todo homem seja também pecador, 
descreve assim, diante de Deus, sua existência e essa 
realidade que lhe põe fi m: “Que poucos são meus 
dias! Afasta-te de mim para eu gozar de um pouco 
de consolo, antes de partir, para não mais voltar, para 
a terra de trevas e de sombra, terra de obscuridade 

e de desordem, onde a própria claridade é como a 

escuridão” (Jó 10,20-22). Embora não se possa falar 
de “vida” nesse mundo de sombras, do qual ninguém 
volta (Jó 14,14a.20) menos ainda pode o sheol ser 
identifi cado (como acontecerá depois) com um lugar 
de castigo (enquanto o céu seria de prêmio) para o 
ser humano que tenha praticado o mal. É o destino 
humano universal depois da vida; e o homem — bom 
ou mau — tem de permanecer, depois de sua morte, 
fora da própria memória de Iahweh, afastado de toda 
ação histórica e até das noticias que desta última lhe 
poderiam chegar (Sl 88,6.13.19).1

Como dizia, essa situação quanto ao conteúdo do 
termo “Inferno” vai-se prolongando até pouco mais 
ou menos três séculos antes de Cristo, quando é con-
cluída a parte da Bíblia escrita em hebraico (e a única 
que será admitida como “Bíblia” pelo povo judeu, 
no fi nal do primeiro século depois de Cristo), Mas 
isso começa a mudar, sobretudo a partir da tentati-
va dos reis da Síria, sucessores de Alexandre Mag-
no, e representantes da cultura grega estendida até o 
Oriente, que pretendem usar a força para helenizar a 
vida e a religião na Palestina. Tal fato origina uma re-
ação igualmente violenta contra essa invasão cultural 
(e militar). Não obstante, a helenização do Oriente, 
unida ao fato de uma boa parte do povo judeu estar 
disperso nesse mundo de cultura grega, terá sua infl u-
ência “positiva”, no sentido de transmitir elementos 
culturais válidos para a vida religiosa do Judaísmo.

Essa mudança, ou seja, um curto período — entre 
as últimas obras escritas em hebraico e introduzidas 
na lista de livros bíblicos, e os livros cristãos, escritos 
já em grego e que formam o que hoje chamamos de 
Novo Testamento — é hoje conhecido como intertes-

tamentário. E isso por haver formado uma espécie de 
ponte, embora não unívoca, entre a Bíblia hebraica 
e a cristã. Embora tal fato não seja reconhecido pela 
exegese judaica como pertencendo à Bíblia, é histo-
ricamente certo que nesse período neotestamentário 
aparecem alguns livros dignos de menção e que em 
algum momento foram aceitos como parte da Bíblia, 
embora depois as polêmicas entre cristãos dos pri-
meiros séculos e seus contemporâneos judeus os te-
nham obrigado a rejeita-los da Bíblia por neles ser 
visível não apenas a linguagem grega, mas idéias ou 
infl uencias teológicas do helenismo ambiente.

Assim, certos livros escritos em grego começaram 
a fazer parte do Antigo Testamento para os católicos. 
Estes reconhecem tais livros como bíblicos, embora 
admitindo que fazem parte de uma “segunda” serie 
de livros bíblicos, que por isso hoje são chamados 
“deuterocanônicos”. Os protestantes chamam-nos de 
“apócrifos”. Mas ambos, católicos e protestantes, re-
conhecem que a literatura “intertestamentária”, que 
inclui também outros livros desse período, reconhe-
cidos como apócrifos por uns e outros, teve um papel 
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importante, porque marcam infl uencias irânico-hele-
nistassobre a cultura hebraica. E um dos pontos mais 
claros dessa infl uência é a aparição da crença numa 
vida ultraterrena e pelo destino defi nitivo do homem 
— ou, pelo menos, de sua alma — no além.

É verdade que a idéia grega da imortalidade da 
alma não é recebida como tal no pensamento hebrai-
co, que nunca admitiu uma separação alma-corpo, 
como a que supõe tal imortalidade “parcial”, por as-
sim dizer. No entanto, o hades grego, corresponden-
te, em principio, ao sheol hebraico — embora através 
de uma versão que sustenta a ressurreição do homem 
completo, ou seja, corrigida do defeito dualista de re-
presentar apenas uma imortalidade da alma) — permi-
te ao pensamento bíblico resolver o problema decisivo 
de saber quando e como Deus exerce a justiça sobre 
a atuação livre do homem durante sua vida na terra.

Com efeito, embora no hades habitassem somente 
sombras, estas já tinham nele um lugar e uma situa-
ção onde se dava um — diríamos modesto — prêmio 
à bondade moral e um similar castigo à maldade. O 
livro dessa época intertestamentária chamado da Sa-

bedoria de Salomão, em seus cinco primeiros capítu-
los, divide os homens em duas categorias, de acordo 
com a aposto que façam diante da morte. Os ímpios 
apostam na vitória total da morte e procuram acumu-
lar nesta vida todas as satisfações que, por qualquer 
meio, lhes sejam acessíveis. “Que nossa força seja 
norma da justiça” (Sb 2,11), tal é seu lema e premissa 
lógica de sua existência inteira. Os justos, pelo con-
trário, sabendo-se à prova nesta vida (Sb 3,5) e apos-
tando que a justiça deve ter recompensa (Sb 2,22), 
vivem na terra submetidos a uma moral estrita, mas 
com uma esperança “cheia de imortalidade” (Sb 3,4). 
Pensam que, se a justiça saiu da própria criação de 
Deus, deve ser imortal (Sb 1,15).

Mas, talvez, o mais importante e signifi cativo é 
que o Juiz, que não exerceu sua justiça durante a 
existência terrena dos homens — Jó é a prova e o 
protótipo desta afi rmação teologia — usa a ressurrei-
ção para colocar a justiça em seu verdadeiro lugar. 
No entanto, de maneira inesperada, o Juiz age na pra-
tica, isto é: não distribui prêmios ou castigos. Deixa 
que aquilo que a liberdade do homem escolheu seja, 
do mesmo modo, seu premio ou seu castigo. Ou, até 
seria melhor dizer, sanciona o que casa um escolheu 
para sua existência. Aqueles que apostaram em que a 
justiça vence a morte, terão a justiça que os faça valer 
e lhes dê uma vida eterna junto de Deus (Sb 5,15). E 
o que é ainda mais digno de menção é que não há 
castigo propriamente dito para os que apostaram na 
plena vitória da morte. Ressuscitam um instante para 
comprovar seu erro e retornam a esse nada com o 

qual fi zeram um pacto (Sb 1,16). Têm aquilo em que 
haviam apostado, o nada que pode ser o próprio she-

ol. Erraram em acreditar que era esse o único destino 
possível e terão como sorte o que esperaram e esco-
lheram:... nós, apenas nascidos, deixamos de existir” 
(Sb 5,13).

É notável essa sobriedade, quase metafísica, da 
concepção sapiencial da diferença ultraterrena que 
separa os dois tipos de existência futura entre os quais 
a liberdade humana opta, direta e simplesmente, diria 
eu, conforme aposta na justiça ou na morte, e depois 
age de maneira lógica com a aposta realizada. Talvez 
por isso mesmo, possa surpreender que, algumas dé-
cadas depois, quando se aborda o Novo Testamento, 
a linguagem – primeiro de João Batista e depois de 
Jesus — sobre a sorte dos rejeitados por Deus no Ju-
ízo apareça carregada de imagens que sugerem um 
terrível castigo feito, ao que parece, literariamente à 
base das torturas usadas pelos homens com os cul-
pados de crimes, ou simplesmente com aqueles dos 
quais querem vingar-se.

O autor do artigo sobre a “Escatologia dos Sinó-
ticos”, em Mysterium Salutis, afi rma, talvez com de-
masiada facilidade, que: “O Novo Testamento com-
partilha as idéias de seu tempo sobre o Inferno. No 
entanto, suas afi rmações sobre este particular têm 
pouco relevo. Pretendem exortar e admoestar as 
consciências, mas — (não)2 — estão interessadas na 
descrição do Inferno, prescindindo de alguns textos 
do Apocalipse de João [...] No período posterior ao 
Novo Testamento, o mundo inferior foi pintado com 
traços fantásticos e terríveis; por exemplo no Apoca-
lipse de Pedro (livro 135). Um fruto tardio dessa des-
crição é, depois de muitos escalões intermediários, a 
Divina Comédia, de Dante.”3

Não obstante, penso que se diz com demasiada 
rapidez que o Novo Testamento, “compartilha as 
idéias de seu tempo”, a respeito do Inferno. Precisa-
mente, é desconcertante o abismo que existe entre a 
já mencionada sobriedade do livro da Sabedoria (no 
que diz respeito ao destino dos condenados) com as 
expressões — certamente fi guradas, mas muito fortes 
— de João Batista e de Jesus. Vários exegetas, ainda 
que sem poder datar a obra, destacam o primeiro livro 
de Henoc como uma das fontes mais evidentes, ca-
pazes de preencher essa brecha da literatura intertes-
tamentária com descrições — embora de linguagem 
— fi gurada sobre o modo que Deus teria de castigar 
a maldade cometida pelo homem na terra, além dos 
limites desta vida terrena. Interessa-me apenas desta-
car aqui um fato inegável: quando, com os evange-
lhos Sinóticos, se chega a memória de (João Batista 
e de) Jesus,encontramo-nos diante de uma notável 
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variedade de fi guras de linguagem, que fazem alusão 
ao castigo que virá para aqueles que tenham levado 
sua conduta por caminhos que aborrecem a Deus.

Jesus, embora pareça,segundo os evangelhos, 
nunca fazer uma descrição direta daquilo que se so-
fre no Inferno, emprega expressões fi guradas, mode-
ladas num passado recente, quando não procedentes 
de outros livros canônicos da Bíblia. Talvez essa lin-
guagem fi gurada provenha das maldiçoes proféticas, 
cujos resultados foram colocados primeiro pelos pro-
fetas na vida presente; e, depois, com a descoberta 
posterior de uma vida ultraterrena e sua versão popu-
lar, colocou logo, nessa época precedente (ou con-
temporânea) ao Novo Testamento, no justo castigo 
ultraterreno (e não já na história deste eón ou mun-
do), ou seja, no destino eterno e infernal do pecador.

É possível também que o contacto com a cultura 
greco-romana popular tenha infl uído, de modo geral, 
nessa mudança lingüística, pois o hades dos gregos e 
depois dos romanos, desde tempos muito antigos con-
tinha tanto os Campos Elísios, morada defi nitiva das 
sombras dos bons, como lugares onde se torturavam 
as sombras daqueles que haviam cometido crimes em 
sua vida terrena. Bastará um exemplo bem conheci-
do: o livro VI da Eneida, de Virgílio. Todo ele dentro 
dessa atmosfera estranha, vaga e, geralmente, triste 
e sombria desse resto de vida (?) posterior à morte.

Seja, pois, quais forem as infl uencias que, no mun-
do hebraico, mudaram o panorama da vida depois 
da morte, o Novo Testamento mostra-nos, de maneira 
muito mais forte e expressiva, o resultado que teria 
um julgamento negativo e fi nal de Deus sobre a exis-
tência do homem. Por isso mesmo, dedicarei este pri-
meiro capitulo para recordar ao leitor expressões de 
João Batista e sobretudo de Jesus, que se referem ao 
castigo que, numa vida futura, Deus preparou para 
aqueles que não aceitaram a lei moral revelada por 
Deus ou a revelação especial trazida aos homens por 
Jesus de Nazaré.

II. O marco figurativo do Inferno nos 

sinóticos

Nos três Sinóticos existem expressões indiretas 

sobre em quem implicaria como castigo ultraterreno 
o habitar para sempre, depois da morte, num lugar 
destinado por Deus àqueles que, de maneira signi-
fi cativa, tenham agido mal. Assim, por exemplo, em 
Mateus (11,20.22.24), Jesus dirige-se a Corazaim e a 
Betsaida, com um “Ai de vós!”. E explica o porquê: 
“Se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os 
milagres que em vós se realizaram, há muito tempo 

que, com saco e cinza, se teriam convertido. Por isso 
vos digo que no Dia do Julgamento haverá menos ri-

gor para Tiro e Sidônia do que para vós”. E algo seme-
lhante se diz de Cafarnaum: “No Dia do Julgamento 
haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que 

para ti”. Como vemos, trata-se, de fato, de uma pre-
dição escatológica, mas pouco se diz sobre em que 
consistiria esse castigo ultraterreno que merecem, 
exceto a comparação com Sodoma que apenas con-
signa o rigor de sua condenação. De fato, o castigo 
de Sodoma não é escatológico, mas sim de extremo 
rigor, apesar de terreno.

Prefi ro, pois, referir-me às poucas fi guras de lin-
guagem com as quais se descreve o castigo defi nitivo, 
depois da morte e do julgamento divino, reservado 
àqueles que praticaram o mal durante sua vida na terra.

E penso que é factível e talvez útil começar por 
uma lista das cinco metáforas, varias vezes usadas 
por Jesus para designar o resultado defi nitivo do jul-
gamento último e negativo de Deus, em relação a 
uma pessoa ou grupo humano. Depois de destacar 
as cinco fi guras mais usadas para designar esse desti-
no defi nitivo do homem, serão cabíveis observações 
mais precisas sobre o que signifi ca essa linguagem e 
o que deve dizer-nos:
• Fogo inextinguível (cf. Mt. 3,12; 5,22; 13,42.50; 

18,8-9; 25,41; Mc 9.43.48; Lc 3,17).

• Verme que não morre (cf. Mc 9,48)

• Trevas exteriores (cf. Mt 22,13; 25,30)

• Choro e ranger de dentes (cf. Mt 8,12; 13,42-50; 
22,13; 24,51; 25,30; Lc 13,28).

• Apartai-vos de mim (cf. Mt 7,23; 25,41; Lc 
13,27).

A. Observações sobre a presença de 

um imaginário infernal

1. João Batista, em seu anuncio da proximidade 
ou iminência do juízo fi nal, usa a metáfora da árvore 
que carrega ou não frutos bons. De acordo com eles, 
as árvores que não carregam bom fruto serão lança-
das ao fogo. Mas este tem uma qualidade inesperada. 
De fato, um pouco mais adiante, o julgamento dis-
cernirá o que é trigo e o que é palha, e esta última 
será queimada com um fogo que não se apaga (Mt 
3,12; Lc 3,17).

Jesus, no Sermão da Montanha, segundo a primei-
ra antítese — construída por Mateus — entre a Lei de 
Moisés e a de Jesus, teria dito que aquele que cha-
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mar seu irmão de “renegado” será “réu” da geena do 
fogo”. Embora aqui o fogo não venha com o adjetivo 
de inextinguível, a geena signifi ca o fogo que se apli-
cava ao lixo até fazê-lo desaparecer. Além disso, na 
interpretação que faz o próprio Jesus sobre “o fi m do 
mundo”, diz que a cizânia crescida junto com o trigo 
será separada dele e jogada ao fogo, e que isso sig-
nifi ca que os “agentes de iniqüidade serão lançados 
no forno do fogo; ali será o choro e o ranges de den-
tes” (mt 13,40.42) e, no mesmo contexto, repete-se 
a mesma imagem em 13,49-50; confi rma-se no con-
texto mais difícil da parábola sobre as sortes trocadas 
entre o rico e o pobre — Lc 16,22ss —, o que escreve 
a esse respeito o já citado Bietenhard, no Dicionário 

Teológico Del Nuevo Testamento.
4

Diz também Jesus que “mais vale entrar com um 
só olho na Vida do que, com os dois, ser lançado a 
geena do fogo”. E, a respeito daqueles que têm duas 
mãos e dois pés, mas encontram neles obstáculos 
para a salvação, que “mais vale entrar mutilado ou 
manco na Vida do que, com as duas mãos ou os dois 
pés, ser lançado no fogo eterno” (Mt 18,8-9), isto é, 
literalmente, que nunca se extingue. Marcos diz a 
mesma coisa, nomeando três vezes a geena e duas 
vezes o “fogo que não se apaga” (Mc 9,42-48).

2. Nesse mesmo lugar e contexto, Marcos acres-
centa outra fi gura de linguagem — certamente elo-
qüente —, tirada do Trito-Isaías (Is 66,24): “o verme 
que nunca morre” (Mc 9,48). Nela, o profeta do Anti-
go Testamento não se refere ao Inferno, mas à vitória 
de Deus sobre todos os seus inimigos, que aparecem 
como cadáveres. Da transposição da fi gura que de-
signa a corrupção do cadáver — os vermes — à vida 
ultraterrena, enquanto castigo das más ações, surge o 
uso metafórico que estudamos aqui.

3. As “trevas exteriores”, escatologicamente, alu-
dem à exclusão da festa que signifi cará a realização 
fi nal do Reino de Deus daqueles que agiram mal. 
Como acontece muitas vezes na linguagem do tempo 
de Jesus, a celebração de uma grande alegria supõe 
um banquete. Pois bem, Jesus teria dito que a surpre-
sa, que se experimentará nesse esperado fi nal, será a 
presença de muitos que virão de fora (do povo de Isra-
el) para sentar-se à mesa do banquete da alegria com 
os três grandes patriarcas dos quais Israel gloria-se de 
proceder: Abraão, Isaac e Jacó. Os fi lhos do Reino, 
isto é, os fi lhos desses patriarcas serão “lançados às 
trevas de fora” (Mt 8,12). Veja-se também a parábola 
do banquete, com idêntico fi nal para quem não tinha 
a conduta apropriada (= o vestido de bodas) em Mt 
22,13; assim, como na parábola dos talentos, quando 
se trata daquele que recebeu e devolveu um talen-
to, sem fazer frutifi car o recebido: Mt 25,30. Nessas 

duas parábolas é lógico pensar que, tratando-se de 
um discernimento sobre condutas, isto é, de um jul-
gamento, o caráter escatológico está implicitamente 
presente, ao passo que o estava de forma explicita no 
caso do banquete fi nal do Reino de Deus realizado.

4. O “ranger de dentes” é uma expressão fi gurada 
tirada de sinais exteriores que o corpo humano dá ao 
encontrar-se numa situação de dolorosa ansiedade, 
angústia e medo contínuo. Algo semelhante à expres-
são fi gurada castelhana “tener piel de gallina” (“arre-
piar-se”, em português), se excluímos dessa metáfora 
algo da covardia proveniente do último termo, e limi-
tamos a expressão à mudança visível da pele, ante a 
angústia de estar diante de uma dor iminente. Está as-
sociada à expressão “trevas exteriores”, ou seja, a que 
alude à ausência de uma situação de alegria festiva 
e à desproteção consecutiva, quando se sente a falta 
de ajuda ou companhia (Mt 8,12 e paralelo em Lc 
13,28; Mt 22,13; 24,51; 25,30 na parábola do Juízo 
Final). Também, embora com menos lógica fi gurativa, 
associa-se o “ranger de dentes” com a “fornalha ar-
dente”, à qual serão enviados os “agentes de iniqüi-
dade” depois do Juízo (Mt 13,41-42.50).

B. Notas literárias sobre presença e 

ausência dessa linguagem

Como já mencionei, o tópico anterior constitui a 
lista das fi guras literárias que, clara e diretamente, 
aludem aos castigos infernais nos Evangelhos Sinó-
ticos.

Creio que essa lista sugere varias coisas que devem 
ser levadas em conta, quando, a seguir, formos pro-
curar determinar o que, na realidade, historicamente 
— e não apenas de modo fi gurado —, Jesus teria dito 
em sua mente, quando falava desse “novíssimo” (que 
em latim, signifi ca o que, aparentemente, é seu con-
trário, isto é, uma das duas realidades “ultimíssimas”, 
se quisermos criar um neologismo apropriado). De 
fato, o destino último do homem, em cada um dos 
casos que acabamos de apresentar, estará constituído 
tanto por uma realidade celeste à qual nos referimos 
(mas que também existe nos Sinóticos e é atribuída a 
Jesus), quanto pela realidade infernal à qual Jesus se 
refere e que é o centro de nosso interesse aqui.

Contudo, temos de fazer uma observação prévia 
referente ao que aqui chamo de infernal. O tipo de 
realidades fi guradas como tormentos, às quais acaba-
mos de nos referir, em sua própria linguagem fi gurada 
são e não são infernais, estritamente falando. São tal, 
enquanto relacionadas — pelo menos, no Novo Tes-
tamento — com o Juízo Final de Deus determinando 
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o destino defi nitivo dos homens e, em alguns casos, 
de grupos ou de nações. Não o são, enquanto já não 
se relacionam com essa realidade sombria do mundo 
subterrâneo que chamamos sheol ou hades (respecti-
vamente, em hebraico e grego). Com duas exceções 
em Lucas, o mais grego dos Sinóticos, que usa duas 
vezes a palavra hades em seu contexto fi gurativo co-
mum na cultura helênica, apesar de que na parábola 
de Lázaro e do rico acrescente à sua localização “in-
ferior” a chama de fogo na qual situa o epulão.* De 
modo geral, a analogia básica que, nos Sinóticos — e 
principalmente em Mateus —, sustenta essa serie de 
tormentos chama-se geena e não é infernal, mas de-
signa um lugar terrestre perto de Jerusalém.

Essa palavra importante para o desenvolvimento 
futuro do “imaginário” infernal, foi transcrita (não tra-
duzida) em grego, assim como nas línguas vivas da 
maioria das bíblias modernas. Geena, originalmente, 
chamava-se um vale que dividia a antiga Jerusalém 
das colinas que a rodeavam pelo sul e pelo oeste. 
Ali estaria situado o Tofet, santuário no qual, durante 
algum tempo, eram oferecidos sacrifícios humanos. 
“A apocalíptica judaica pensava que esse vale se con-
verteria no tanque de fogo do Juízo Final (Hen. etíope 
90,26s; 27,1ss, 54,1ss; 56,3s). Desde então (séculos I 
e II d.C.), aplicou-se o nome de geena à fornalha do 
fi nal dos tempos.”5 Não obstante, parece que dessa 
função fi nal da geena passou-se a uma provisória, 
nos círculos do rabinado judaico, na qual o fogo ser-
via de “purgatório” provisório até o Juízo fi nal.

Levando em conta que o imaginário Inferno nos 
Sinóticos não procede nem da concepção pagã grega 
do hades, gostaria de levar o leitor às observações li-
terárias que merece a linguagem com a qual os Evan-
gelhos se expressam sobre os tormentos infernais aci-
ma mencionados.

Uma breve análise literária mostrará cinco claros 
indícios que — embora não constituam provas con-
cludentes sobre o que Jesus pensava a respeito do 
Inferno — deverão ser levados em conta pelos que 
procuram extrair dessas fi guras uma resposta coeren-
te com essa pergunta. Obviamente, na medida em 
que os evangelistas mais confi áveis historicamente 
— isto é, os Sinóticos — tiveram êxito em expressar 
inteligentemente a memória que dele conservavam as 
comunidades cristãs, nesse período de tempo cober-
to pelos escritos no Novo Testamento.

Em primeiro lugar, é importante destacar que, em 
nenhum dos textos citados, Jesus responde direta-

mente a uma pergunta que poderia ser formulada as-
sim: o que é o Inferno? O leitor pode fazer a prova e 
verá que as alusões ao Inferno estão sempre localiza-

das numa problemática que não se dirige a saber se 
o Inferno existe, nem, em caso afi rmativo, como ele 
é. Se reexaminamos as passagens indicadas, caberia 
dizer que a pergunta à qual todos respondem poderia 
ser formulada desta maneira: o que é que Deus ama 
e/ou o que é que Deus odeia ou aborrece na conduta 
humana? É só ao responder a esta pergunta central, 
que aparecem, para expressar essa oposição radical, 
as diversas “fi guras literárias” referentes ao Inferno 
cumprindo assim sua função signifi cativa.

Todos os exegetas importantes que, segundo meu 
saber e entender, tratam desse problema, perceberam 
isso claramente. Disse antes que ia fazer a lista das 
passagens do Sinóticos que diretamente tratavam do 
Inferno. Que o leitor não se engane: esse “diretamen-
te” não fazia alusão a perguntas que respondam de 
forma direta (in recto, com se expressava o latim es-
colástico) a questão da existência ou da essência do 
Inferno. Tratava-se de que faziam alusão diretamente 
a ele, mas para signifi car ou ensinar outra coisa. Ée 
essa outra coisa aparece, com toda a clareza dese-
jável, na última das passagens citadas na lista: a do 
Juízo Final segundo Mateus. O que Jesus quer signi-
fi car com essa parábola (é critério exegético comum 
a todas as parábolas só alegorizar o que está expres-
samente alegorizado) é o critério que Deus-Juiz terá 
para julgar a humanidade inteira, no fi m do mundo: 
o amor concreto ao irmão necessitado.

H. Bietenhard destaca “o fato que, no Novo Testa-
mento, não se encontre qualquer concepção sobre o 
além; não existe doutrina alguma sobre o além, nem 
encontramos nele qualquer geografi a do mundo do 
além.”6 Obviamente, isso não signifi ca que tais fi guras 
sejam descartáveis. Signifi ca apenas que é necessário 
compreender sua função no discurso. O que vimos 
até aqui nos indica, claramente, que são como um 
pano de fundo, que nos faz compreender uma qua-
lidade do julgamento de Deus sobre certas condutas 
humanas: joga-se, nesse juízo, algo absoluto. Algo 
além do qual nada mais grave ou negativo pode ser 
pensado. Formam, por assim dizer, um complemento 
adverbial que indica a radicalidade que é necessário 
dar ao verbo que expressa a rejeição de Deus a tais 
condutas.

Basta pensar que dois elementos fi gurativos trazem 
o que se poderia chamar de “exagero” ou, dada a 
função que acabamos de ver, o “peso acentuado” do 
julgamento até tropeçar no impossível: na realidade, 
não existe “verme que não morra”, nem combustível 
algum que não se esgote, nem, portanto, “fogo que 
não se extinga”. Esse ultrapassar os limites das possi-
bilidades materiais indica à imaginação que estamos 
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diante de dimensões absolutas da existência humana.
Em segundo lugar, essa maneira específi ca com a 

qual os Sinóticos usam certo imaginário para distin-
guir o julgamento negativo do positivo sobre as ati-
vidades ou condutas do homem, quando aquele se 
concebe como absoluto, isto é, como o julgamento 
que pronuncia — para não dizer que é — o próprio 
Deus, está associada a um contexto cultural determi-
nado.

De fato, quem examinar por alto a lista anterior 
sobre as metáforas, que os Sinóticos usam e que nor-
malmente colocam nos lábios de Jesus, perceberá 
imediatamente que Mateus é o que predomina. A 
tal ponto que esse poderia pensar que é o único a 
atribuir a Jesus essa mensagem fi gurada. Pois bem, 
é opinião comum entre os melhores exegetas que a 
única obra (completa, ou seja, que ultrapassa a me-
dida e a importância que pode ter uma carta, como 
por exemplo, a escrita por um pseudo-Paulo aos He-
breus, ou a de são Tiago) que o Novo Testamento traz 
até nós, procedente do ambiente judaico-cristão é o 
primeiro Evangelho, isto é, o de Mateus. A lógica nos 
leva, assim (o que, por outro lado, a história confi r-
mará), a supor que o imaginário infernal, tenha-o ou 
não empregado o próprio Jesus, era algo comum — e 
repetido — no ambiente dos judeus da Palestina con-
vertido ao Cristianismo.

Essa primeira impressão se confi rma, se compa-
ramos Mateus com os outros dois Sinóticos, Marcos 
e Lucas. Como o leitor já deve saber, é comum falar, 
em exegese, de duas fontes principais para o material 
que os Sinóticos tiraram e acomodaram ao signifi cado 
que deram àquilo que as comunidades cristãs, oral-
mente ou por escrito, mantinham em sua memória 
sobre a vida pública de Jesus. Uma dessas duas fontes 
é exatamente o evangelho de Marcos, tal como hoje 
o conhecemos. Pois bem, apenas numa passagem de 

Marcos encontramos duas das metáforas que se asso-
ciam com a geena: o verme que não morre e o fogo 
que não se apaga. De fato, em Mc 9,43.45.47-48, 
Jesus fala do que obstaculiza a conduta apropriada 
(= escândalo) e proclama que se uma mão, um pé ou 
um olho constitui um obstáculo, mais vale desfazer-
se do que é parcial, para não perder o que é total ou 
absoluto, ou seja, a salvação ultraterrena. O v. 48 é 
importante porque constitui uma citação do Antigo 
Testamento, que precisamente mostra a origem das 
duas metáforas infernais que teriam sido utilizadas 
por Jesus, proveniente de um texto apocalíptico do 
Trito-Isaías (66,24), que falava da vitória de Deus so-
bre seus inimigos. Fora dessa passagem, Marcos não 
volta a mencionar qualquer metáfora infernal.

Quanto a Lucas — apesar de que, com Mateus, 

dependa de Marcos e de uma fonte comum a Ma-
teus e a ele, chamada Q — não apenas não conhe-
ce nessa fonte comum nenhum logion de Jesus so-
bre os tormentos infernais; pelo contrário, atreve-se 
a mudar sua fonte, onde Mateus recorda que Jesus 
adverte que virão muitos do mundo inteiro para sen-
tar-se com Abraão, no banquete fi nal, ao passo que 
inesperadamente muitos fi lhos do Reino (isto é, da 
descendência natural do patriarca) seriam expulsos 
para as “trevas exteriores, onde há fogo e ranger de 
dentes” (Mt 8,12). Lucas tira tudo o que possa parecer 
uma descrição do Inferno para escrever: “(O dono da 
casa) responderá: Eu não sei de onde sois; longe de 
mim os malfeitores! E lá haverá choro e ranger de 
dentes, quando virdes Abraão [...] e todos os profetas 
no Reino de Deus, enquanto que vós sois lançados 
fora!” (Lc 13,27-28). A mudança introduzida mostra 
que a falta de qualquer referência aos tormentos in-
fernais não é fortuita nesse evangelista. Sendo Lucas, 
segundo todas as probabilidades, originariamente um 
pagão, que depois converteu-se ao Cristianismo, para 
seu auditório de igual origem, retira das alusões ao In-
ferno — provenientes da fonte Q — tudo o que possa 
chocar as idéias num contexto de cultura grega.

É certo que, de uma fonte que Lucas conheceu 
ao documentar-se e que lhe é própria, o evangelista 
coloca na boca de Jesus uma parábola, que refl ete 
em todos os seus termos a concepção do além-tú-
mulo existente no povo de Israel: aquela do rico e do 
pobre (Lázaro) quando, depois de morrer, e sempre 
diante da presença de Abraão, que defi ne seus des-
tinos, estes são uma inversão do que eram em suas 
vidas. O pobre aparece no banquete fi nal reclinado 
junto a Abraão, e o rico sofrendo, “nesta chama” (Lc 
16,24). O cuidado de Lucas em destacar e acentuar a 
origem e o ambiente judaico da parábola faz pensar 
que ele esta insistindo entre os pagãos convertidos ao 
Cristianismo, em que Jesus tomou do ambiente reli-
gioso da Palestina uma parábola para advertir sobre 
a igualdade que o Reinado de Deus ia trazer a Israel, 
de um modo tão inevitável como a igualdade que 
traz a morte.

Além desses dois casos, e de outra citação tirada 
da pregação apocalíptica de João Batista, Lucas pare-
ce ter empenho em mostrar Jesus como que livre des-
sa linha de linguagem fi gurada sobre o destino que 
aguarda eternamente os maus, depois desta vida.

Em terceiro lugar, a idéia de que as passagens de 
Mateus, referentes aos castigos infernais, constituem 
uma linguagem já feita e vigente no povo religioso 
israelita, na época de Jesus, confi rma-se quando se 
observa que as cinco expressões recolhidas e acima 
destacadas estão, por um costume de linguagem, 
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como que unidas umas com as outras. Na realidade, 
formam dois pares, embora às vezes ambos estejam 
confundidos: a) o lugar onde “o verme não morre e o 
fogo (eterno) não se extingue”; e b) as “trevas exterio-
res com choro e ranger de dentes”. A última expres-
são, a quinta de nossa lista, talvez a mais profunda e 
expressiva — a do Juízo Final, em Mateus — une as 
duas categorias. De fato, começa por um “Apartai-

vós de mim (Deus), malditos” (equivalente às “trevas 
exteriores”) e termina com a expressão mais comum 
nos dois pares mencionados:”...ao fogo eterno”.

Também aqui, percebemos que os Sinóticos não 
criaram essas expressões fi guradas relativas ao Infer-
no, que tampouco são criações de Jesus. O pano de 
fundo para compreender plenamente a seriedade do 
julgamento divino faz parte de uma linguagem já fei-
ta. E os exegetas estão mais uma vez de acordo com 
isso. O tomo V de Mysterium salutis expressa assim 
seu pensamento a respeito:

O Novo Testamento compartilha as ideias de sua época 
sobre o Inferno. No entanto, suas afirmações sobre este 
particular têm pouca relevância. Pretendem exortar e 
admoestar as consciências, mas não estão interessadas 
na descrição do Inferno, prescindindo de alguns textos 
do Apocalipse de João.7

Particularmente, acrescenta em nota,

trevas e fogo, enquanto castigos do Inferno aparecem 
também nas idéias babilônicas e iranianas do além, 
que possivelmente influenciaram o Antigo Testamento 
e o judaísmo (...). É possível que muitos e importan-
tes motivos da apocalíptica judaica começaram a fazer 
parte das idéias tradicionais cristãs do além e inclusive 
de algumas apresentações dogmáticas.

É difícil aceitar tal infl uência das idéias iranianas 
no Antigo Testamento propriamente dito, pois este co-
nhece apenas um Sheol tenebroso, onde habitam as 
almas dos mortos. No Antigo Testamento judaico não 
aparecem, no meu entender, rastros de trevas e fogo 
como “castigos” infernais. Quando muito, a infl uên-
cia aqui mencionada teria sido do período do judaís-
mo intertestamentário. A esse respeito, J. L. McKenzie 
cita, além do já mencionado primeiro livro de Henoc 
(etíope), o Livro da Assunção de Moisés, o Apocalip-
se (sírio) de Baruc e quarto livro de Esdras.8

Em quarto lugar, já sugeri ao leitor a existência de 
uma particularidade na última imagem — a quinta 
—, importante para que os tormentos infernais, com 
os quais se apela à imaginação do leitor para sua 
compreensão de que está diante do absoluto, não 
sejam tomados como castigos infernais, mas como 
o próprio objeto pelo qual opta a liberdade na linha 

do mal.
Referi-me a isso ao comentar que o livro da sabe-

doria não falava de “castigos” impostos aos que, por 
apostar na vitória total da morte, haviam tirado como 
conseqüência que a “sorte” ou destino do homem es-
tava em acumular, durante o período de duração de 
sua única existência — a terrena —, a maior dose 
possível de satisfações e prazeres. Não eram castiga-
dos. Davase-lhes o que sua liberdade havia escolhi-
do: nada acumular para outra existência que poderia 
ocorrer além da morte. Ressurgem um instante para 
um julgamento que, até certo ponto, não se pode nem 
sequer dizer que é de Deus, pois este nada mais faz 
que ratifi car a decisão do homem. A própria noção 
de castigo é algo diferente. Numa lei ou em qualquer 
prescrição heterônoma, o julgamento que sobrevém 
à transgressão dessa lei ou prescrição inventa uma 
pena, além das más conseqüências que podem ou 
não sobrevir ao agente por obra da causalidade de 
tal transgressão. Para dar um exemplo: no ensino, os 
alunos são submetidos a exames. Se falham na prova, 
deverão repetir o ano ou o exame. Isso não é um cas-
tigo, mas a conseqüência de sua performance. Mas, 
se, além da repetição do ano ou do exame, proíbe-se 
o aluno de comer sobremesa durante um mês, esta-
mos, então, diante de um “castigo”, que fi ca visível 
pela solução de continuidade causal entre o resulta-
do de uma prova de conhecimentos e a privação de 
uma comida gostosa.

Pois bem, quem agiu contra os valores que consti-
tuem o próprio ser de Deus não é castigado se, como 
diz a parábola mateana, deve ouvir de Deus estas pa-
lavras terríveis: “Apartai-vós de mim...” Mas, se a esse 
apartar-se de Deus e dos valores que ele representa, 
acrescenta-se o ser lançado ao fogo, estamos dian-
te de um castigo. Fica, assim, o castigo como uma 
expressão de imaturidade. Quando as conseqüências 
— direta ou causalmente — más de uma conduta não 
são percebidas ou não têm a força imaginativa capaz 
de converte-las em motivação sufi ciente para deixar 
de praticar o mal, muitas vezes o “castigo” supre 
— com vantagens efêmeras ou contraproducentes, 
enquanto prolongam a imaturidade — a deliberação 
responsável sobre os efeitos dessa ação a longo pra-
zo. Quanto mais o elemento de massa impera numa 
sociedade, maior é a tentação de suprir o acento co-
locado na educação com o aumento dos castigos. E 
vice-versa, o que leva a estabelecer uma diferença 
qualitativa, pelo menos incipiente, entre a imagem de 
“aparta-se de deus” (prelúdio do que, mais tarde, se 
chamará de “pena de dano”) e a do fogo que não se 
apaga ou outros castigos semelhantes.

Por isso, no Diccionario de Espiritualidad, T. Alva-
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rez escreve sobre o que a teologia conclui dos “dados 
de fato” que a linguagem fi gurada usada pelo Novo 
Testamento oferece em relação ao Inferno: “Determi-

nante e essencial no estado de condenação é a pri-
vação de Deus: pena de dano. Fator complementar 

é o sofrimento infi nito infl igido ao condenado, que 
é defi nido na Escritura como fogo: pena de sentido.”9 
Isto é sufi ciente como resumo provisório, embora 
seja necessário pesar duas coisas. A primeira é que 
ainda falta saber qual a relação dessa distinção entre 
“primário” e “secundário” com a “verdade” que nos 
vem da revelação evangélica. E a segunda, que em 
parte alguma aparece a dor infernal como “infi nita”, 
a não ser em seu aspecto temporal de duração: o fogo 
que não se apaga ou fogo eterno.

Em quinto lugar, o chamado de atenção que deve-
ria signifi car a desproporção com que essa linguagem 
fi gurada (para referir-se às penas infernais) é usada 
por Mateus, em relação aos dois outros Sinóticos 
(que parecem apenas conhece-lo, ou mesmo rejeitá-
lo), não deveria levar a conclusões apressadas sobre 
se foi ou não utilizada pelo próprio Jesus.

Traduzida em cifras, tal desproporção deve cha-
mar a atenção dos teólogos, se não dos exegetas. 
Mateus aplicaria essa linguagem em mais ou me-
nos 15 ocasiões, ao passo que, na pratica, Marcos 
e Lucas não a utilizam, sem primeiro submetê-la a 
certas modifi cações ou esclarecimentos. De fato, re-
cordemos que, no que se refere a Marcos, este tem 
especial cuidado, no único lugar onde a coloca em 
lábios de Jesus, de destacar ou indicar que o próprio 
Jesus mostrou que estava citando o Trito-Isaías. Por 
seu lado, das três vezes que Lucas a utiliza em seu 
evangelho, somente duas vezes a coloca em lábios 
de Jesus, mas através de modifi cações que, num caso, 
consiste e tirar-lhe sua orientação escatológica (cf. Lc 
13,26-28) e, no outro, em sublinhar que Jesus toma 
uma visão hebraica sobre o hades (cf. Lc 16,23-31). 
Na terceira vez, com mais lógica, coloca a linguagem 
apocalíptica na pregação de João Batista e não na de 
Jesus (cf. Lc 3,17). Assim, de certo modo, creio que 
não exageraria se dissesse que, por mais ou menos 15 
vezes Mateus utiliza esse imaginário, e praticamente 
Marcos e Lucas evitam utilizá-lo. Pelo menos em Lu-
cas, isso aparece claramente.

Obviamente, as cifras que acabamos de dar não 
pretendem possuir uma exatidão matemática. É mui-
to difícil encontrar tal exatidão num estudo sobre a 
linguagem humana, sobretudo quando se trata de tex-
tos dos quais não possuímos os originais, mas apenas 
copias como as fabricadas e recopiadas, durante os 
quinze séculos, transcorridos desde que se escreveu 
o original até a invenção da imprensa. Nessa longa 

tarefa, misturam-se, por um lado, a intenção de uma 
fi delidade fundamental, com o desejo de esclarecer 
uma passagem obscura, as distrações no copiar (entre 
as quais se conta a de passar a outro evangelista o que 
sabe de memória porque provem de Mateus), recor-
dações de outros textos similares (os de outros Sinóti-
cos), as correções de supostos erros etc. Apesar disso, 
e das consecutivas discussões textuais entre exegetas, 
a desproporção quantitativa entre o grande numero 
de vezes que Mateus usa a linguagem fi gurada sobre 
os, de acordo com o parágrafo anterior, chamados 
“castigos” infernais, em relação com a praticamente 
cifra zero dos dois outros Sinóticos, é tão grande que 
não pôde deixar de ser percebida pela exegese, em-
bora a teologia especulativa, sem uma razão explicita 
que dá o que pensar, negue-se a leva-la em conta.

Procurando, pois, encontrar essa razão esquiva, o 
leitor já deve ter notado três coisas, que levam a pen-
sar que Mateus não inventou essa linguagem, além 
da razão geral de que se nota o uso de citações bí-
blicas onde já aparece esse imaginário, que repete 
imagens obviamente já estruturadas dentro de certa 
semântica, e que esta tem todas as probabilidades de 
ter sido a linguagem usada por Jesus, uma vez que, 
não em vão, foi chamado de “Jesus, o profeta de Na-

zaré da Galiléia” (Mt 21,11).
A primeira é que o uso dessa linguagem fi gurada 

em Mateus, e com relação à escatologia do Inferno, 
aparece preferencialmente nas parábolas. Pois bem, 
embora, de modo geral seja praticamente impossível 
chegar às próprias palavras (= ipsissima verba Jesu) 
de Jesus, os exegetas estão de acordo em que ele foi 
um grande criador de parábolas. Em outras palavras, 
Jesus serviu-se das parábolas, enquanto narrações 
que servem de comparação para compreender seu 
grande tema do Reino. E as parábolas são de sua au-
toria, embora não se possa dizer o mesmo da “lição 
de moral” ou conclusão teológica que tirou de cada 
uma delas, uma vez que isso apagou-se, em grande 
parte, pela diferença de contextos entre os problemas 
que sua mensagem trouxe a seus conterrâneos e os 
do tempo em que os evangelhos sinóticos foram fi -
nalmente redigidos. Jesus serviu-se dessas parábolas 
para esclarecer ao povo sua mensagem. Isso signi-
fi cava falar a própria linguagem desse povo. E essa 
linguagem já estava feita, quanto à existência de cas-
tigos para os maus na vida que vem depois da morte. 
Isso é o que se sente, quando lemos essas parábolas, 
especialmente no ponto em que estamos tocando: o 
imaginário infernal.

Para que o leitor se certifi que disso, unicamente 
destacarei aqui — pelo nome com que mais freqüen-
temente são chamadas e pela ordem das principais 
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metáforas empregadas — as parábolas nas quais Ma-
teus coloca em lábios de Jesus essa linguagem fi gu-
rada. São a parábola da cizânia (Mt 13,42), a da rede 
(Mt 13,50), a do Juízo Final ou das ovelhas e cabritos 
(Mt 25,41), a do banquete (Mt 22,13), a dos talentos 
(Mt 25,30), e a do mordomo (Mt 24,51). Nessa lis-
ta, poderíamos somente duvidar se Mateus, com sua 
costumeira preocupação pela moral, não terá criado 
o fi nal que aparece em sua versão da parábola do 
banquete. No resto das parábolas, o imaginário infer-
nal está ligado à própria parábola e com toda proba-
bilidade — em sua narração central, nem sempre em 
sua explicações ou lições de moral — deve proceder 
do próprio Jesus.10 De algum modo, também apóia 
essa procedência o trabalho que Lucas tem para evi-
tar uma linguagem que, por razões culturalmente ób-
vias, não lhe parecia apto para levar o signifi cado da 
mensagem de Jesus aos pagãos.

A segunda coisa, que leva a pensar que Jesus rece-
beu uma linguagem feita, é sua relação intima com a 
pátria, onde seu dúvida viveu sua vida pessoal até a 
idade adulta, quando começa seu ministério publico: 
a Galiléia, cuja religiosidade popular era considera-
da pelos eruditos de Jerusalém como um paganismo. 
Daí o mote: “Galiléia dos pagãos”.

O que foi dito anteriormente signifi ca, de fato, que 
Jesus usou de um imaginário popular, apesar de não 
estar de acordo com ele? Há teólogos que pensam 
assim, por razões que dizem respeito a certa idéia 
da divindade de Jesus e da suposta incoerência que 
implicaria esse imaginário infernal com a também su-
posta verdade de que a concepção que Jesus tem de 
Deus seria incompatível com os castigos infernais. Je-
sus teria assim “descido” à linguagem popular – mes-
mo sabendo que, pessoalmente, não a sentia como a 
mais profundamente de acordo com sua mensagem -, 
para fazer o povo compreender o absoluto que estava 
em jogo nas opções morais que se tomam nesta vida.

K. Rahner, como veremos a seguir, parece enten-
de-lo assim. É claro que atribuir a Jesus a posse de 
uma verdade que ele não quis comunicar por enten-
der que de nada aproveitaria e talvez fosse mais pro-
priamente um obstáculo para a compreensão de sua 
mensagem central, embora — do ponto de vista da 
exegese — tenha o perigo de introduzir pensamentos 
arbitrários que nunca se explicitaram no texto que 
analisamos. No entanto, João o evangelista parece tê-
lo pensado assim, quando coloca na boca de Jesus 
que este teria ainda muitas coisas a dizer e que não 
disse, porque a compreensão de seus ouvintes teria 
sucumbido com seu peso, a menos que se desse num 
contexto mais desenvolvido.

Nesse plano, é muito mais verossímil pensar que 

Jesus, chamado o profeta de Galiléia, porque ali trans-
correu sua vida e boa parte de sua pregação, tenha 
empregado as fi guras com as quais — fora das esco-
las eruditas dos rabinos de Jerusalém — se falava em 
sua “pátria”. E que a encarnação não pode signifi car 
que ele foi o único homem que pôde criar, por assim 
dizer, de cabo a rabo, sua própria linguagem, sendo 
que, socialmente, todos os demais somos feitos em 
grande parte pela linguagem que recebemos da cul-
tura ambiental presente e passada.

A terceira e última coisa que merece ser mencio-
nada aqui é que, apesar do que acabo de dizer, existe 
um sólido argumento — embora quase seria cabível 
dizer que “brilha pela ausência” — para pensar que 
uma compreensão mais plena da mensagem de Jesus 
obrigaria ir à procura do tipo menos rígido e cruel de 
imagens (como a do afastamento em relação a Deus), 
ou prescindir de todo o imaginário infernal presente 
nos Sinóticos, que apareceria como de um nível infe-
rior em qualidade de verdade a respeito do homem, 
a exemplo da escatologia “infernal” dos primeiros ca-
pítulos do livro da sabedoria.

Já mencionamos que essa espécie de correção 
coativa já existe dentro do panorama Sinótico. É o 
uso decrescente (a respeito de Mateus) do imaginá-
rio infernal nas duas fontes: Q e, sobretudo, Marcos. 
Dentro dos Sinóticos, essa linha semântica leva-nos 
até Lucas.

Porém, bem antes de todos os Sinóticos, Paulo, em 
suas grandes cartas, dir-se-ia que pretende reconstruir, 
sem deforma-la, a mensagem moral e escatológica de 
Jesus para apresenta-la a um ambiente cultural que 
lhe oferece conceitos e até fi guras de linguagem mais 
universais. De algum modo, corrige a própria idéia 
de Inferno, enquanto que este representaria, para o 
ser humano assim julgado, uma vitória do pecado 
sobre a graça salvadora de Deus. E, segundo Pau-
lo, isso equivaleria a negar o signifi cado da vitória 
universal da vida sobre a morte e da graça sobre o 
pecado, à qual dedica um capitulo inteiro, preciso, 
direto e contundente, de sua carta aos romanos (Rm 
5).11 Mesmo quando deve prevenir os cristãos sobre 
um mau uso do livre arbítrio, quando este se separa 
daquela qualidade que resume todo o cumprimento 
da “lei espiritual” de Cristo. Pelo que possuímos em 
suas cartas, cabe concluir que pôde transmitir, varias 
vezes e a diferentes comunidades, o núcleo da men-
sagem de Jesus, sem aludir a penas infernais.

Ele e João são os dois grandes “teólogos” do Novo 

Testamento. Pois bem, não será preciso dizer aqui 
que nem um nem outro entendem que a mensagem 
de Jesus seja dependente do imaginário infernal do 
qual Mateus é o máximo representante. E é precisa-
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mente comentando um texto, no qual João destaca 
que os ramos cortados da Vinha (= Israel) serão “lan-
çados fora... ao fogo” (Jo 15,6), como foi “lançado 
fora” o “Príncipe deste mundo” (Jo 12,31), que Xavier 
Leon-Dufour destaca, sem qualquer temor: “Não se 
deve alegorizar essas imagens” o fogo não designa o 
Inferno, que é ignorado por João.”12

Com isso, e sabendo que apresentei apenas o jogo 
de linguagem fi gurada que diz respeito ao tema do 
Inferno, como possível destino eterno de cada ser hu-
mano, e como possibilidade de ter sido usado pelo 
próprio Jesus, tanto quanto o testemunha o uso que 
dele fazem ou não fazem os Evangelhos Sinóticos, 
encerro este primeiro capitulo, deixando para os se-
guintes explorar em que sentido esse jogo lingüístico 
coloca problemas metodológicos à teologia, e que 
caminhos se abrem para expressar essa mesma ver-
dade no hoje de nosso contexto cultural.
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escatológica (veja-se a menção de “o dia”, ou 
seja, na linguagem bíblica, o dia em que Deus 
julgara cada ser humano) do Juízo Final (1Cor 
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está interessado em mostrar que todas as obras 
do homem constituem um serviço “mesclado” de 
bem e de mal (cf. Rm 7,25b), o que coloca um 
profundo problema à linguagem sobre o Juízo 
Final que Deus terá sobre o conjunto da obra de 
um ser humano, ao finalizar sua existência. Deus 
deve servir-se do fogo, mas este já não é o fogo 
da geena. Deus serve-se dele para purificar a obra 
mesclada, e vertida na historia, de tudo o que 
nela não seja o amor (caridade ou ágape) e deixar 
entrar na nova terra e no novo céu, que Deus quer 
construir, o que o eu intimo de cada homem fez 
por amor na história, deixando fora o que a lei dos 
membros (instrumentos submetidos à entropia) 
desviou da intenção primeira. Esta concepção, 
por mais libertadora que seja, não é popular, uma 
vez que, em lugar de um simples julgamento 
sobre os bons e maus, insiste na complexidade da 
história e na vitória qualitativa, não meramente 
quantitativa, da graça sobre o pecado em toda a 
humanidade. O desenvolvimento deste ponto-
chave na antropologia paulínia, pode ser visto em 
minha obra: SEGUNDO, J. L. A história perdida e 

recuperada de Jesus de Nazaré. São Paulo, Paulus, 
1996, parte II, cap. 5 e 8.

12 LÉON-DUFOUR, X Lecture de l´Evangile selon 

saint Jean. Paris, Ed du Seuil, 1993, t.III, p.169.
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Curandeiro em um mundo de curandeiros. 
2a parte*

Giuseppe Barbaglio

Resumo: Nesta continuação do artigo, o Autor prossegue em sua análise da ação taumatúr-
gica de Jesus nas diversas fontes cristãs que a atestam, de Marcos e a fonte Q até as tradições 
próprias de Mateus e Lucas e um dito do Evangelho de Tomé. O autor as analisa e coteja 
com rigor e clareza, procurando levantar elementos que nos ajudem a saber como o próprio 
Jesus entendeu suas curas e seus exorcismos.
Palavras-chave: Curas – Milagres – Exorcismos – Jesus taumaturgo.

3. Relatos de cura
São quinze os relatos de cura, sendo mais bem 

atestados que as narrações de exorcismos. Também 
aqui Marcos fi ca com a maior parte, com oito exem-
plares, seguido normalmente por Mateus e Lucas: a 
sogra de Pedro (Mc 1,29-31); um leproso (Mc 1,40-
45); um paralítico (Mc 2,1-12); o homem da mão res-
secada (Mc 3,1-6); a mulher afetada de hemorragia 
crônica (Mc 5,25-34); um surdo-mudo (Mc 7,31-36: 
não reportado por Mateus e Lucas); um cego de Bet-
saida (Mc 8,22-26: ausente em Mateus e Lucas), o 
cego Bartimeu (Mc 10,46-52; par. Mt 20,29-34 que 
fala de dois cegos e tem uma repetição em Mt 9,27-
31, relato próprio do primeiro evangelista). A fonte 
Q, mesmo que seja uma coleção de ditos, relata a 
cura do criado/menino do centurião de Cafarnaum 
(Lc 7,1-10; Mt 8,5-13). Sobretudo, salta aos olhos a 
presença do testemunho do quarto evangelho que se 
refaz à fonte dos sinais, com os relatos do paralítico 
da piscina de Betesda (Jo 5,1-9), do cego de nascença 
(Jo 9) e do fi lho do funcionário real de Cafarnaum (Jo 
4,46-54; par. Q). Três relatos de cura são testemunha-
dos também na fonte L utilizada por Lucas: a mulher 
encurvada (Lc 13,10-17), os dez leprosos (Lc 17,11-
19) e o hidrópico (Lc 14,1-6). Também está presente 
o material próprio do primeiro evangelista, Mateus, já 
mencionado (Mt 9,27-31).

Nos sumários, as curas de Jesus são atestadas qua-
se em todo lugar. Em particular, de Marcos podemos 
citar Mc 1,32-34: “curou muitos que sofriam de várias 
doenças”; Mc 3,7-12: “porque tinha curado a muitos, 
os que tinham doenças se precipitaram sobre ele para 
ser tocados”; Mc 6,53-56: “os que o tocavam, fi ca-
vam curados”. Com anotações paralelas da atividade 

terapêutica de Jesus, não separada do ensinamento e 
do anúncio, Mateus constrói a moldura da seção dos 
capítulos 5–9 (cf. Mt 4,23-25; 9,35.36). Das anota-
ções sintéticas sobre a ação geral terapêutica de Jesus 
de Mt 14,14; 19,2; 21,14 já foi referido, enquanto em 
Mt 15,29-31 se especifi ca: coxos, aleijados, cegos, 
mudos e muitos outros.

Acrescente-se a resposta de Jesus ao Batista: “Ce-
gos recuperam a vista, aleijados caminham com agili-
dade, leprosos fi cam limpos, surdos escutam, mortos 
ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa notícia” 
(Q: Lc 7,22 e Mt 11,5), que tem grandes probabilida-
des de remontar ao próprio Jesus.

Enfi m, uma alusão ao Evangelho Apócrifo de Tomé 
que silencia totalmente os exorcismos — como, de 
resto, João —, mas na missão que Jesus confi a aos dis-
cípulos os encarrega de fazer curas: “Se vos acolherem 
[...] curai os que dentre eles estão doentes” (n. 14).

Ainda mais que os exorcismos, o julgamento his-
tórico sobre as curas mostra-se sereno, fruto de um 
geral consenso entre os estudiosos hoje: “Jesus era 
um exorcista e um curandeiro”, como afi rma nada 
menos que o próprio Crossan (p. 369). Porém, uma 
vez acertado que ele tenha feito curas, fi ca aberta a 
questão sobre a historicidade dos relatos individuais. 
Tanto mais que ali se adverte a mão do escritor e, 
ainda antes, a da tradição protocristã para dar forma, 
embelezar, reunir uma coleção unitária (na seção 
4,35–8,10 Marcos acumula quase todos os milagres 
de Jesus; algo similar acontece em Mt 8-9), imprimir 
valores cristológicos de exaltação de Jesus acima da 
sua imagem histórica de curandeiro (cf. sobretudo o 
quarto evangelho), e alcançar também, às vezes, a 
verdadeiras criações, as lições.
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Não é inútil indicar que, na tradição judaica, o 
médico obtém, por sua vez, uma reconhecida e rela-
tiva legitimidade apenas na parte terminal da história 
bíblica, em Eclo 38,1-15. Antes, a cura era esperada 
como resultado da intervenção de Deus, não da me-
dicina; assim o rei Asá é repreendido duramente pelo 
cronista por ter recorrido, na sua doença, ao médico 
e não ao Senhor (2Cr 16,12). Com relação a isso, é 
especialmente signifi cativa a voz de muitos doentes 
que ressoa no Saltério a impetrar saúde a Deus, e 
também a louvá-lo e agradecer-lhe pela cura obtida. 
“Senhor, cura-me”, impetra o orante do Sl 6,3; idem o 
suplicante do Sl 30,3: “Gritei a ti, Senhor meu Deus, 
e tu me curaste”; um terceiro fala da intervenção divi-
na a favor de um doente: “O Senhor o assiste no leito 
da dor; na sua doença tu lhe reviras a cama” (Sl 41,4).

O texto sapiencial do Eclesiástico constitui uma 
reviravolta cultural importante, embora incompleta. 
A exortação do sábio é clara: “Rende ao médico as 
honras que lhe são devidas, pela necessidade que se 
tem dele, porque o Senhor o criou [...]. A ciência faz 
aumentar a inteligência do médico, e ele admirado 
pelos nobres [...]. Deus deu a ciência aos homens, a 
fi m de que se gloriem de suas maravilhas. Com elas 
o médico cura e alivia a dor, e o farmacêutico faz 
ungüentos” (Eclo 38,1.3.6-7). Porém, um reconhe-
cimento ao qual se acrescenta que, em última ins-
tância, “a cura vem do Altíssimo, como se recebem 
presentes do rei” (Eclo 38,2). Por essa razão, em caso 
de doença, o Sirácida exorta nestes termos: “Reza 
ao Senhor e ele te curará” (Eclo 38,9). O recurso ao 
médico vem em segundo lugar: “Depois chama ao 
médico [...], tens necessidade também dele” (Eclo 
38,12). Não somente os doentes devem rezar, mas 
também os médicos: “Rezarão ao Senhor para que 
lhes conceda o alívio do doente, e a cura para con-
servá-lo vivo” (Eclo 38,14). O Sirácida mostra pouca 
confi ança na arte médica: “Quem peca contra seu 
Criador, cairá nas mãos do médico” (Eclo 38,15).

O apelo a Deus é tanto mais necessário porque o 
Sirácida compartilha a muito difundida convicção de 
que doença e pecado ou culpa estão entrelaçados. 
Assim se compreende que sua exortação a rezar para 
ser curado é reforçada por aquela exortação moral de 
fazer penitência: “purifi ca teu coração de todo peca-
do”, oferecendo sacrifícios (Eclo 38,10-11). É a mes-
ma dupla identidade de doentes e pecadores que se 
encontra nos cantos de lamentação do Saltério, onde 
não poucas vezes a enfermidade nasce da culpa e é 
punição de Deus juiz. Citamos o salmo 38: “Não me 
punas, Senhor, em tua indignação; não me castigues 
em tua cólera [...]. Por tua ira não há nada ileso na 
minha carne; nada intacto nos meus ossos pelo meu 

pecado. Sim, as culpas ultrapassam minha cabeça e 
me oprimem como fardo pesado” (Sl 38,1.4-5). Final-
mente, uma referência ao salmo 41, no qual o orante 
fala, sim, de seu sofrimento e de sua enfermidade, 
mas também confessa: “contra ti pequei” (Sl 41,4-5).

Outra conexão signifi cativa aparece quando se in-
troduz o demônio, segundo fator de doenças não tão 
diverso do primeiro, pois seu poder perverso arrasta 
os homens ao pecado. Assim, a cura torna-se também 
exorcismo. Foi a corrente apocalíptica que a partir do 
século IV a.C. infl uenciou a tradição hebraica, inse-
rindo nela a presença dos espíritos maus que domi-
nam os homens, sempre, obviamente, sob o poder de 
Deus que atualmente os tolera para seus misteriosos 
fi ns, mas que no fi nal os derrotará ou os aniquilará, 
libertando o mundo humano de seus maléfi cos infl u-
xos físicos e morais. Basta-nos citar do livro apócri-
fo de Henoc etiópico que como antídoto apresenta 
Rafael, anjo curador e ao qual Deus lhe oferece a 
missão salvadora:

Amarra Azazel, mãos e pés, e põe-lo nas trevas, escan-
cara o deserto que está em Dudael e põe-lo lá. E sobre 
ele põe pedras redondas e afiadas e cobre-o de trevas! 
E permaneça eternamente lá, e cobre-lhe o rosto para 
que não veja a luz! E no grande dia do julgamento, 
seja enviado ao fogo! E faz viver a terra que os anjos 
corromperam e (quanto) à vida da terra, anuncia que eu 
farei viver a terra e que não todos os filhos do homem 
perecerão por causa do segredo de tudo que os anjos 
vigilantes destruíram e ensinaram a seus filhos. E toda 
a terra está corrompida por ter aprendido as obras de 
Azazel, a quem deves imputar todo o pecado! (10,4-8).

Vimos em nossas fontes evangélicas que a pos-
sessão demoníaca quer dizer epilepsia para o infe-
liz rapaz (Mc 9,14-29), e que alguns endemoniados 
são apresentados como mudos (Q: Lc 11,14-15 e Mt 
12,22-24) ou como mudos e cegos (Mt 9,32-34). Do-
ença e culpa estão unidas no paralítico de Cafarnaum 
(Mc 2,1-12): com efeito, o doente apresentado a Je-
sus para que o cure é por ele confortado pelo perdão 
divino: “Teus pecados são perdoados”. Somente em 
um segundo momento o cura. Na realidade, resta im-
plícito que a doença esteja coligada à culpa. Pode-
mos aduzir a respeito disto também o testemunho do 
quarto evangelho: depois de ter curado o paralítico 
da piscina de Betesda, Jesus, despedindo-o, exorta-
o a não pecar mais, “para que não te aconteça algo 
pior” (Jo 5,14). Na fonte L, que narra a cura da mulher 
encurvada, Jesus fala de Satanás que “a tinha amarra-
da havia dezoito anos” (Lc 13,16).

A análise dos relatos de cura nos permite eviden-
ciar seus elementos qualifi cantes. O narrador, antes 
de tudo, faz encontrar o taumaturgo com o doente, 
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ou quem o representa nas curas a distância — por 
exemplo, o centurião de Cafarnaum que vá até Jesus 
para impetrar pelo fi lho/escravo/menino, segundo as 
diversas apresentações de João, Lucas e Mateus. O 
encontro mais trabalhado foi o do paralítico deitado 
sobre uma maca e descido, pelos quatro portadores, 
por meio de uma abertura feita no teto construído de 
canas, na casa na qual Jesus se encontrava assediado 
por muitas pessoas (Mc 2,1-12). Às vezes o encontro 
prolonga-se em um diálogo empenhado entre doen-
te e curandeiro; assim o cego Bartimeu grita, imerso 
na multidão, “Jesus, fi lho de Davi, tem piedade de 
mim”; Jesus o escuta, o faz chamar e lhe pergunta o 
que deseja; e o interrogado: “Mestre, que eu possa 
ver” (Mc 10,46-52). Da mesma forma, em Mt 9,27-
31, os dois cegos lançam o mesmo grito de Bartimeu 
e Jesus: “Acreditais que eu possa fazer isso?” “Sim, 
Senhor”, respondem. A súplica ao curandeiro está 
presente também em outros relatos: “Jesus Mestre, 
tende piedade de nós” (os dez leprosos: Lc 10,13). 
Mais atenuada é a oração do paralítico: “Se queres, 
podes limpar-me” (Mc 1,40). Em alguns casos são ou-
tros que suplicam pelo doente: o centurião, indireta e 
pessoalmente (Lc 7,3.7; Mt 8,6.8; Jo 4,47.49), anôni-
mos cidadãos pelo cego de Betsaida (Mc 8,22), habi-
tantes da Decápole por um surdo-mudo (Mc 7,32).

Na apresentação do doente, às vezes, insiste-se 
na gravidade da sua enfermidade, e em um caso so-
bre a intervenção inútil ou pejorativa do médico; a 
mulher encontrada em uma sinagoga estava doente 
“havia dezoito anos [...]; era encurvada e incapaz de 
erguer sua cabeça” (Lc 13,11-12). Enquanto Jesus se 
dirigia à casa de Jairo, por entre a multidão se aproxi-
mou “uma mulher, que padecia de hemorragias havia 
doze anos, que tinha sofrido muito nas mãos de mui-
tos médicos e que tinha gastado todos seus bens sem 
qualquer resultado, ao contrário, foi piorando cada 
vez mais” (Mc 5,25-26). Acrescente-se o paralítico da 
piscina de Betesda, “enfermo havia 38 anos” (Jo 5,5).

A cura acontece ou tocando o doente e/ou com 
uma palavra expressiva de efi caz vontade terapêuti-
ca, um imperativo. Jesus toma pela mão a sogra fe-
bril de Pedro e a levanta do leito (Mc 1,31); toca o 
leproso, despreocupado em contrair impureza ritual, 
e lhe diz: “Fica limpo” (Mc 1,41); ao paralítico orde-
na: “Levanta-te, pega tua maca e vai para tua casa” 
(Mc 2,11; análogo ao tríplice imperativo no relato 
de João do paralítico da piscina de Betesda: Jo 5,8); 
ao homem com a mão retesada ordena de estendê-
la por inteiro (Mc 3,5); toca os olhos dos dois cegos 
(Mt 9,29); à mulher encurvada, encorajada que se-
ria curada, “impus as mãos” (Lc 13,12-13); “tomou 
o hidrópico pela mão” (Lc 14,4); no relato de cura in 

absentia conforta a quem lhe suplica: “Vai, teu fi lho 
vive” (Jo 4,50); em dois relatos seu imperativo não se 
refere formalmente à cura: aos dez leprosos ordena a 
ida aos sacerdotes para mostrarem-se (Lc 17,14; em 
Mc 1,44 a mesma ordem é dirigida ao leproso, mas 
depois de tê-lo curado); manda o cego lavar-se na 
piscina de Siloé (Jo 9,7).

Os gestos do curandeiro Jesus em dois relatos de 
Marcos são de timbre mágico e indicam uma mani-
pulação bastante em uso então. Enquanto ao surdo-
mudo da Decápole: “pôs os dedos nos seus ouvidos e 
com a própria saliva tocou sua língua”, mas não falta 
a palavra imperativa: “Effatha, que signifi ca: Abre-te” 
(Mc 7,33-34). A cura do cego de Betsaida acontece 
por etapas: “depois de ter colocado saliva sobre os 
olhos e de ter lhe imposto a mãos”, esse vê, mas con-
fusamente; “então lhe pôs de novo as mãos sobre os 
olhos”, e ele viu perfeitamente (Mc 8,22-26). Assim 
também é para o cego de nascença: “cuspiu na terra, 
fez barro com a saliva e untou com ele os olhos do 
cego” (Jo 9,9). De sabor ainda mais mágico no relato 
da hemorroíssa é o particular que a mulher fi ca cura-
da tocando o manto de Jesus, mesmo se o curandeiro, 
no fi m, atribui a cura à fé (Mc 5,28-29.34).

A cura acontecida é afi rmada com fórmulas sinté-
ticas que enfatizam geralmente o aspecto súbito do 
fato: “no instante”, “imediatamente” (

) (Mc 1,42; 2,12; 5,29; 7,35 [lição incer-
ta]; 10,52; Lc 13,13; Jo 5,9), que falta naturalmen-
te no caso da cura progressiva do cego de Betsaida 
(Mc 8,22-26). Às vezes se dá a demonstração da cura 
acontecida: a sogra de Pedro levanta-se da cama e se 
põe a servir a mesa (Mc 1,31); o paralítico levantou-
se, pegou sua maca e foi-se embora (Mc 2,12; cf. Jo 
5,9); no relato joanino do fi lho do funcionário real de 
Cafarnaum a hora em que Jesus disse ao pai que seu 
fi lho “vive” é a mesma na qual este sarou (Jo 4,50-53).

Habitualmente, o relato de cura se conclui com 
a reação admirada dos presentes, ou também, em 
um caso, do interessado. Ao ver o paralítico curado, 
“todos fi caram extasiados ( ) e glorifi caram 
( ) a Deus dizendo não ter visto jamais algo 
semelhante” (Mc 1,12); aqueles aos quais foi dada 
a notícia da cura do surdo-mudo “se assombraram 
( ) grandemente e diziam: Fez bem todas 
as coisas: faz ouvir os surdos e falar os mudos” (Mc 
7,37); depois de curada, a mulher encurvada “glori-
fi cava ( ) a Deus” (Lc 13,13). No caso do en-
demoniado de Gerasa, os cidadãos “fi caram com te-
mor” ( ) (Mc 5,15).

Além da surpreendente ordem de silenciar a cura 
— que entra no secreto messiânico típico do evange-
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lho de Marcos (cf. Mc 1,44; 7,36) —, aparece o mo-
tivo da fé, entendida como confi ança no curandeiro 
Jesus, uma fé preventiva à qual este reconhece força 
curadora. “Tua fé te salvou”, diz à mulher que sofria 
de hemorragia crônica (Mc 5,34), ao cego Bartimeu 
(Mc 10,52) e ao leproso samaritano que regressou 
para agradecer (Lc 17,19). “Que vos aconteça segun-
do vossa fé”, é sua palavra efi caz aos dois cegos (Mt 
9,29). No relato da cura do servo/menino do cen-
turião, Jesus louva a confi ança deste último: “Nem 
mesmo em Israel encontrei tão grande fé” (Q: Lc 7,9 
e Mt 8,10). Na narração mateana dos dois cegos, o 
Nazareno provoca-os: “Acreditais que eu possa fazer 
isso?”, em que fi ca evidente o signifi cado da fé como 
confi ança no curandeiro (Mt 9,28).

Enfi m, releva-se que alguns relatos de cura são, ao 
mesmo tempo, apotegmas, quadro narrativo de um 
dito jesuano colocado em destaque no texto e ao qual 
tudo é fi nalizado, geralmente em contexto polêmico. 
Assim o relato de cura do paralítico está subordinado 
ao pronunciamento do curandeiro que se identifi ca 
com o Filho do Homem dotado do poder de perdoar 
os pecados (Mc 2,1-12 e parr.); as curas de sábado 
— do homem da mão atrofi ada, da mulher encurvada 
e do hidrópico — servem de quadro à declaração de 
Jesus que no dia de sábado é lícito e necessário fazer 
o bem e agir em favor da vida (Mc 3,1-6 e parr.; Lc 
13,16; 14,2-6). Também os dois relatos de cura do 
quarto evangelho — o paralítico de Betesda e o cego 
de nascença (Jo 5 e 9) — são quadros introdutórios a 
uma longa e dura discussão sobre a identidade mes-
siânica de Jesus.

Ressaltando como se trate de motivos mais ou 
menos recorrentes também em textos gregos da an-
tiguidade, Bultmann considera poder concluir que 
tal material comparativo “ilustra a atmosfera, mostra 
os motivos e as formas e assim ajuda a entender a 
penetração de histórias milagrosas na tradição evan-
gélica” (p. 253). Mas do confronto emergem também 
as diversidades relevantes que nos levam a valorizar 
as características da tradição protocristã e inclusive a 
conjecturar, com solidez, fatos da própria vida de Je-
sus. A respeito disso, deve-se mencionar a preventiva 
fé confi ante no taumaturgo, que não somente torna 
originais os relatos evangélicos de milagres com re-
lação aos do ambiente grego e judaico, mas também 
constitui um elemento estranho à comunidade proto-
cristã interessada na fé cristológica. Temos uma pro-
va claríssima nas páginas do quarto evangelho, que 
evidenciam como os milagres são sinais simbólicos 
da identidade de Jesus fi lho de Deus, e também nas 
narrações de caráter apotegmático que exaltam seu 
poder divino de perdão dos pecados e sua soberana 

liberdade operativa frente aos obstáculos do descan-
so sabático.

Admitida a historicidade geral dos relatos pela for-
ça compulsória dos testemunhos mencionados, fi ca, 
porém, aberta a questão da historicidade das narra-
ções de cura individuais. Nas opiniões dos estudio-
sos vamos do extremo de um patente ceticismo de 
Bultmann até o oposto de Twelftree, por exemplo, 
que na prática admite a existência de fatos históricos 
por trás de todas as narrações evangélicas. Mas não 
faltam orientações intermediárias que se apresentam, 
porém, sob duplo signo. Alguns estudiosos reconhe-
cem a plausibilidade histórica de poucos relatos; por 
exemplo, Crossan admite que “o leproso curado, o 
doente ao qual foram perdoados os pecados e o cego 
que recupera a visão são unidades típicas do Jesus 
histórico” (p. 369). Mas também à cura da sogra de 
Pedro, atestada em um relato rico de dados circuns-
tanciais e essenciais nos seus pontos-chave, atribui-
se uma certa plausibilidade histórica (Blackburn, p. 
365). Meier, por sua parte, analisou minuciosamente 
cada um dos relatos e se declarou a favor da histori-
cidade substancial das seguintes curas: o leproso (Mc 
1,40-45); Bartimeu, inclusive pela menção do nome 
(Mc 10,46-52); o cego de Betsaida (Mc 8,22-26), onde 
prevalece o critério do constrangimento (Lc e Mt omi-
tem-no) em frente da arte manipuladora efetuada por 
Jesus, obrigado a repetir seus gestos para concluí-la; 
o cego de nascença de Jo 9,1.6-7. Ao contrário, se diz 
perplexo (non liquet, “não está claro”) sobre a sogra 
de Pedro, a hemorroíssa, o hidrópico, o surdo-mudo 
de Mc 7,31-36 — não obstante o aramaico  —, 
o menino ( : Mt)/o servo ( : Lc)/o fi lho ( : 
Jo) do centurião romano (Q)/funcionário real (de An-
tipas) (Jo) de Cafarnaum — não obstante a atestação 
de dupla fonte. A respeito dos relatos milagrosos que 
servem de quadro narrativo a um dito jesuano, pode-
se pensar que tenham sido criados para esse fi m. A 
narração dos dez leprosos de L parece uma cópia 
do relato do leproso de Mc 1,40-45, inclinada a evi-
denciar a abertura ao mundo samaritano. Interesses 
missionários para o mundo pagão parecem ter sido 
determinantes na formação do relato da cura da fi lha 
da cananéia. Assim, a passagem em, que Jesus, no 
Getsêmani, religou a orelha do servo amputada pela 
espada de Pedro (Lc 22,50-51), tem sua razão de ser 
ao evidenciar sua bondade, temática cara ao terceiro 
evangelista.

Por certo, de qualquer forma, deve-se admitir que 
Jesus realizou algumas curas, pois senão se questio-
naria o dado, corroborado por tantos e consideráveis 
testemunhos, de ter agido como curandeiro e exor-
cista.
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4. Taumaturgo excepcional?
Em relação às curas e caracterizados pelos mes-

mos motivos narrativos, os evangelhos oferecem-nos 
três relatos de ressurreição: da fi lha de Jairo (Mc 5,21-
24.35-43 e parr.), do jovem de Naim (Lc 7,11-17) e 
de Lázaro (Jo 11). São apenas três narrativas de res-
surreição em congregação com às muitas de cura. 
Além disso, cada um dos relatos de ressurreição está 
presente em uma única fonte: respectivamente, Mar-
cos, a fonte L e a fonte dos sinais. Porém, na resposta 
à embaixada do Batista entre os prodígios aos quais 
se refere, Jesus menciona também a ressurreição de 
mortos (Q: Lc 7,22 e Mt 11,5); mas alguns estudiosos 
a consideram um acréscimo posterior à declaração 
de Cristo.

O primeiro relato narra o caso de uma menina 
muito doente e do pai, um chefe da sinagoga de nome 
Jairo, que suplica ao Nazareno para que vá curá-la. 
Este aceita e se encaminha para a casa da doente, 
mas durante o trajeto chega a notícia de sua morte. 
Jesus exorta o pai a ter confi ança. Ao chegar onde 
estava deitada a menina, ele toma sua mão e lhe or-
dena: “ , , que signifi ca: Menina, levanta-
te!”. Assim acontece e não falta a prova do prodígio 
realizado: a rediviva se levanta, começa a caminhar, 
pode comer. Nas versões de Lc 8,46ss e Mt 9,18ss 
já está morta quando o pai decide ir chamar a Jesus. 
Mas também o relato marcano entende claramente 
apresentar uma ressurreição. O enigmático convite 
de Jesus a não fazer lamentações fúnebres porque a 
menina não está morta mas dorme, na lógica narrati-
va, não indica uma morte aparente, mas a referência 
ao que está por acontecer. Alguns estudiosos, como 
Pesch no seu comentário, conjecturaram que um rela-
to originário de aura tenha sido transformado em nar-
ração de ressuscitamento, mas parece mais provável 
pensar em uma terapia originária amplifi cada muito 
cedo em ressurreição, como testemunha a fórmula 
aramaica ; em outras palavras, o processo 
de amplifi cação aconteceu na origem, quando se co-
meçou a narrar o fato.

O relato lucano da ressurreição do fi lho da viúva 
de Naim (Lc 7,11-17) — localidade ausente, como 
Nazaré, nas fontes não cristãs — parece copiar o re-
lato de ressurreição do fi lho da viúva de Sarepta. Elias 
chegou à porta da cidade e encontrou a viúva (1Rs 
17,7) que tinha um fi lho, o único ao que parece do 
quanto segue; Jesus “se aproximou da porta da cida-
de e eis que levavam a sepultar o único fi lho de uma 
mãe viúva”. Elias o ressuscitou “e o entregou à sua 
mãe” (1Rs 17,23, LXX); Jesus ressuscitou o rapaz “e 
o entregou à sua mãe”. Um modo encontrado pela 

greja das origens para dizer que o Nazareno não é 
inferior ao grande Elias, e um modo de Lucas para 
evidenciar sua cristologia de signo profético, como 
emerge das palavras conclusivas dos presentes: “Um 
grande profeta surgiu entre nós” (Lc 7,16). Seja como 
for, Meier considera que o relato faça referência a 
algo realmente acontecido ao Jesus histórico na al-
deia de Naim (p. 543).

Na passagem joanina da ressurreição de Lázaro 
de Betânia, irmão de Marta e de Maria (Jo 11), pensa-
se que dependa de uma tradição da fonte dos sinais, 
reelaborada a fundo pelo evangelista como ilustração 
simbólica de sua profunda cristologia. Isso aparece 
com toda evidência na fórmula tipicamente joanina 
de “Eu sou” do v. 25: “Eu sou a ressurreição e a vida”. 
Difícil é remontar ao nível do Jesus terreno: se e o 
que exatamente tenha acontecido ao amigo Lázaro 
em Betânia.

Os relatos evangélicos dos milagres de natureza 
— como se costuma chamá-los —, são sete: tempes-
tade acalmada (Mc 4,35-41 e parr.); multiplicação 
dos pães para cinco mil pessoas (Mc 6,32-44 e parr.; 
Jo 6,1-15) e multiplicação dos pães para quatro mil 
(Mc 8,1-10; par. Mt 15,32-39) que é uma cópia da 
precedente; caminhada sobre as águas do lago (Mc 
6,45-52, par. Mt 14,22-33; Jo 6,16-21); maldição da 
fi gueira estéril (Mc 11,12-14.20-26; par. Mt 21,18-
22); pesca milagrosa (Lc 5,1-11; Jo 21,1-14); água 
transformada em vinho (Jo 2,1-11). Um exegeta tão 
moderado como Meier afi rma, depois de uma minu-
ciosa análise das passagens individuais, que somente 
o relato da multiplicação dos pães faz entrever a exis-
tência de uma refeição em comum promovida pelo 
Jesus terreno, transmitido e transformado em uma 
narração milagrosa com infl uxo seja da ceia eucarís-
tica, seja do milagre de Elias; infl uxos aos quais é difí-
cil atribuir a força de ter criado uma fi cção, porque o 
particular dos peixes diferencia nosso relato das duas 
referências indicadas.

Os demais são fruto da criatividade literária da 
Igreja dos primeiros decênios. Em particular, a cami-
nhada sobre as águas parece mais uma epifania do 
Ressuscitado retrodatada ao tempo do Jesus terreno; 
e assim também a pesca milagrosa enquadrada por 
João no tempo pós-pascal, mas antecipada por Lucas 
como quadro do pronunciamento de Jesus: “Vos fa-
rei pescadores de homens”. Com relação a isso, tem 
razão Bultmann quando afi rma que aqui a palavra 
criou o relato milagroso (p. 246). A narração da água 
transformada em vinho de Jo 2 apresenta-se repleta 
de evidentes simbolismos de tradição bíblica: as núp-
cias (aliança entre Deus e seu povo), o esposo (Deus 
e aqui Cristo), o vinho do convite escatológico; so-
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bretudo aparece marcada pela teologia joanina: Jesus 
manifestou-se como ser rodeado de esplendor divino: 
“manifestou sua glória” (v. 11). A tempestade acal-
mada ilustra o poder extraordinário de Jesus sobre as 
forças enfurecidas da natureza e sua identidade de 
ser divino: “Quem é este que vento e mar lhe obede-
cem?” (Mc 4,41). Enfi m, a maldição da fi gueira esté-
ril tem um evidente sentido simbólico: indica o fi m 
da grande instituição religiosa do templo, contestado 
pelo Nazareno com seu gesto subversivo, dentro da 
área do templo, pela infi delidade do povo. Note-se 
que tal relato em Marcos vem logo depois da maldi-
ção da fi gueira estéril e antes da descoberta da fi guei-
ra Dessecada (Mc 11,12-14; 11,15-19; 11,20-21). 
Sem esquecer que Lucas substitui este relato marcano 
com a parábola da fi gueira estéril (Lc 21,29-33).

Esse é também o único relato milagroso de cará-
ter destrutivo presente em nossos evangelhos. Vimos 
anteriormente pelo menos dois milagres desse gênero 
na lenda de Eliseu. Reaparecem na história da Igreja 
das origens: morte de Ananias e Safi ra, cominada pela 
palavra maledicente de Pedro (At 5,1-11), e cegueira 
de Elimas por intervenção de Paulo (At 13,8-12). O 
distanciamento dos relatos milagrosos dos evange-
lhos canônicos é patente nos evangelhos apócrifos 
que narram a infância de Jesus. Reportamos dois, o 
primeiro do Evangelho Árabe da Infância que traduz 
um original do século IV-V: “Uma tarde, quando o 
senhor Jesus regressava a casa com José, veio corren-
do na sua direção um rapaz que chocou-se com ele 
tão violentamente que o fez cair. O senhor Jesus lhe 
disse: ‘Como me derrubaste por terra, que também 
tu caias e não mais te levantes’. Naquele instante o 
rapaz expirou” (47,1); o segundo do apócrifo Evan-

gelho da Infância de Tomé, que reporta tradições an-
tiqüíssimas: “Incomodado por um rapaz, disse-lhe: 
“‘Tu também, eis que secarás como uma árvore; não 
darás nem folhas, nem raízes, nem fruto’. Imediata-
mente aquele rapaz fi cou totalmente seco” (3,1-3).

Merece uma alusão a moeda na boca do peixe 
(Mt 17,24-27); é um motivo fabuloso, no qual o inte-
resse versa sobre o pagamento ou não do didracma 
ao templo, uma questão aberta, ao que parece, na 
comunidade mateana antes do ano 70.

Até não muito tempo atrás estava em voga consi-
derar que Jesus fi zesse parte de uma precisa tipologia 
de taumaturgo, própria do ambiente greco-romano, a 
do , homem divino por seus dons carismá-
ticos. Antes, era convicção que a tradição cristã das 
origens e, sobretudo, a redação evangélica tivessem 
criado precisamente um Jesus  à imagem do 
típico “homem divino” do ambiente cultural. Hoje, a 
teoria está praticamente abandonada: a fórmula mes-

ma do homem divino está ausente nos documentos 
antigos e o próprio Apolônio de Tiana, segundo aque-
les estudiosos a viva encarnação dessa fi gura típica, 
não é qualifi cado assim por Filóstrato que o exalta 
melhor como sábio (cf. o estudo de Penna).

Ultimamente, ao contrário, teve ressonância a 
conjectura de Smith sobre o Jesus mago. Naturalmen-
te, o estudioso considera importante a manipulação 
dos doentes presente em dois ou três relatos evangé-
licos de cura — dos quais já falamos. Mas fecha os 
olhos para a originalidade substancial do curandeiro 
de Nazaré que sara com um simples toque, sobretu-
do com sua palavra imperativa, dotada de efi cácia. E 
é forçado a supor que nossos evangelhos tenham re-
tocado as tradições arcaicas dos originários artifícios 
mágicos operados por ele. À hipótese de Smith ade-
riu Crossan, que nega uma nítida separação intrínse-
ca entre magia e milagre: “O critério discriminatório 
é de ordem política: de um lado estão as atividades 
ofi ciais, aprovadas e aceitas, e de outro as extra-ofi -
ciais, repudiadas e censuradas” (p. 345); “Em suma, 
não há diferença substancial entre a religião e a ma-
gia, entre o milagre religioso e o efeito mágico” (p. 
347). E conclui: “Elias e Eliseu, Honi e Hanina, eram 
magos, assim como Jesus de Nazaré” (p. 342). Mas 
não são como os gatos, que de noite são todos par-
dos; há distinções claras, precisou Kee: na magia, o 
mago apropria-se de forças extraordinárias por meio 
de fórmulas estereotipadas e de gestos particulares, 
forçando os detentores divinos a ceder seu uso; a arte 
médica baseia-se no conhecimento e uso científi cos 
dos recursos da natureza; no milagre está em ação 
o poder divino livremente concedido ao taumaturgo, 
em nosso caso, a Jesus. Aqui aparece eloqüente a re-
ação dos espectadores que glorifi cam a Deus, que fez 
de Jesus um carismático, um homem dotado de uma 
força curativa recebida livremente do Alto. Assim é 
apresentado nos relatos evangélicos.

5. Sentido e alcance de seus “milagres”
Como mencionamos anteriormente, as fontes cris-

tãs interpretaram os milagres de Jesus sobretudo em 
sentido cristológico. Assim, João denomina-se “si-
nais”, portadores de signifi cados profundos, concre-
tamente atos de automanifestação de Jesus, Filho de 
Deus, Revelador do Pai ao mundo, Fonte de luz e 
de vida (cf. as curas do cego de nascença, do fi lho 
do funcionário real de Cafarnaum e do paralítico, e 
a ressurreição de Lázaro), Pão vivo descido do céu 
(multiplicação dos pães), Esposo dos últimos tempos, 
Doador de salvação (água transformada em vinho) 
e aquele que pode reivindicar o absoluto “Eu sou” 
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(caminhada sobre as águas). Mas o mesmo Marcos 
interpreta metaforicamente a cura do cego de Bet-
saida, curado progressivamente: é símbolo dos dis-
cípulos, de Pedro em particular, que pouco a pouco 
conseguem ver em Jesus o Messias. Assim se explica 
que o evangelista tenha coligado as duas perícopes: 
a da cura com a da confi ssão messiânica de Pedro 
(Mc 8,22-26 e 8,27-30). Pelo mesmo motivo, Marcos 
insere nos relatos a ordem de Jesus curandeiro de não 
propalar o fato, um expediente que faz parte do se-
gredo messiânico destinado a ser revelado fi nalmen-
te na cruz. O processo hermenêutico da Igreja das 
origens se manifesta também nos relatos milagrosos 
que fazem de quadro a ditos e pronunciamentos je-
suanos, como vimos anteriormente.

Mas aqui nos interessa saber como o próprio pro-
tagonista entendeu suas curas e seus exorcismos, qual 
signifi cado eles revestiam aos seus olhos. A fonte Q 
enfrenta o problema apresentando a diatribe entre Je-
sus e os não melhor precisados críticos, acerca do 
sentido profundo de seus exorcismos (Lc 11,14-23 e 
Mt 12,22-30). A malévola interpretação de alguns, 
segundo Lucas, ou dos fariseus, no dizer de Marcos, 
é que ele age como intermediário de Belzebu (talvez 
de baal zebub, deus fenício), chefe dos demônios. Re-
conhece-se o exorcismo, mas destrói-se o exorcista. É 
um dado histórico além de qualquer suspeita, atesta-
do também em Marcos, como veremos, e várias vezes 
no quarto evangelho: “Tem um demônio” (Jo 7,20; 
cf. 10,20; 8,48.52). Portanto, os gestos milagrosos de 
Jesus não eram tão claros no seu alcance positivo.

A resposta articula-se em três momentos, mas pro-
vavelmente se trata de três respostas diferentes dadas 
em situações diversas, aqui unidas por Q que também 
lhes antepõe, em forma de apotegma, o brevíssimo 
relato de um exorcismo. A primeira resposta consiste 
em um argumento que gira em torno das conseqüên-
cias inaceitáveis da malévola interpretação: teremos 
Satanás que combate contra si mesmo e eu, diz Je-
sus, seria o instrumento de uma luta interna do reino 
diabólico. A conseqüência última seria a dissolução 
do poder demoníaco no mundo, não diferente dos 
reinos humanos que são destruídos por lutas internas, 
e como as famílias nas quais as divisões são desastro-
sas. Uma dedução considerada irreal, que exclui a 
possibilidade de Jesus ter libertado dos demônios em 
nome e com o poder de Satanás.

A segunda resposta é um argumento a pari: ele 
supõe presentes e operando, no seu ambiente, exor-
cistas judeus tidos como autênticos curandeiros em 
nome e com a força de Deus; então, ele opera como 
eles e, portanto, deve ser aceito honestamente como 
Homem de Deus, e não instrumento do diabo.

A terceira resposta contrapõe diretamente sua lei-
tura dos exorcismos àquela de seus críticos, partin-
do, porém, do dado pressuposto que ele é exorcista 
com a força divina. É totalmente provável que tenha 
sido endereçada originariamente a um público não 
crítico, a um “vós” amigo: “Se eu expulso os demô-
nios com o dedo de Deus, quer dizer que chegou 
a vós ( ) a realeza de Deus” (Q: Lc 11,20 e 
Mt 12,28). A fórmula antropomórfi ca “com o dedo 
de Deus” foi substituída por Mateus com outra teolo-
gicamente mais refi nada: “com o Espírito de Deus;” 
mas o sentido fi ca inalterado: com a força divina. A 
expressão recorre no Êxodo quando os magos egíp-
cios, impotentes para enfrentar os prodígios de Moi-
sés, reconhecem que é o dedo de Deus (Ex 8,15). A 
força divina está ativamente presente em Jesus, mas 
com um valor muito peculiar: por meio de seus exor-
cismos, Deus entrou em cena como rei; seu poder 
real ( ) se atuou como libertação do domínio 
desumanizador de Satanás, que nossas fontes evi-
denciaram muito bem. Em outras palavras, Deus o 
expulsa por meio de Jesus, subtraindo-lhe o espaço 
de domínio e reina no seu lugar. Tal valor ativo e di-
nâmico da , traduzida geralmente 
com “reino”, mas de modo ambíguo, será objeto de 
estudo no capítulo seguinte.

Trata-se de dois poderes dominantes, satânico e 
divino, em nítida antítese, de tal modo que a vitória 
de este postula a derrota daquele. Jesus deixa claro 
com uma parábola, mas parabólico em substância era 
também a mencionada dupla referência aos reinos 
humanos e às famílias: um homem bem armado que 
defende seu palácio e os bens que ali se encontram é 
uma garantia; mas se chegar outro mais forte do que 
ele, desarma-o e se apropria de tudo (Lc 11,21-22; 
Mt 12,29).

J. Marcus considerou poder relevar uma contra-
dição entre a primeira e a terceira resposta: naquela, 
Jesus pressupõe que o reino de Satanás é íntegro e 
por isso exclui lutas internas mortais, negando assim 
de formar bando com ele; nessa afi rma, ao invés, que 
o domínio de Satanás é questionado por Deus que se 
faz rei na sua ação exorcística. Como solução, con-
jecturou que somente em um segundo momento o 
Nazareno teria descoberto o sentido profundo de sua 
atividade exorcística, enquanto inicialmente se con-
siderava um exorcista entre outros. O texto evangé-
lico analisado deveria ser lido, na sua opinião, em 
modo estratifi cado e evidenciar essa dupla fase da 
vida do Exorcista de Nazaré. Porém, outras soluções 
são possíveis. Pode-se afi rmar que ele proceda por 
exclusão para com seus difamadores: não é em nome 
de Satanás que realizou exorcismos (as duas primei-
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ras respostas); diante de um público convicto de seu 
carisma exorcístico desvela, ao invés, o alcance esca-
tológico de seus gestos, nos quais Deus se faz rei im-
pondo seu domínio. Se lá demonstrou a falsidade da 
interpretação dos críticos, aqui passa a afi rmar a sua. 
Acrescente-se que seus exorcismos eram uma vitória 
parcial sobre Satanás em benefício apenas de poucos 
por ele libertados.

Marcos, por sua vez, oferece um testemunho se-
melhante, porém com certa diversidade de signifi -
cado (Mc 3,22-30). À acusação de ser possuído por 
Belzebu e de expulsar os demônios com sua força, 
Jesus responde “com parábolas”, as primeiras duas 
paralelas: um reino dividido internamente e uma fa-
mília que sofre divisões em seu seio por ser desesta-
bilizados (“não pode ser estável”). A outra história à 
qual alude o parabolista aqui é explicitada nos seus 
termos: “Se Satanás se levanta contra si mesmo e há 
divisão em suas linhas, não pode subsistir e acaba-
rá”. A terceira parábola: ninguém pode entrar na casa 
defendida por um homem forte e saquear o que ali 
se encontra, se antes não consegue acorrentá-lo; so-
mente então poderá apropriar-se dos bens da casa.

Como se vê, o testemunho marcano concorda 
com o que nos diz a fonte Q, mas se distancia dela 
por duas faltas: estão ausentes o argumento a pari (Je-
sus que se equipara aos demais exorcistas) e a cone-
xão entre exorcismos e irrupção da realeza divina. As 
duas fontes, no entanto, concordam sobre o sentido 
profundo dos exorcismos: Jesus os realiza não em 
nome de Satanás, mas com a força de Deus, e o po-
der mortífero satânico que domina sobre os homens é 
eliminado, nos endemoniados, pelos gestos de liber-
tação do exorcista e substituído pelo poder divino de 
vida. Falta em Marcos o motivo explícito da realeza 
divina, mas está presente o dos dois poderes fortes 
que se enfrentam, com a vitória de um sobre o outro.

Relativo a isso se pode citar também um dito je-
suano atestado somente em Lc 10,18 e ambientado 
redacionalmente no relato de 70 ou 72 [lição incerta] 
discípulos que, ao regressarem da missão confi ada a 
eles, entusiasmados referem ao Mestre ter exercitado 
em seu nome um poder vitorioso sobre os demônios. 
Eis sua palavra: “Via Satanás cair do céu como um 
relâmpago”. No fundo aparece o quadro com efeitos 
dramáticos, claramente apocalípticos, de uma luta 
celeste que se conclui com a derrota do príncipe dos 
demônios: “E aconteceu uma batalha no céu, e Mi-
guel e seus anjos combateram contra o Dragão [...]. E 
o grande Dragão foi precipitado [...]. Foi precipitado 
para a terra, e com ele foram precipitados também 
seus anjos” (Ap 12,7-9). Além do enquadramento do 
dito, temos aqui a atestação de uma visão mística do 

destronamento daquele que exercita sobre o mundo 
um domínio desumanizador. De Satanás o nazareno 
tinha dito, ao encontrar a mulher encurvada, que a 
mantinha acorrentada: curando-a, ele a desamarra 
e estraçalha as correntes de seu tirano (Lc 13,16). À 
derrota celeste Satanás acrescenta assim derrotas re-
ais, embora parciais, aqui na terra pela ação liberta-
dora de Jesus.

Nesses testemunhos, aos quais se reconhece uma 
sólida confi abilidade histórica, realça-se uma con-
cepção do mundo que o homem moderno, com Bult-
mann, chamaria mítica, porque para explicar o mal 
presente em todas suas formas recorre a seres não hu-
manos. Anteriormente mencionamos as concepções 
da apocalíptica que introduziu na visão do mundo, 
dividido em dois — aquele superior e celeste e o in-
ferior ou terrestre — “o mundo do meio”, no dizer 
de Sacchi (L’apocalittica giudaica, p. 44), constituído 
por anjos e espíritos maus, comandados por Satanás/
Beliar/Mastema/diabo; ao seu infl uxo são atribuídos, 
como à sua raiz, o mal moral mas também o físico, 
por estar ambos estreitamente conectados (sobre o 
diabo, veja Sacchi, L’apocalitica, pp. 272-297).

A salvação, portanto, deverá passar pela derrota 
de Satanás e de seu exército de espíritos malvados, 
na qual terá participação ativa também o Messias 
esperado, sobretudo Deus, que fará valer seu poder 
régio. Citamos a seguir alguns claros testemunhos de 
apócrifos e textos qumrânicos: “Então seu Reino [de 
Deus] se manifestará em toda sua criação. E então o 
diabo chegará a seu fi m e a tristeza irá embora com 
ele” (AssMos 10,1); “Beliar será amarrado por ele [o 
messias sacerdotal] que dará a seus fi lhos o poder de 
esmagar os espíritos malignos” (TestLevi 18,12); “(10) 
Surgirá para vós da tribo [de Judá e: interpolação cris-

tã] de Levi a salvação do Senhor. Com efeito, será ele 
mesmo [o messias de Levi] que guerreará com Be-
liar, se vingará eternamente de vossos inimigos. (11) 
Libertará os prisioneiros das mãos de Beliar [isto é, 
as almas dos santos], conduzirá os corações infi éis 
para o Senhor, dará aos que o invocam a paz eterna” 
(TestDã 5,10-11); “Então todos os espíritos do engano 
serão esmagados e os homens dominarão os espíri-
tos malvados” (TestSim 6,6); “Haverá um só povo do 
Senhor e uma só língua e ali não estará o espírito de 
engano de Beliar, porque será lançado no fogo para 
sempre” (TestJudá 25,3); “(12) A interpretação da pas-
sagem [Sl 82: “até quando julgareis injustamente...”] 
refere-se a Beliar e aos espíritos da sua parte, que se 
rebelaram desviando-se dos mandamentos de Deus 
[para fazer o mal]. (13) E Melquisedec realizará a vin-
gança dos juízos de Deus [naquele dia e eles serão 
salvados do poder de] Beliar e do poder de todos os 
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espí[ritos de] sua [parte]” (11QMelch col. II,12-13); 
“Então seu reino [de Deus] se manifestará em toda 
sua criação. E então o diabo chegará a seu fi m e a 
tristeza irá embora com ele” (TestMos 10,1); em Jub 
5,6 Deus castigará os anjos descidos na terra para pe-
car, no sentido de “extirpá-los de todo o seu poder” e 
de “amarrá-los nas profundezas da terra”; cf. também 
Jub 10,7-8: conseqüentemente Mastema confessa sua 
impotência: “não posso aplicar a força da minha von-
tade nos fi lhos do homem”. Fará eco o autor do Apo-
calipse cristão: “E o grande Dragão foi precipitado, 
a serpente antiga, que se chamava Diabo e Satanás, 
que seduz o mundo inteiro. Foi precipitado para a 
terra e foram precipitados também seus anjos. Eis que 
chegou fi nalmente a salvação, o poder, a realeza de 
nosso Deus e a soberania de seu Cristo, porque foi 
precipitado o acusador de nossos irmãos” (Ap 12,9-
10). Em Ap 20,2-3.7 se diz que foi acorrentado por 
mil anos, precipitado depois no abismo e fi nalmente 
na fornalha de fogo e enxofre. Sem esquecer de Jo 
12,31, que coloca nos lábios de Jesus: “Agora será 
expulso o príncipe deste mundo”. Os textos citados 
parecem distinguir dois aspectos da derrota de Sata-
nás: primeiro é amarrado e depois aniquilado. O pri-
meiro aparece na parábola do homem armado que, 
para tomar posse da casa defendida por um soldado, 
o amarra.

Jesus insere-se nesse contexto cultural com uma 
nota própria: a derrota de Satanás começou com ele, 
exatamente com sua ação exorcística, sinal tangível 
do poder régio de Deus aqui e agora. E sua originali-
dade é inegável. Theissen e Merz falam de “alcance 
escatológico” de seus milagres (p. 382) e explicam 
citando da monografi a do primeiro: “Ele une dois 
mundos culturais, que precedentemente não tinham 
jamais sido unidos desta maneira: a espera apoca-
líptica da salvação futura universal e a realização 
em episódios concretos da salvação no presente por 
meio dos milagres” (p. 382; Wundergeschichten, p. 
274). Aos mesmos autores devemos a citação de uma 
brilhante valoração de E. Bloch: os milagres “querem 
sempre ser já, em miniatura, novo céu e nova terra” 
(Il principio speranza, p. 1508).

A bem da verdade, a fonte Q e Mc referem-se ex-
plicitamente apenas aos exorcismos. Mas é possível 
estender tal alcance escatológico às curas, visto a li-
gação entre ambos: a libertação do demônio é, de 
fato, nos relatos evangélicos, também cura dos doen-
tes de epilepsia, mudez, cegueira, surdez. Além do 
mais, na sua resposta à embaixada do Batista da fonte 
Q Jesus alega suas próprias curas: “cegos que recupe-
ram a vista, aleijados que caminham com agilidade, 
leprosos que fi cam limpos, surdos que ouvem, mor-

tos que ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa no-
tícia” (Lc 7,22; Mt 11,5), sinais que Isaías profetizava 
para os tempos escatológicos: “Naquele dia os surdos 
ouvirão as palavras do livro, e saindo da escuridão 
e das trevas, os olhos dos cegos verão [...] e os mais 
pobres dos homens se alegrarão no santo de Israel” 
(Is 29,18-19); “Então se abrirão os olhos dos cegos e 
os ouvidos do surdos se abrirão; então o coxo saltará 
como um cervo e a língua do mudo cantará” (Is 35,5-
6); “(Deus) me enviou para anunciar a boa notícia aos 
pobres” (Is 61,1). As passagens de Is são citadas tam-
bém em Qumrã como sinais da era messiânica: “O 
Senhor fará ações gloriosas que nunca aconteceram, 
como dis[se], porque curará os feridos, fará reviver 
os mortos e dará o anúncio aos humildes, fartará os 
[indigent]es, guiará os expulsos e enriquecerá os fa-
mintos” (4Q521 2,2,11-13). Portanto, despontou na 
atividade taumatúrgica de Jesus o alvorecer da era 
messiânica profetizada. Há, porém, uma importante 
diferença com Qumrã: aqui a ação libertadora é atri-
buída a Deus, enquanto o Nazareno se propõe como 
“executor” dessas libertações.

É possível aduzir também outro dito jesuano da 
fonte Q. Trata-se propriamente de uma bem-aventu-
rança dirigida aos discípulos: “Felizes ( ) os 
olhos que vêem o que vedes; verdadeiramente digo 
que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós ve-
des mas não viram, e ouvir o que vós ouvis mas não 
ouviram” (Lc 10,23-24; Mt 13,16-17 que traz “muitos 
profetas e justos”). O atual é o tempo esperado pelas 
gerações passadas de Israel, porque agora se encar-
nam a obra e a palavra de Jesus, decerto os sinais de 
cura e de libertação.

Dos testemunhos analisados não ressurge, ao in-
vés, que o curandeiro de Nazaré, diferentemente 
ainda de Elias, tenha entendido legitimar-se como 
profeta ou enviado divino. E quando seus críticos lhe 
pedem um grande sinal de legitimação celeste, ele 
se nega (Mc 8,11-12 e parr.). No fundo podemos ver 
as fi guras dos profetas dos sinais — lembrados por 
Flávio Josefo —, Teudas e o anônimo profeta egípcio, 
que se diziam seguros de poder repetir as grandes 
façanhas de Moisés e de Josué: atravessar a pé enxuto 
as águas do Jordão e fazer cair os muros de Jerusalém. 
Jesus se distancia destes, decididamente.

Em um relato de Marcos se diz que ele se como-
veu profundamente ( ) diante da desgraça 
do leproso (Mc 1,41; cf. também o mesmo destaque 
a propósito da viúva de Naim em Lc 7,13), mas a his-
toricidade desta anotação psicológica é nula. Não se 
pode, portanto, demonstrar que os milagres tenham 
sido para ele sinais de sua compaixão, embora possa 
ser conjecturado.
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A concepção virginal nas narrativas 

da infância de Jesus – II*
Raymond E. Brown

Vou analisar esse tema em dois itens: o debate so-
bre a historicidade e as observações sobre a relação 
da concepção virginal com a cristologia.301 Exceto em 
títulos, para economizar espaço, vou usar a abrevia-
tura c.v. para os muito freqüentes aparecimentos de 
“concepção virginal”.

A. Debate sobre a historicidade da concepção vir-
ginal. Bem no início deste Suplemento, mencionei 
algumas reações liberais que criticaram BBM porque 
eu não estava disposto a simplesmente descartar uma 
ou as duas narrativas da infância como fi cção ou mito 
(no sentido comum do último termo). Um ponto es-
pecífi co na reação dizia respeito a minha atitude para 
com a c.v. de Jesus relatada nas duas narrativas. Pa-
rece que esse tema apresenta questões perturbadoras 
para conservadores e igualmente para liberais.

Em bases puramente exegéticas, “cheguei à con-
clusão de que a prova bíblica cientifi camente funda-
mentável deixa a questão da historicidade da concep-
ção virginal sem solução”;302 havia melhores indícios 
favoráveis à historicidade do que contra ela. Porém, 
como mencionei, já que essa questão tem repercus-
sões para a fé em Cristo, muitos vão além das conclu-
sões limitadas da exegese e afi rmam a historicidade 
da c.v. com bases teológicas. Para os católicos roma-
nos, declarei: “Na teologia católica romana, segundo 
os critérios usuais, a concepção virginal se classifi ca 
como doutrina ensinada de maneira infalível pelo 
magistério ordinário”.303 Identifi quei na literatura re-
cente (às vezes especifi camente em reação à minha 
posição) outras quatro visões sobre a historicidade da 
c.v., que agora passo a analisar.

1) Provas exegéticas estabelecem a historicidade 
da concepção virginal. Afi rmei que só em bases exe-
géticas não podíamos solucionar a questão a favor 
da historicidade da c.v. Há quem tenha procurado 
encontrar provas exegéticas convincentes. Minha 
primeira avaliação das provas pertinentes (TS 33, pp. 
3-34, 1972) foi reimpressa e aperfeiçoada em CVR-
CJ e foi seguida por um exame geral semelhante de 
J. A. Fitzmyer (TS 34, pp. 541-575, 1973). Indepen-
dentemente, chegamos à conclusão de que a única 
prova neotestamentária em apoio da c.v. estava em 

Mt 1 e em Lc 1; e essa conclusão foi confi rmada na 
obra ecumênica de 1978, MNT (da qual participaram 
doze estudiosos do NT).304 A concordância de Mateus 
e Lucas a respeito da c.v. é muito importante, mas 
não totalmente conclusiva, por causa do silêncio dos 
outros livros do NT e até do resto de Mateus e Lucas 
sobre o assunto. De maneira previsível, estudiosos 
mais conservadores reagiram a BBM invocando, a fa-
vor da c.v., passagens como Gl 4,4; Jo 1,13 (leitura 
latina secundária305); Jo 6,41-42 (ironia); ou Mc 6,3 
— indícios que eu e Fitzmyer já tínhamos analisado 
e rejeitado. Às vezes, as alegações de indícios maio-
res alcançam um nível exorbitante; por exemplo, a 
alegação de Laurentin (Évangiles, v. 7, p. 385) de que 
em Nazaré havia “uma tradição bastante fi rme que 
assegurava não ser Jesus fi lho de José”; na verdade, 
“os evangelhos evitam constantemente chamar Jesus 
de ‘fi lho de José’, exceto na boca de seus adversá-
rios (Mt 13,55; Jo 1,45 [um adversário?]; 6,42) ou em 
contextos em que essa linguagem da vida comum é 
claramente retifi cada (Lc 2,33.48-49)”. Esse é, com 
certeza, um jeito curioso de encobrir o fato de que Je-
sus é chamado fi lho de José (ou do carpinteiro) cinco 
vezes e fi lho de Maria só uma vez! Em relação a esse 
“fi lho de Maria” em Mc 6,3, Winandy afi rmou que 
é um caso único de um homem ser chamado pelo 
nome da mãe na Bíblia. Então 1Cr 2,16 — “fi lhos de 
Sárvia” (especifi camente identifi cada como irmã de 
Davi; também 2Sm 17,25) — foi lembrado; mas Wi-
nandy (“Note”) agora afi rma que Sárvia era homem!

É impressionante apenas pela extensão (536 pp.) 
o estudo da c.v. feito por De Freitas Ferreira (Concei-
ção), em que este examina os indícios com cautela, 
mas de maneira conservadora.306 De modo geral, ele 
está certo em afi rmar (p. 485) que os argumentos exe-
géticos não contradizem a c.v., mas é otimista demais 
quando afi rma (p. 482) que o silêncio da maior parte 
do NT é perfeitamente compreensível pela própria 
natureza do assunto e que a idéia da c.v. percorreu 
círculos palestinenses restritos sem repercussões sig-
nifi cativas nem importância global para o querigma. 
Quero comentar que simplesmente não existe um 
jeito de estabelecer essa última alegação. De Freitas 
(p. 493) afi rma que a única explicação plausível para 
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a fé judaico-cristã na c.v. é uma tradição familiar; 
em BBM (p. 629-630), reconheci a tradição familiar 
como possivelmente um fator infl uente, mas difi cil-
mente a única explicação.

Com mais freqüência, a discordância conservado-
ra com minha posição a respeito dos limitados in-
dícios neotestamentários simplesmente omitiu outras 
análises exegéticas e fez uma afi rmação teológica: os 
dois evangelistas afi rmam a c.v., e a Escritura é in-
falível. Esse argumento é insufi ciente. Do ponto de 
vista teológico, meu entendimento sobre inspiração 
e infalibilidade (e o da minha Igreja307) não exige que 
eu aceite tudo o que um autor bíblico afi rme ser efe-
tivamente histórico.

2) O ensinamento da Igreja não exige a crença na 
concepção virginal. Alguns teólogos católicos roma-
nos sugeriram que eu estava errado ao pensar que o 
magistério da Igreja ensina infalivelmente uma c.v.; 
eles afi rmam que ela pode ser puramente simbólica. 
Por exemplo, Monika Hellwig, no artigo “The dog-
matic implications of the birth of the Messiah”, inter-
preta a c.v. simbolicamente (Maria/a Igreja, não José/
Israel, deram origem ao Messias) e não vê nenhum 
obstáculo a Jesus ter sido concebido ilegitimamente 
por meio do estupro de Maria.308 Embora tenha anali-
sado o ensinamento da Igreja em CVRCJ, não pensei 
que um comentário exegético como BBM, destinado 
a leitores de diferentes formações, fosse o lugar apro-
priado para um debate católico interno sobre teolo-
gia; e esse modo de pensar continua no Suplemento. 
Quero fazer apenas duas observações que podem ser 
de interesse fora das áreas restritas dos debates cató-
licos romanos internos.

Primeira: escrevi “creio que” a c.v. literal foi infa-
livelmente ensinada.309 Eu estava e estou consciente 
do valor limitado desse julgamento, já que não sou 
um teólogo sistemático que dedica a vida ao estudo 
dos critérios para determinar essa questão (o que al-
guns que discordam são). Mesmo assim, afi rmo que a 
maioria dos teólogos sistemáticos católicos avaliam a 
c.v. como infalivelmente ensinada.310

Segunda: se no pensamento católico romano a au-
toridade da Igreja constitui a última palavra no que é 
infalivelmente ensinado pelo magistério ordinário, a 
autoridade mostra-se bastante inamistosa para com os 
que questionam a c.v. Cito o seguinte apenas como 
barômetro da atitude ofi cial da Igreja (e não com 
qualquer intuito avaliatório sobre a justiça dos ca-
sos individuais): na Espanha, o jesuíta José Scheifl er, 
da Universidade de Deusto, perto de Bilbao, sugeriu 
(“Vieja”; veja p. 635 deste Suplemento) que a c.v. fos-
se tratada como lenda. O artigo provocou petições 

indignadas de mais de 10 mil espanhóis, uma reite-
ração da crença pela comissão para a fé dos bispos 
espanhóis (início de 1978) e uma advertência pelo 
Geral dos jesuítas.311 Nos Estados Unidos, as opiniões 
de R. McBrien a respeito da c.v. fi zeram parte dos 
motivos que levaram as autoridades romanas a pedir 
uma revisão de Catholicism, de McBrien (Minnea-
polis, Winston, 1980, 2 v.). A omissão da sentença: 
“Conseqüentemente, por boas razões, podemos re-
jeitar a historicidade da c.v. de Jesus sem necessaria-
mente incorrer no ônus da heresia” (v. 1, p. 516) foi 
uma das mudanças elaboradas em uma “edição di-
dática” que apareceu em 1981.312 A autorização para 
Ute Ranke-Heinemann ensinar teologia católica na 
Universidade de Essen foi retirada pelos bispos ale-
mães em 1987, por aquele entender “o nascimento 
virginal não biológica, mas teologicamente”.313

3) Argumentos teológicos não orientam a exege-
se na questão da concepção virginal. Alguns críticos 
liberais afi rmaram que fui, de modo não-científi co 
e inconsciente (ou até consciente), desonesto ao in-
troduzir um fator teológico como o ensinamento da 
Igreja. A exegese crítica deve ser toda determinativa, e 
estudiosos como eu, que manifestam deferência para 
com o ensinamento da Igreja (ou para com qualquer 
ensinamento religioso), com toda a probabilidade de-
turpam sua exegese para chegar a conclusões em har-
monia com essa tendência preconceituosa. Depois de 
um louvor pro forma de minha obra como “magistral 
e enorme”, a crítica que Kermode faz de BBM rapida-
mente passa a minha fraqueza: submeti o livro a um 
nihil obstat e imprimatur,314 e, conseqüentemente, re-
jeitei a opinião de que Mateus inventou a c.v., à ma-
neira de um midraxe, porque isso era inconsistente 
com o ensinamento da Igreja. “Desistir do nascimen-
to virginal pode ser ruim para o povo.” (Parece não 
ocorrer a Kermode que, se essa for a verdade, desistir 
dela será realmente ruim para o povo).315 Com o mes-
mo azedume, mas menos elegância, J. L. MacKenzie 
achou que fui “evasivo” e “protegi minha retaguarda” 
ao não negar a c.v. (etc.) — para ele, o exegeta não 
é obrigado a discutir a legitimidade de artigos de fé 
baseados aparentemente em antigos mal-entendidos 
de textos bíblicos.316 O bispo episcopal Spong (Born, 
p. 124) faz-me a mesma crítica: “Como católico ro-
mano, ele deve constantemente disciplinar sua erudi-
ção a serviço do ensinamento ofi cial e do dogma de 
sua tradição. Isso lhe difi culta seguir sua erudição, se 
ela leva a conclusões eclesiasticamente inaceitáveis 
[...]. Mas a base de que dependem as doutrinas de 
sua Igreja foi, não obstante, desgastada pelas exigên-
cias de sua erudição”. Das quase seiscentas páginas 
de BBM, muito poucas são mesmo remotamente afe-
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tadas por questões de doutrina da Igreja;317 assim, o 
mínimo que posso dizer é que a descrição de meu 
constante confl ito interno está exagerada.

É irônico que os que negam a c.v. às vezes não 
reconhecem que também julgam de uma posição te-
ológica vantajosa. Consideremos dois livros recentes: 
Son of Joseph, de Parrinder, e Born, de Spong. Suas 
análises das provas bíblicas pró e contra a c.v. são 
altamente quixotescas; com efeito, ao citar os estudos 
de outros, conscientemente ou não, deixam de lado 
grande parte do que atrapalha (Spong ainda mais que 
Parrinder). Os dois têm ideologias moldadas por uma 
visão da vida cristã moderna. Parrinder escreve a fi m 
de afi rmar a paternidade de José e a perfeita vida fa-
miliar em Nazaré. José era jovem e ardente, e esta-
va apaixonado por Maria; os dois tinham uma vida 
sexual normal e Jesus foi o primeiro de seus muitos 
fi lhos.318 A idéia da c.v. foi difundida por sacerdotes 
celibatários cujas opiniões eram incompatíveis com 
uma apreciação verdadeiramente cristã do sexo e do 
casamento. Spong (Born) acredita que Jesus era ilegí-
timo, talvez fi lho de um estuprador. A c.v. foi divulga-
da para promover tendências repressivas, em especial 
no catolicismo romano, como a de subjugar as mu-
lheres dando-lhes um sentimento de culpa a respeito 
da sexualidade.319 Para os dois autores, a virginda-
de parece ser uma idealização da repressão sexual 
manipulada com o propósito político de manter no 
poder um clero celibatário. A rejeição, por parte de 
Ranke-Heinemann, da c.v. está ligada a seu ataque 
extenso como um livro ao temor católico do prazer 
no sexo. Concordemos ou não com essa teologia po-
lítica e sexual,320 ela certamente infl uencia a perspec-
tiva dos respectivos críticos da c.v., às vezes no mes-
mo momento em que censuram a infl uência da teolo-
gia tradicional em outros exegetas. Deixando isso e a 
questão do ataque católico para outros comentaristas 
(veja a avaliação de Daley, “Born”), prefi ro questio-
nar se essa abordagem realmente ajuda a discernir a 
teologia da c.v. apresentada por Mateus e Lucas. Es-
ses evangelistas podem ser considerados inconscien-
temente patriarcais; mas nenhum deles apresenta a 
concepção de Jesus no contexto da superioridade do 
celibato, da impureza da sexualidade das mulheres 
ou da manutenção destas fora do poder sacerdotal 
ou hierárquico. Eles apresentam a concepção como 
a manifestação inesperada do poder criativo de Deus 
e como aspecto do mistério do divino e do humano 
em Jesus — problema que não parece ser de grande 
importância para alguns dos que rejeitam a c.v.321

Entretanto, para não parecer que evito o problema 
fundamental, chamando a atenção para os exageros 
e preconceitos dos que denunciam a teologia da c.v., 

quero me concentrar na questão mais básica sobre 
se a tradição da Igreja pode ou não desempenhar um 
papel na exegese. Afi rmei alhures322 que, por causa 
da própria natureza e origem do NT, nas passagens 
diretamente pertinentes à doutrina cristã, a exegese 
incorpora legitimamente em uma interpretação bíbli-
ca plena a fé da comunidade que produziu e tam-
bém preservou o NT — na verdade, um exegeta deve 
benefi ciar-se desse inato enriquecimento da fé.323 A 
idéia, compartilhada pelo católico romano McKenzie 
e o episcopal Spong, de que as doutrinas da Igreja 
são irrelevantes porque suas bases foram desgastadas 
pela erudição moderna representa uma inversão da 
atitude cristã antiga para com a relação entre doutri-
na e Escritura. A doutrina não derivava simplesmente 
das Escrituras;324 de fato, quando foram compostas, as 
Escrituras expressaram o que já se acreditava e ensi-
nava. E com certeza isso é verdade no caso das nar-
rativas da infância: a crença no fato de que Maria 
concebeu como virgem não surgiu da leitura do que 
Mateus e Lucas escreveram; mais exatamente, Ma-
teus e Lucas escreveram seus relatos para expressar 
uma fé que já tinham na c.v. No caso de genuína 
doutrina da Igreja, o Espírito Santo desempenha um 
papel importante para liderar a Igreja, inclusive seus 
porta-vozes, no discernimento do mistério de Cristo. 
Consultar esse discernimento da Igreja não faz da exe-
gese bíblica moderna uma escrava subserviente, pois, 
com freqüência, a exegese exerce importante função 
corretiva, ao ajudar a especifi car com mais exatidão 
o impulso da doutrina e a entender as limitações do 
estilo lingüístico do passado. Por que, então, os exe-
getas deveriam ser alérgicos a aprender com a dou-
trina da Igreja, como se a exegese deles fosse o único 
guia para a verdade bíblica?325 Por causa das muitas 
mudanças pelas quais passaram as abordagens à Bí-
blia no século XX, a doutrina e conseqüentemente a 
fé não podem ser consideradas dependentes só da 
infalibilidade da crítica bíblica moderna.

4) Os indícios exegéticos desmentem a concepção 
virginal. Essa opinião é exatamente o oposto da exa-
minada no item 1. Nas pp. 630-634 de BBM, afi rmei 
que, embora os limitados indícios neotestamentá-
rios não sejam conclusivos, postular o fato histórico 
como explicação da concordância mateana e lucana 
sobre a c.v. é mais harmonioso com os indícios que 
postular a criação fi ccional. Entretanto, para alguns, 
a concepção sem um pai humano é simplesmen-
te inacreditável e não pode ser histórica. Podemos 
conjecturar se a declaração de que uma concepção 
milagrosa não pode ter acontecido é mais profunda 
intelectualmente que a afi rmação contrária de que, 
por ser descrita na Bíblia, tem de ter acontecido.326 
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Por insistir no fato de que nenhuma atitude a priori 
resolve a questão, dividimos em dois grupos os que 
desmentem a c.v. com base em indícios: os que (um 
número maior) acham que Mateus e Lucas pretende-
ram que os leitores acreditassem que Jesus foi conce-
bido sem um pai humano e os que não acham que 
os evangelistas tinham essa intenção (de modo que 
uma c.v. literal foi erro de interpretação). Ao avaliar 
os pensamentos deles devemos nos lembrar de que 
muitos críticos julgam que Mateus e Lucas escreve-
ram independentemente um do outro e, assim, a so-
lução precisa explicar como o quer que seja proposto 
aconteceu em dois casos separados.

a) Mateus e Lucas pretendiam que os leitores acre-
ditassem que Jesus foi concebido sem um pai huma-
no. Se, de fato, não houve c.v., ou os dois mentiram 
ou foram enganados. Alguns estudiosos acham que a 
idéia de uma c.v. surgiu da apologética cristã: Jesus 
era ilegítimo e a c.v. foi criada para encobrir isso. Essa 
afi rmação não é nem um pouco plausível, a menos 
que as suspeitas de ilegitimidade fossem antigas e 
fosse de conhecimento geral que José não era o pai 
natural de Jesus. De outro modo, a apologética cristã 
teria respondido à acusação de ilegitimidade muito 
mais simplesmente: com a afi rmação da paternidade 
de José. Não há indícios pré-evangélicos de Jesus ser 
acusado de ilegitimidade e é muito difícil encontrar 
nos escritos neotestamentários indícios claros de que 
adversários anticristãos fi zeram essa acusação (Apên-
dice V, pp. 637-646 de BBM). Muitos dos que defen-
dem a ilegitimidade de Jesus não procuram ser espe-
cífi cos sobre detalhes, mas, ocasionalmente, na lite-
ratura recente, a proposição é explicada e fi ca, assim, 
aberta a uma avaliação mais precisa. Por exemplo, 
ao recorrer à cena em Thomas Hardy, em que Tess 
D’Urbervilles conta ao noivo que foi seduzida e é re-
jeitada por este, Bostock (“Virgin”) usa a imaginação 
para demonstrar como José teve de perdoar Maria 
por esta estar grávida e como ela teve de perdoá-lo 
por sua primeira reação de querer divorciar-se dela. 
Bostock associa isso com a passagem lucana ante-
rior e postula que Zacarias teve relações com Maria 
nos três meses em que ela permaneceu na casa dele! 
Bostock chama a atenção para casamentos sagrados 
no mundo pagão, em que uma virgem coabitava com 
um rei ou sacerdote para que o recém-nascido fos-
se considerado fi lho de uma divindade. A idéia era 
conhecida no judaísmo e, portanto, entendida (“Di-
vine”, p. 330).327 Essa explicação um tanto fantástica 
parece pressupor que gerar João Batista foi uma cura 
permanente para o fato de Zacarias ser tolhido sexu-
almente pela idade avançada.

A abordagem do theologoumenon tem uma pro-
posta mais ampla: a c.v. era originalmente um jeito 
imaginativo ou poético de exprimir a verdade teoló-
gica de que Jesus era Filho de Deus, mas bem de-
pressa foi mal entendida e considerada literal. Os que 
afi rmam isso devem ser capazes de explicar o que 
teria levado dois autores cristãos com formação ju-
daica a, independentemente um do outro, exprimir 
seu discernimento teológico de forma tão estranha. 
Ou se, antes de Mateus e Lucas escreverem, já existia 
um vocabulário que incluía a c.v., é preciso explicar 
o que fez os cristãos adotarem tão depressa esse vo-
cabulário. É possível demonstrar que a idéia de uma 
c.v. de fi guras religiosas era tão familiar que as pesso-
as a adotaram espontaneamente? Há uma explicação 
além das analisadas em detalhe e rejeitadas pelos es-
tudos que acabamos de mencionar no item 1 (CVRCJ, 
Fitzmyer)?328 Em artigo popular, Barrett (“Can”, p. 29) 
afi rma que talvez Mateus e Lucas não tivessem em 
mente a c.v. literal, mas pretendessem apenas realçar 
o papel de Deus. Para mostrar que a ação de Deus 
não está separada da de dois progenitores humanos, 
Barrett cita a declaração em Rt 4,13 de que Booz dei-
tou-se com Rute e, com a graça do Senhor, ela fi cou 
grávida. Contudo, Mateus deixa claro que José não 
havia tido relações com Maria quando fi cou sabendo 
da gravidez desta.329 Em um exame bastante imparcial 
dos problemas apresentados pelas narrativas da in-
fância, Crouch (“How”, p. 36) recorre às alegorias pa-
triarcais de Fílon e à terminologia paulina (Gl 4,29) do 
nascimento de Isaac segundo o Espírito analisado na 
p. 626 de BBM, mas sem mencionar a detalhada re-
futação de Grelot e Rm 9,8-9, que indicam não terem 
nem Fílon nem Paulo em mente uma concepção real 
sem um pai humano. DAICC (v. 1, p. 216) está certo 
ao lembrar que, embora não possamos dizer que os 
indícios históricos confi rmam claramente a concep-
ção milagrosa de Jesus, nenhuma explicação munda-
na satisfatória obteve um consenso crítico: “Nenhum 
dos paralelos propostos [à c.v.], quer gentio, quer 
judaico, dá, aparentemente, a razão para a narrativa 
que encontramos no NT”. Cranfi eld (“Some”, p. 177) 
afi rma a respeito da c.v.: É “correto reconhecer que 
até o presente não foi produzida nenhuma prova de 
sua não-historicidade”.

b) Mateus e Lucas não pretendiam que os leitores 
acreditassem que Jesus foi concebido sem o pai hu-
mano. Na maioria das vezes, essa tese postula que 
os dois evangelistas entendiam que escreviam na lin-
guagem fi gurada de um theologoumenon, de modo 
que o mal-entendido literalista não era partilhado por 
eles, mas originou-se de seus leitores/ouvintes subse-
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qüentes. As mesmas objeções à abordagem do theo-
logoumenon mencionadas anteriormente se aplicam 
aqui, e talvez até com mais força. No título anterior 
o mal-entendido teria ocorrido em uma etapa pré-
evangélica à qual os dois evangelistas recorreram. 
Agora, devemos pressupor que, de repente, no fi m do 
século, dois evangelistas exprimiram independente-
mente esse estranho theologoumenon de uma forma 
tão enganosa.

Jane Schaberg (Illegitimacy) faz uma abordagem 
singular. Os dois evangelistas sabiam que Jesus foi 
concebido ilegitimamente (mas foi um desconhecido 
que seduziu ou, mais provavelmente, estuprou Ma-
ria) e tentaram transmitir isso aos leitores a fi m de 
indicar que Deus inverteu os valores humanos e fez 
dessa concepção por uma mulher ludibriada a fonte 
da salvação — o menino seria, portanto, considerado 
Filho de Deus pela obra do Espírito Santo. A família 
conhecia a verdade a respeito do menino e sabia que 
Deus salvou Maria de sua condição desprezada (daí 
o nome “Jesus”). Até então as mulheres estavam en-
volvidas em assegurar que a tradição de ilegitimidade 
não fosse esquecida nem totalmente distorcida. “Por 
causa de sua natureza traumática e seu prejuízo po-
tencial para o movimento de Jesus, e por causa de sua 
exigência de fé, era difícil comunicar essa tradição” 
(p. 155). Apesar de sua intenção de comunicar a ver-
dade, sendo homens, os evangelistas escreveram de 
modo tão indireto que subjugaram ou enfraqueceram 
a ilegitimidade de Jesus e difi cultaram para os leitores 
a experiência da tristeza e do perigo das circunstân-
cias históricas. Conseqüentemente, logo os leitores 
cristãos se tornaram inconscientes da ilegitimidade 
de Jesus e interpretaram o acontecimento como c.v. 
sem um pai humano, algo que os evangelistas jamais 
pretenderam dizer. No Suplemento, examinei em de-
talhes as indicações de ilegitimidade propostas por 
Schaberg e as considerei extremamente frágeis. Com 
freqüência, ela tem de impor aos textos conotações 
que contradizem seu signifi cado manifesto. Dos dois 
primeiros séculos, ela não oferece uma única afi rma-
ção cristã clara de que Jesus era ilegítimo. É possível 
debater se Paulo conhecia a c.v. quando escreveu 
que Jesus era “nascido de mulher”; mas difi cilmente 
ele sabia que Jesus era fruto de sedução ou estupro 
quando escreveu que Jesus era “nascido sujeito à 
Lei” (Gl 4,4).330 É obviamente improvável a propos-
ta de que aconteceu de Mateus e Lucas criarem, de 
forma independente, narrativas muito diferentes que, 
de modo evidente, ressaltaram a virgindade de Maria 
(embora soubessem e quisessem transmitir a informa-
ção de que ela fora seduzida ou estrupada), e todos 
os comentaristas subseqüentes antes de Schaberg en-

tenderam erroneamente que os evangelistas se refe-
riam a uma c.v.

B. A relação da concepção virginal com a cristolo-
gia neotestamentária. Conforme apresentada em Ma-
teus e Lucas, a c.v. é primordialmente uma questão 
de cristologia. Como essa maneira de concepção se 
encaixa no resto das imagens neotestamentárias de 
Jesus como o Messias e o Filho de Deus? Essa tem, 
de várias maneiras, sido uma preocupação contínua 
dos estudos recentes.331 Prete (“Signifi cato”) é apa-
rentemente favorável à tese de que a c.v. não deriva 
simplesmente de tradição familiar, mas inclui as de-
clarações de Jesus a respeito de seu Pai, interpretadas 
à luz da fé pós-ressurrecional.

Parte da discussão concentra-se na proposta que 
fi z em BBM (por exemplo, nas pp. 38-42 e 160-164) 
a respeito do lugar da c.v. na cristologia neotestamen-
tária, que gradativamente se transferiu para o passado 
e permitiu que uma avaliação pós-ressurrecional de 
Jesus interpretasse o Jesus do ministério e até os pri-
mórdios da vida de Jesus em criança. Alguns críticos 
imediatamente tiraram a conclusão errada de que 
essa proposta era a mesma abordagem racionalista de 
A. von Harnack.332 Entretanto, a forma racionalista de 
uma cristologia neotestamentária em desenvolvimen-
to postula que o pensamento cristão pós-ressurrecio-
nal fez de Jesus o que, de fato, ele não tinha sido, a 
saber, fez divino um simples ser humano. Na p. 160, 
nota de rodapé 6, de BBM, alertei os leitores espe-
cifi camente contra essa interpretação dos indícios 
que eu apresentei: “[...] os cristãos ortodoxos não 
precisam entrar em confl ito com essa tese de uma 
crescente avaliação retrospectiva de Jesus, desde que 
se entenda que a avaliação envolve a apreciação de 
uma realidade que já estava ali — Jesus era quem era 
durante sua vida, embora seus seguidores tenham le-
vado séculos para criar um vocabulário teológico par-
cialmente adequado para articular sua grandeza”.333

Outras reações a minha proposta são mais com-
plicadas e merecem ser analisadas à guisa de escla-
recimentos contínuos. Observei que, com base na 
literatura neotestamentária preservada, o que perce-
bemos a respeito da pregação primitiva mostra que 
a segunda vinda e a ressurreição foram momentos 
reafi rmados para expressar a identidade cristológica 
de Jesus (como Messias, Senhor, Filho de Deus etc.). 
Então, nos relatos evangélicos escritos do ministério 
público, o batismo foi o momento estabelecido para 
abertamente identifi car Jesus do ponto de vista cris-
tológico; é onde Marcos começa. Escritos depois de 
Marcos, Mateus e Lucas identifi cam Jesus cristologi-
camente na concepção, enquanto João, que não nar-
ra nem a concepção nem o nascimento, identifi ca-o 
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cristologicamente (como o Verbo) em uma preexis-
tência com Deus antes da criação. Assim, a segunda 
vinda, a ressurreição, o batismo, a concepção foram 
“momentos cristológicos”, isto é, passagens da vida 
de Jesus que se tornaram o veículo para dar expressão 
à cristologia pós-ressurrecional. (Não são, necessa-
riamente, momentos em que teve realmente lugar a 
revelação da cristologia desenvolvida.)334

Invoco o exemplo do batismo como um momen-
to cristológico, pois três evangelhos usam essa cena 
como a ocasião para descrever uma revelação dos 
céus de que Jesus é o Filho amado de Deus por inter-
médio e com a atividade do Espírito Santo. Pelas re-
gras comuns das provas bíblicas, podemos julgar que 
Jesus foi realmente batizado por João Batista, mas não 
o que foi revelado a quem naquela ocasião,335 nem se 
os céus se abriram de fato.336 Do mesmo modo, dois 
evangelhos usam o “momento” da concepção de Je-
sus para descrever a revelação por um anjo de que 
Jesus é Filho de Deus mediante a atividade do Espírito 
Santo. Naturalmente, Jesus foi concebido; mas, como 
já reiterei, não podemos concluir pelas regras comuns 
de provas bíblicas que ele foi concebido sem um pai 
humano, mesmo que a antecipação da tradição (an-
tes de nossos evangelhos escritos) e a falta de outras 
explicações plausíveis dessa tradição façam da histo-
ricidade a probabilidade mais forte. Também não po-
demos saber o que foi revelado a quem naquela oca-
sião,337 nem se um anjo apareceu e falou, prevendo a 
linguagem do querigma cristão primitivo (Rm 1,3-4) 
a respeito do Filho de Davi e Filho de Deus.338 Nada 
do que está acima invalida o entendimento pós-res-
surrecional da revelação de que Jesus é Filho de Deus 
por intermédio do Espírito Santo nem o ensinamento 
dos evangelistas de que ele o era desde o primeiro 
momento de sua concepção e, por mais forte razão, 
desde quando iniciou um ministério público.

Há quem me acuse de aceitar a teoria obsoleta 
de um desenvolvimento cronologicamente linear da 
cristologia neotestamentária339 — uma cristologia fá-
cil de refutar, já que alguns elementos primitivos no 
NT sugerem a preexistência. Nem eu nem ninguém 
sabe como o pensamento cristão progrediu cronolo-
gicamente. Com certeza, nem todos os cristãos pen-
savam a mesma coisa a respeito de Jesus em algum 
período determinado do século I (ou de algum século 
desde então). Os indícios do pensamento sobre a pre-
existência são primitivos; porém é mais que provável 
que alguns cristãos, usando a analogia da Sabedoria 
divina, aderiram à idéia de uma preexistência com 
Deus sem jamais refl etir na concepção/nascimento 
de Jesus como fator signifi cativo de sua identidade 
divina. Também é mais que provável que, enquanto 

outros refl etiam na preexistência ou na concepção 
por intermédio do Espírito, alguns ainda se conten-
tassem com fórmulas como as dos Atos, de acordo 
com as quais Deus ressuscitou Jesus e o fez Senhor 
e Messias ou gerou-o como Filho.340 Assim, ninguém 
deve tentar enquadrar em um desenvolvimento cro-
nológico homogêneo a perspectiva cristológica real 
dos cristãos do século I em várias partes do mundo (a 
qual só podemos supor). O que eu quis propor foi um 
meio lógico (não cristológico) de entender o padrão 
do pensamento cristológico que encontramos no NT. 
É um fato que declarações cristológicas a respeito do 
que Jesus se tornou (ou foi declarado ser ou foi feito) 
por meio da ressurreição aparecem em passagens que 
refl etem a tradição pré-paulina nas epístolas e em ser-
mões nos Atos, que têm uma possibilidade de preser-
var a linguagem de um período antes de os evange-
lhos serem escritos. Entretanto, Marcos, o evangelho 
mais primitivo, não apresenta uma cristologia pela 
qual Jesus se torna ou é feito o Filho de Deus pela 
ressurreição. Esse evangelho ensina aos leitores que 
Jesus era Filho de Deus no batismo. O que ele era an-
tes está esclarecido nos evangelhos escritos depois de 
Marcos. Assim, sobre a seqüência da vida de Jesus, os 
cristãos podem bem ter se movido para trás, ou seja, 
viram mais rapidamente as implicações cristológicas 
do acontecimento que teve lugar no fi m da vida ter-
rena de Jesus (a ressurreição), mas estava mais próxi-
mo no tempo da vida e da conversão de tais cristãos 
— acontecimento do qual alguns dos que pregaram 
para eles deram testemunho por causa das aparições 
do Senhor ressuscitado. Não é simplista pensar que 
só gradualmente e em retrospecto eles entenderam 
as implicações teológicas para partes anteriores da 
vida de Jesus, especialmente para o nascimento, que 
nenhum dos apóstolos testemunhou e não há registro 
de ter sido pregado. Obviamente, esse entendimento 
ocorreu em tempos diferentes e em lugares diferentes.

Em seu longo esforço para entender a cristologia 
neotestamentária, R. H. Fuller prestou-me o serviço 
de examinar e desenvolver minhas hipóteses.341 Uti-
lizei Rm 1,3-4 como indicação de uma teologia pré-
paulina comum da dupla identidade de Jesus como 
Filho de Davi e Filho de Deus, aplicada à ressurrei-
ção, e afi rmei que os evangelhos da infância aplica-
vam essa cristologia à c.v. (mas agora com as duas 
identidades simultâneas, não em um processo “de 
dois passos”).342 Fuller acredita que, na narrativa da 
infância, o aspecto de Jesus como Filho de Deus rela-
ciona-se mais estreitamente com o fato de Deus en-
viar seu Filho como salvador no pré-paulino Gl 4,4-5 
(que, ele reconhece, em si mesmo nada tem que ver 
com a c.v.) — um tipo de envio profético não relacio-
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nado com as origens davídicas.343 Fico perfeitamente 
satisfeito em aceitar isso como elemento acrescen-
tado na avaliação cristológica retroprojetada usada 
para interpretar a concepção de Jesus, mas não estou 
certo de que a manteria tão distinta do padrão Fi-
lho de Davi/Filho de Deus quanto Fuller (embora, em 
“Conception”, p. 43, ele admita que se combinem 
facilmente). Afi nal de contas, um primeiro exemplo 
que ele dá dessa cristologia profética de envio do fi -
lho (Mc 12,1-12) é logo seguido (Mc 12,35-37) por 
uma análise de Filho de Davi/Filho de Deus segundo 
o Sl 110! Entretanto, esse tipo de investigação é mui-
to mais programático sobre para onde a pesquisa da 
narrativa da infância deve ir344 do que as conjecturas 
fantasiosas a respeito de quantas passagens da anun-
ciação eram históricas e se os pais de Jesus tinham de 
conhecer toda essa cristologia antes de ele nascer.

Notes
* Este texto contempla a atualização da questão, ofereci-

da pelo autor, no Suplemento ao Apêndice IV (pp. 826-
844) de: BROWN, Raymond E. O nascimento do Messias; 
comentário das narrativas da infância nos evangelhos 
de Mateus e Lucas. São Paulo, Paulinas, 2005. Coleção 
Bíblia e História.

301 Há freqüentes exames desse tema nas revistas 
mariológicas: Ephemerides Mariologicae, Marian 
Studies, Marianum. Longenecker (“Whose”) 
apresenta um exame muito sucinto, competente 
e imparcial das questões. Os católicos romanos 
desempenharam um papel desproporcionalmente 
grande na discussão do último quarto de século, já 
que essa foi realmente a primeira vez que a versão 
moderna da questão de historicidade surgiu com 
força em seu ambiente; as contribuições vão de 
inteligentes até as indignadas de maneira quase 
incoerente. Vou evitar aspectos das discussões 
recentes que apenas repetem pontos já vistos em BBM.

302 Feita em CVRCJ, p. 66, e repetida na p. 630 de BBM 
(embora Laurentin [Évangiles, p. 429] ache que 
“progredi” entre os dois livros!), essa observação 
pode não ser relativizada pela alegação de não 
haver “provas cientificamente fundamentáveis” 
para nada na Escritura. Obviamente, o tipo de prova 
invocado nas ciências físicas não está em questão, 
mas como BBM indicou, o “tipo de prova constituída 
pela tradição de testemunhas identificáveis dos 
acontecimentos envolvidos, quando essa tradição 
é preservada de modo determinável, e não está em 
conflito com outras tradições”. Jesus morreu na 
cruz — esse é um detalhe que satisfaz o critério de 
prova cientificamente fundamentável.

303 CVRCJ, p. 39; BBM, p. 632, nota de rodapé 29. 
J. R. Sheets (“Virginal conception: fact and faith”, 
Chicago Studies 14, pp. 279-296, 1975) julga que 
“admiti” isso na tentativa de testar a infalibilidade 
e reclama que nunca explico os critérios usuais. 
Não julguei isso necessário, pois esses critérios 
são bem conhecidos dos teólogos. O magistério 
extraordinário inclui uma declaração de fide em 
credos, ou definições por concílios universais, ou 
pronunciamentos por papas que falam ex cathedra. 
Se falta esse ensinamento explícito e específico, 
voltamo-nos para ver se o magistério ordinário dá 
orientação, isto é, o que geralmente foi ensinado 
e acreditamos ser verdade revelada. Como 
provas disso, consultamos a Escritura, os escritos 
dos Padres da Igreja e de teólogos, a liturgia, 
catecismos, a crença dos fiéis etc. Os biblistas 
que estudam essas provas dão sua opinião sobre 
se determinada doutrina foi ensinada de maneira 
infalível pelo magistério ordinário como revelada. 
Ocasionalmente, eles mudam de opinião porque 
novos fatores esclarecem o que é o centro do 
ensinamento da Igreja (distinto de uma expressão 
desse ensinamento). No entendimento tradicional, 
os biblistas não são a autoridade máxima, mas 
apenas guias.

304 Assim também Wickens (“Empfangen”, pp. 62-63); 
ele localiza Mateus, Lucas e Inácio de Antioquia 
(que também sabia da c.v.) na região da Síria.

305 Cranfield (“Some”, p. 179) não aceita a leitura 
latina, de acordo com a qual o singular refere-se 
ao nascimento de Jesus, mas pensa, como C. K. 
Barrett, que a descrição no plural do nascimento 
dos cristãos pressupõe a c.v. de Jesus.

306 Ele demonstra suas simpatias nos termos 
deprecatórios que usa contra a c.v. (por exemplo, 
“ilusão”).

307 Encontro um bom instrumento de trabalho na 
afirmação do Vaticano II (Dei Verbum 11) de que as 
Escrituras ensinam “sem erro a verdade que Deus, 
em vista da nossa salvação, quis fosse consignada 
nas Sagradas Escrituras” — afirmação que deixa 
a tarefa de determinar, por exegese, teologia e 
tradição da Igreja, o que Deus queria.

308 Em seu livrinho escrito em estilo popular para 
o público em geral (First), Richards é, às vezes, 
apropriadamente cauteloso sobre a historicidade; 
por exemplo: “Já não pomos o dedo na realidade 
presente que fundamenta sua narrativa [de 
Mateus]” (p. 27). Contudo, ele tem clara simpatia 
pelos teólogos que afirmam “não haver nascimento 
virginal em sentido literal fora da narrativa” (pp. 
89-91).
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309 Essa cautela, ao dizer “creio que” (CVRCJ, p. 38), 
enfureceu alguns ultraconservadores comentaristas 
católicos do livro. Para eles, o caráter infalível do 
ensinamento sobre a c.v. era tão evidente que eu 
não era verdadeiro católico por só achar que ela foi 
infalivelmente ensinada. O ensino pelo magistério 
extraordinário (nota de rodapé 303) é específico; e 
seria ardilosa contestação um católico romano dizer 
que pensa que algo assim definido (por exemplo, a 
Imaculada Conceição de Maria) foi infalivelmente 
ensinado. Por sua própria natureza, o magistério 
ordinário não é tão específico e só as autoridades 
do ensino oficial da Igreja declaram com absoluta 
certeza que alguma coisa foi infalivelmente 
ensinada pelo magistério ordinário. Portanto, nem 
eu nem meus críticos temos esse direito.

310 Veja J. P. Kenny, “Was Mary in fact a virgin?”, 
Australasian Catholic Record 56, pp. 282-300, 
1979; também F. Salvoni (“Verginità di Maria 
oggi”, Richerche Bibliche e Religiose 11, pp. 21-
35, 1976), que censura H. Küng por este rejeitar a 
c.v. para a qual há mais autoridade séria que para 
a virgindade perpétua.

311 Parte da oposição espanhola foi dirigida contra uma 
obra de Xavier Pikaza, de Salamanca, Los origenes 
de Jesus, (1976), que não li. Pikaza defende seu 
livro como exegese teológica em Salmanticenses 
24, pp. 351-361, 1977. Quanto a Scheifler, 
embora Sal Terrae tenha imprimido uma refutação 
mais conservadora de suas opiniões e encerrado 
o debate, os editores declararam ter sido forçados 
por uma ordem dos superiores jesuítas a incluir 
mais uma refutação por I. de la Potterie, sj, que 
encontrou a c.v. em João (66, pp. 569-578, 1978).

312 Mesmo então, foi impedido o plano de um bispo 
de conceder um imprimatur.

313 Essa é sua declaração sobre a situação em Eunuchs 
for the Kingdom of Heaven (New York, Doubleday, 
1990, p. 348). Fiquei desconcertado com a relação 
que ela faz na página anterior das opiniões de 
proeminentes teólogos católicos alemães que 
são favoráveis a sua posição. Embora ela negue 
a historicidade da c.v., do nascimento virginal 
(dar à luz e permanecer fisicamente intacta) e da 
virgindade perpétua de Maria, não estou certo se 
algum dos citados concorda com ela na negação 
da c.v., mesmo que não afirme ser infalivelmente 
ensinada.

314 Os nomes latinos das avaliações da Igreja Católica 
permitem-lhe recorrer a Milton, que observou 
que a língua inglesa não “forneceria letras servis 
suficientes para explicar essa presunção ditatorial”. 
Na verdade, como penso que o ensinamento 

da Igreja é um contexto esclarecedor para a 
interpretação bíblica, nunca o considerei uma 
limitação de minha liberdade para publicar meus 
livros com a certeza pública de que as opiniões 
bíblicas que declaro estão livres de erro doutrinal 
do ponto de vista católico. No extremo oposto da 
escala de Kermode, católicos ultraconservadores 
também se ressentem quando o imprimatur é dado a 
um livro como o meu, que expressa a crítica bíblica 
moderna, porque essa afirmação interfere no desejo 
que eles têm de impor suas visões estreitas como 
doutrina da Igreja e de condenar como herético o 
que é, de fato, perfeitamente tolerável dentro do 
limite do pensamento católico.

315 Gary Wills (coluna sindicalizada da Universal Press, 
semana de 12 de junho de 1978) citou a crítica de 
Kermode como exemplo de sofisticada estreiteza 
religiosa, pois constitui um fracasso reconhecer 
que o estudo erudito objetivo das Escrituras deve 
levar em conta a transmissão religiosa do texto.

316 McKenzie expressou-se, explicitamente, em 
uma entrevista a K. Briggs (New York Times, 25 
dez. 1977): “Ao referir-se a sua descrença no 
nascimento virginal, ele admitiu que ‘[...] penso 
ser importante acreditar que Jesus era plenamente 
homem com dois conjuntos de cromossomos, dois 
pais’”. Como parte da proteção de um patrimônio 
quase universal que a Igreja recebeu do passado 
(a única “retaguarda” que vale a pena proteger), 
não vejo nada contraditório em crer que Jesus 
era plenamente homem, mesmo se houve só um 
progenitor humano — o problema dos cromossomos 
fica para o Espírito criador que lhe deu existência 
humana.

317 Os únicos problemas doutrinais nas narrativas da 
infância são a identidade cristológica de Jesus e a 
c.v. Como a primeira tem o apoio de muitas outras 
passagens do NT, o único problema doutrinal 
peculiar a Mt 1-2 e Lc 1-2 é a c.v., que não está, em 
absoluto, mencionada no cap. 2 de nenhum dos 
dois evangelhos e somente em alguns versículos 
do cap. 1.

318 Embora para Parrinder essa situação pareça a 
alternativa lógica a uma c.v., de fato, se se negar 
a c.v., o indício para José ser o pai é fraco. Depois 
de declarar que uma prova positiva da c.v. por 
exegese está fora de questão, Cranfield (“Some”, 
pp. 117.185-186) considera “praticamente certo 
que José não era o pai biológico de Jesus”. Duas 
tradições mutuamente hostis a respeito de Jesus, 
a cristã e a judaica, concordam nesse ponto. A 
alegação cristã de que José não era o pai (Mateus, 
Lucas) dificilmente teria surgido por reação à 
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calúnia judaica — que teria sido respondida com 
a afirmação de que José era o pai —, de modo 
que, a menos que se queira dizer que a polêmica 
judaica a respeito da ilegitimidade de Jesus se 
baseia inteiramente em um mal-entendido, é 
útil demonstrar que os cristãos proclamam uma 
concepção incomum.

319 Schaberg (Illegitimacy, p. 10) não está muito longe 
das suspeitas/acusações de Parrinder e Spong. 
“Achamos que talvez a c.v. seja uma projeção da 
fantasia e dos desejos masculinos: para a mulher 
submissa e pura que é assexual ou não exerce sua 
sexualidade; em especial para a mulher que não 
perturba a psique masculina [...]”. Schaberg admite 
que, na época de Justino e de algumas expressões 
primitivas de fé (assim, em meados do século II), 
os cristãos tiveram a idéia de uma c.v. Portanto, 
suponho que sua afirmação a respeito da origem da 
idéia de uma c.v. refira-se ao século I e início do II. 
Conhecendo nossos indícios para aquele período, 
só posso conjecturar quem eram e onde estavam os 
cristãos celibatários que fantasiaram dessa maneira. 
(Como não menciona uma c.v., Paulo dificilmente 
pode ser considerado o culpado.) Ou as fantasias 
são atribuídas, de modo geral, aos celibatários 
clericais do século XX e retroprojetadas para os 
cristãos do século I?

320 Não encontramos nesse escrito uma voz igual 
para a opinião de que talvez haja uma genuína 
espiritualidade do celibato e/ou que pode 
servir de valioso testemunho para contestar a 
onipresente glorificação do sexo em nossa época. 
A essa estreiteza de visão podemos comparar o 
artigo bastante sensível “Mary, virgin and wife: 
a dialogue”, de W. M. Thompson e P. F. Chirico 
(Chicago Studies 28, pp. 137-159, 1989).

321 Spong (em especial, nas pp. 36-40) apresenta 
um Jesus que não tinha origem divina, mas era 
um ser humano talentoso, modesto, generoso e 
abnegado, com amigos que certamente não o viam 
como messias. Contudo, eles passaram por uma 
experiência de Páscoa ou de percepção interna 
que lhes permitiu ver padrões de total dependência 
de Deus por parte de Jesus, de modo que a vida 
deste refletia a vida de Deus. Spong é lisonjeiro 
no que escreve a meu respeito como estudioso do 
NT (por exemplo, Born, p. 124); espero não ser 
descortês ao, em resposta, afirmar não crer que um 
único autor neotestamentário reconhecesse o Jesus 
de Spong como a personagem que ele proclamou 
ou a respeito de quem escreveu.

322 O significado crítico da Bíblia, São Paulo, Loyola, 
1987; Biblical exegesis and Church doctrine, New 
York, Paulist, 1985, pp. 26-53.

323 McKenzie, que sarcasticamente se queixa da 
dificuldade de um estudioso católico “para se 
desacostumar de seu treinamento que o instruiu para 
saudar a bandeira papal”, citou-me erroneamente: 
Brown “não vê razão para o entendimento que o 
católico tem das narrativas da infância diferir do 
entendimento de um protestante”. Na p. 10 de 
BBM, falei da concordância católica e protestante 
sobre o “que Mateus e Lucas quiseram [tempo 
passado] dizer com suas narrativas da infância”; 
mas a discordância sobre o que as narrativas 
da infância significam (tempo presente) pode 
bem surgir por causa da adesão do católico ao 
ensinamento dogmático da Igreja, que às vezes 
“saúda” a bandeira do papa.

324 Nem era uma interpretação discrepante imposta à 
Escritura, como às vezes pressupõem as discussões 
modernas, em especial pelos que se ressentem 
com as doutrinas de sua Igreja, que consideram 
hostis a eles. É indubitável que eu seja influenciado 
por minha posição de sacerdote católico. Será que 
é inconcebível que as posições de alguns críticos 
liberais sejam influenciadas por sua reação à 
tradição na qual foram criados? Spong (Born, p. 
xiv) deixa claro que prefere a exegese de Schaberg 
porque ela tem liberdade independente de pesquisa, 
enquanto eu estou preso ao dogmatismo da tradição 
romana. Parece não lhe ter ocorrido que, ao lidar 
com a doutrina católica e o feminismo, talvez 
Schaberg reaja a sua história como ex-freira. Spong 
percebe melhor ser ele próprio influenciado pelo 
fato de ter crescido como fundamentalista bíblico 
(Born, p. 3), embora pareça considerar qualquer 
reconhecimento de que o NT apóia a divindade de 
Jesus uma posição fundamentalista.

325 Spong fez da exegese de Schaberg e da de Goulder 
o principal suporte de sua teoria de que Maria foi 
sexualmente violada quando jovem; mas ele não 
trata minuciosamente das improbabilidades nas 
exegeses deles. Seus leitores precisariam saber 
que, em suas abordagens respectivas, esses dois 
exegetas representam uma extremada minoria. 
Os avaliadores podem bem perguntar se Spong 
encontrou neles apoio conveniente para uma tese 
a respeito da impossibilidade de um nascimento 
milagroso para o qual ele já se inclinava.

326 Hattrup (“Neues”) indica corretamente as 
limitações da visão universal mecanicista por trás 
da rejeição automática da c.v. Ele acredita que 
essa visão universal é agora obsoleta filosófica e 
até cientificamente.

327 Bostock alega que a crença em uma c.v. coloca 
“nossa religião em um remoto reino sobrenatural” 
(“Virgin”, p. 261). Todas as pessoas têm pais 
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humanos e presumimos que Jesus tinha um; a 
concepção virginal nega a realidade da encarnação. 
Entretanto, o argumento de que, se não tivesse 
pai humano, Jesus não seria verdadeiramente 
humano, deixa-me com um problema a respeito 
dos inícios humanos. Quer por criação direta, quer 
por evolução, logicamente os primeiros humanos 
não tiveram pais humanos — os primeiros 
humanos não eram humanos? Se cremos em 
um Deus transcendente, em algum ponto temos 
de permitir que o poder de Deus aja além das 
potencialidades humanas. Uma religião que leva 
a sério a intervenção sobrenatural de Deus não é 
tão terrível quanto Bostock parece supor. Afinal de 
contas, para os cristãos, a concepção do Filho de 
Deus foi um momento único.

328 Essas explicações incluem tomar por empréstimo 
mitos pagãos a respeito de relações que Deus teve 
com mulheres e concretizar a referência a uma 
virgem na versão grega de Is 7,14. Veja CVRCJ, pp. 
61-67; também Cranfield, “Some”. É difícil classificar 
a contribuição de Leaney, que varia bastante e 
apresenta observações (por exemplo, sobre o 
que constitui o folclore), em vez de argumentos. 
Embora para ele a figura quase simbólica de Maria 
represente Israel, que não tem marido (só Deus), ele 
parece pensar que Lucas tinha em mente uma c.v. 
Contudo, aparentemente Lucas estava consciente 
de outras possibilidades (conforme reveladas 
alhures no NT), e estas “tornam desnecessário 
crer no relato de Lucas” (“Virgin”, p. 100).

329 O mais antigo comentário remanescente sobre as 
narrativas canônicas, o Proto-Evangelho de Tiago 
11,2-3, bloqueia especificamente a interpretação 
de Barrett: nele Maria pergunta se conceberá por 
obra do Senhor Deus e dará à luz como toda mulher 
dá à luz, e o anjo diz que não. Barrett argumenta 
ardilosamente e diz que a declaração paulina de 
que Jesus era, “segundo a carne, descendente 
de Davi” (Rm 1,3) não teria sentido se José não 
fosse o pai de Jesus. Essa declaração, destinada a 
descrever a herança humana de Jesus, foi, com toda 
a probabilidade, moldada sem nenhuma referência 
à questão de como Jesus foi concebido e não pode 
ser usada para solucionar essa questão. Quando 
muito, podemos perguntar se os evangelistas que 
escreveram a respeito da c.v. escolheriam esse 
texto, embora talvez tivessem “convivido” com ele.

330 Por causa da tendência veterotestamentária de 
punir os filhos pelos pecados dos pais, se Maria 
tivesse sido seduzida, haveria tanta insistência na 
impecabilidade de Jesus (Jo 8,46; 14,30; 1Pd 1,19; 
3,18; 1Jo 3,5.7; Hb 4,15)? Se os cristãos sabiam 
do estupro de Maria, os pressupostos descritos de 

alegações de família (Mc 3,31-35) e de normalidade 
familiar (Mc 6,3) são, na verdade, estranhas.

331 É bem sabido que a concepção ou o nascimento 
(virginal) de Jesus foi mais tarde usado como 
argumento contra o docetismo; mas, combinando 
os indícios em Inácio (Ef. 19,1, à luz de Tral. 9,1), 
Wickings (“Nativity”) acredita que o uso da c.v. 
para afirmar a humanidade de Jesus remonta aos 
anos 80.

332 Por exemplo, De Freitas Ferreira (Conceição, p. 
291); Muñoz Iglesias, crítica na nota de rodapé 
2 desta seção. MIE, v. 2, pp. 65-66, simplifica 
a questão excessivamente, ligando a Harnack 
católicos menos conservadores e, então, propondo 
refutações que seriam irrelevantes a uma forma 
mais sutil da tese.

333 Como alguns dos discordantes conservadores são 
católicos romanos, não é inadequado chamar-lhes 
a atenção para a Instrução da Pontifícia Comissão 
Bíblica Romana de 1964, “Sobre a verdade histórica 
dos evangelhos”, que é ensinamento católico 
oficial. De acordo com tal Instrução, a divindade de 
Jesus foi claramente percebida após ele ressuscitar 
dos mortos, e os apóstolos se valeram desse 
entendimento mais completo quando transmitiram 
aos ouvintes o que o Senhor tinha feito e dito. Isso 
se harmoniza com o desenvolvimento básico da 
cristologia que identifiquei nos evangelhos.

334 Fitzmyer (Luke, v. 1, pp. 208.446-447) parece 
confuso a respeito disso, embora aceite minha 
abordagem geral. Não excluo a possibilidade de 
ter a revelação acontecido historicamente em 
determinado momento (veja a nota a seguir), mas 
isso é bastante secundário ao uso pedagógico do 
momento.

335 A intenção principal dos relatos dos três evangelhos 
é contar aos leitores quem Jesus é, não fazê-
los pensar que João Batista ou os circunstantes 
viram ou ouviram alguma coisa. Jo 1,32 descreve 
uma visão (interior ou exterior?) de João Batista, 
sem deixar subtendido que mais alguém estava 
presente. Podemos imaginar que a decisão que 
Jesus tomou de aceitar o batismo de João Batista 
foi para ele um momento de percepção única a 
respeito do rumo que sua vida tomaria. Entretanto, 
não precisamos supor que ele expressou essa 
percepção na linguagem cristológica usada para 
descrever o batismo nos evangelhos.

336 Podemos imaginar que isso constitui uma 
dramatização bíblica criteriosa da revelação que 
os evangelistas tentaram comunicar.

337 Mateus apresenta uma revelação a José; Lucas narra 
uma revelação a Maria. A concepção de um menino 
por Maria sem um pai humano tinha de significar 
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alguma coisa para ela (e para quem quer que dela 
soubesse; veja 629-630 de BBM) a respeito do 
poder de Deus que se manifestava naquele menino. 
Isso não significa que Maria tinha de ser capaz de 
expressar a identidade de Jesus com clareza pós-
ressurrecional. O comportamento subseqüente a 
ela atribuído no ministério público em Marcos, 
Mateus e João, em que ela parece não entender 
o rumo que a vida de Jesus toma, impede isso.

338 Ainda mais claramente que para o batismo, a 
narração evangélica (o anúncio angelical) é uma 
dramatização-padrão da idéia de acordo com a 
qual Deus escolheu alguém antes do nascimento 
para desempenhar uma tarefa; veja pp. 185-189 de 
BBM e Muñoz Iglesias, “Procedimiento”.

339 DAICC (v. 1, pp. 200-201) considera “simplista” 
minha afirmação de que “o momento da filiação 
divina de Jesus, primeiro ligado à ressurreição, 
foi atribuído ao ministério e ao batismo e, então, 
à concepção”. Creio ser esse o entendimento dos 
autores, não a citação exata do que eu disse. O 
mais próximo que acredito ter chegado dessa 
afirmação foi na p. 575 de BBM, mas o que eu 
disse ali está expressado de maneira mais feliz 
como indicam meus itálicos acrescentados: “[...] o 
momento da revelação de Jesus como Filho de Deus 
foi transferido do batismo (cf. está no evangelho 
de Marcos) para a concepção/o nascimento”. 
O que há de simplista em pensar que alguns 
cristãos podem ter transferido, em sua reflexão, 
da ressurreição para o batismo e deste, para a 
concepção, o acontecimento em que se revelou 
a identidade de Jesus? Para uma declaração mais 
completa de como entendo o desenvolvimento da 
cronologia neotestamentária, veja NJBC, artigo 81, 
## 12-24. Wilckens (“Empfangen”, pp. 62-64) tem 
uma opinião muito parecida com a minha.

340 Era possível pronunciar essas fórmulas sem ser muito 
preciso sobre até que ponto elas acrescentavam 
uma identidade que Jesus já não possuía. É provável 
que significassem coisas diferentes para pessoas 
diferentes. Estão registradas pelo autor dos Atos e 
por Paulo, nenhum dos quais acredita que Jesus se 
tornou o Filho de Deus primeiro pela ressurreição.

341 Além dos artigos na bibliografia adiante, veja seu 
“Pre-existence christology: can we dispense with 
it? (Word & World 2, pp. 29-33, 1982).

342 Fuller afirma que para Paulo a fórmula chegou 
a incluir a preexistência (o que bem pode ser 
verdade). Por que, então, falta nas narrativas da 
infância a preexistência do tipo que pode ser 
encarnada? Foi do uso pré-paulino, respondo, que 
as narrativas da infância extraíram a cristologia do 

Filho de Davi/Filho de Deus. Assim, a antiguidade 
da cristologia da preexistência nada diz sobre sua 
influência em Lucas ou suas fontes.

343 Fuller argumenta (contra Bultmann) que esse envio 
nada tem que ver com a preexistência ou (contra E. 
Schweizer) com a sabedoria divina.

344 Veja Miyoshi (“Entstehung”, pp. 46.56), que 
traz à imagem outra fórmula (At 1,8) e relaciona 
o tema Filho de Davi/Filho de Deus com o 
autoconhecimento do cristianismo judaico e cristão 
com base na importância da descida do Espírito.
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Teologia e filosofia hoje*

Wolfhart Pannenberg

Ser humano e religião
Para a cultura da Era Moderna, a compreensão do 

ser humano tornou-se fundamental a partir do mo-
mento em que a religião cristã perdeu sua validade 
óbvia como fundamento da consciência cultural e da 
sociedade em decorrência da divisão da cristandade 
ocidental por motivo de fé, ou seja: a partir do século 
XVII. Wilhelm Dilthey, certamente, foi o primeiro a 
reconhecer todo o alcance desse processo para a his-
tória da cultura da civilização ocidental. No entanto, 
na fi losofi a do início da Era Moderna, a antropologia 
constituiu, primeiramente, apenas o ponto de parti-
da para uma reconstrução do conceito de mundo a 
partir da idéia de Deus em termos puramente fi lo-
sófi cos, ou seja: independentemente das oposições 
confessionais no âmbito da religião. John Locke man-
teve uma postura conservadora nesse aspecto, ao 
continuar relegando essa função à religião cristã da 
revelação. Em Hume e em Kant encaminhou-se uma 
concentração na experiência e na subjetividade do 
ser humano, só que ainda sem uma guinada polêmi-
ca contra a religião, e Hegel, uma vez mais, restau-
rou a reconstrução fi losófi ca do conceito de mundo 
a partir da idéia de Deus e conferiu a essa concepção 
a sua forma conclusiva e classicamente consumada. 
Foi só na guinada contra Hegel que a fundamentação 
da consciência fi losófi ca na antropologia adquiriu 
o seu feitio aguçado, voltada contra a pretensão de 
prioridade concreta da idéia de Deus. Nessa forma 
aguçada, a guinada para a antropologia, ainda hoje, 
é fundamental para a consciência fi losófi ca, mesmo 
que, sobre essa base, se tenha chegado a uma justifi -
cação da religiosidade do ser humano como um tema 
imprescindível e específi co para a forma humana de 
existência, como ocorreu, por exemplo, em Max 
Scheler e Helmuth Plessner ou na fi losofi a da exis-
tência de Karl Jaspers ou, ainda, em Henri Bergson.

Também a teologia cristã é remetida hoje, num pri-
meiro momento, à antropologia para provar a valida-
de geral da fé cristã para o humano, embora essa base 
não seja sufi ciente para uma asseguração da verdade 
da idéia cristã de Deus e de sua revelação. Para a 
afi rmação da verdade do Deus cristão é indispensá-

vel que mundo e história ao menos sejam pensáveis 
como sua criação e sua obra. Mas é fato que também 
o ser humano faz parte do mundo e de sua história, e 
por essa razão a antropologia permanece o primeiro 
e próximo tema em relação ao qual a validade geral 
da fé em Deus precisa ser explicada. Se Feuerbach 
tiver razão em que nenhuma fé em Deus faz parte da 
natureza do ser humano, que a religião surgiu, antes, 
de um mal-entendido do ser humano a respeito de si 
mesmo como duplicação imaginária na consciência 
de si mesmo, então quaisquer outras perguntas pela 
verdade de uma compreensão religiosa de Deus, por-
tanto também do cristianismo, são supérfl uas. Nesse 
campo, portanto, a teologia cristã toma uma decisão 
prévia, mas de modo algum a decisão defi nitiva sobre 
a pretensão da fé cristã à verdade. Nesse ponto a argu-
mentação dos Discursos de Schleiermacher, de que a 
religião faz parte de uma “província própria” na men-
te humana, não é satisfatória. Pois se esse dado fosse 
psicologicamente relativizado nos termos de Feuerba-
ch, ele não signifi caria muito. Hegel já criticou, nesse 
sentido com razão, o subjetivismo da experiência, de 
Schleiermacher. É preciso interpretar o conceito da 
intuição religiosa (do segundo discurso de Schleier-
macher) a partir de Descartes como tematização da 
prioridade do infi nito antes de e em toda apreensão 
do fi nito, para expor o cerne objetivamente válido da 
argumentação de Schleiermacher. Porém a noção de 
Descartes sobre a natureza da consciência humana 
carece, por sua vez, de um fundamento mais amplo 
na compreensão da peculiaridade da forma humana 
de vida em geral. Esse fundamento foi criado por Max 
Scheler e Helmuth Plessner mediante a descrição da 
forma humana de vida como um ente “aberto para 
o mundo”, excentricamente determinado, tanto em 
vista da peculiaridade do comportamento humano 
quanto das bases do mesmo na organização corporal 
do ser humano. Desse modo, foi lançada uma base 
antropológica, em cujo contexto a noção cartesiana 
do condicionamento de todas as percepções fi ni-
tas pela intuição precedente do infi nito, o conceito 
schleiermacheriano da intuição religiosa e a noção 
fi chtiana da impossibilidade de uma autoconstitui-
ção do eu na sua autoconsciência adquirem a sua 
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relevância e encontram o seu lugar. Deve-se adu-
zir a isso, ainda, a tese hegeliana de uma inevitável 
auto-absolutização do eu fi nito que se fundamenta 
sobre si mesmo, bem como a prova kierkegaardiana 
do caráter desesperador da conduta daí resultante.1 
Kierkegaard — a julgar pelo estado da discussão de-
terminado pelos jovens hegelianos — introduziu de 
modo demasiado dogmático o face-a-face de tem-
poral e eterno, de fi nito e infi nito, na argumentação, 
mas essa debilidade é compensada pelos resultados 
obtidos em Descartes e especialmente em Hegel. Em 
todo caso, em seu conjunto está dada uma base feno-
menológica sufi cientemente ampla e profundamente 
enraizada na história da fi losofi a mais recente para 
refutar com boas razões a interpretação do ser hu-
mano como um ente, para cuja natureza a temática 
religiosa não seria constitutiva — contra Feuerbach, 
Nietzsche, Heidegger, Sartre e outros.

Teologia filosófica e religião histórica
Um acordo entre teologia e fi losofi a quanto à im-

portância constitutiva da temática religiosa para a na-
tureza ôntica do ser humano poderia levar, também, 
a uma nova fundamentação da teologia fi losófi ca, ou 
seja: de um conceito fi losófi co de Deus? Nesse ponto 
há motivos para duvidar. Se visualizarmos as condi-
ções que levaram ao surgimento de uma teologia fi -
losófi ca na Antigüidade, sua função na simbiose me-
dieval de teologia e fi losofi a e a função da teologia 
fi losófi ca entre os séculos XVII e XIX, essas dúvidas 
fi cam ainda maiores.

A fi losofi a grega antiga surgiu como crítica às re-
presentações de Deus da religião tradicional. Na con-
tramão da tradição mítica, os fi lósofos acreditavam 
que só a fi losofi a ensinaria a verdadeira natureza do 
divino como origem da unidade do cosmo. A fi losofi a 
não se apresentou apenas como interpretação crítica 
da tradição religiosa, mas como alternativa a ela. Isso 
está em estreita ligação com o monoteísmo que os 
fi lósofos contrapuseram à fé politeísta do povo e, por 
outro lado, com uma certa ingenuidade quanto à his-
toricidade da religião e da própria fi losofi a, aspecto 
considerado não essencial para a última.

No plano histórico do cristianismo, o monoteísmo 
fi losófi co não pôde mais apresentar-se como alternati-
va à religião histórica, e sim apenas como preparação 
para ela ou como sobrepujamento dela. A primeira 
forma foi o modelo da concepção medieval da teoria 
fi losófi ca de Deus em que o conhecimento natural de 
Deus era pré-estágio para o conhecimento da revela-
ção do cristianismo. Esse modelo continha contradi-
ções internas, porque a teologia natural dos fi lósofos, 

por sua procedência histórica e sua essência, não foi 
projetada para um complemento sobrenatural, mas 
entendia-se como conhecimento racional de tudo o 
que faz parte da natureza da divindade. Essa contra-
dição tornou-se aguda quando o cristianismo fi cou 
debilitado por causa da divisão da Igreja ocidental e 
suas conseqüências para sua autoridade, que funda-
mentava a cultura e a sociedade. Nessa situação, a re-
novação da teologia fi losófi ca associou-se desde Des-
cartes com a pretensão de ocupar o lugar da teologia 
cristã em sua função de representar a base de valida-
de geral da consciência pública da cultura. Por causa 
das querelas confessionais, a teologia cristã não pôde 
mais cumprir essa função com sufi ciente plausibilida-
de para o juízo da razão. Os sistemas metafísicos de 
Descartes até Hegel procuraram substituir a teologia 
nessa função. Porém a possibilidade dessa tentativa 
chegou ao seu fi m desde a descoberta da historici-
dade da vida humana e dos sistemas culturais, por-
tanto já desde Herder e, seguramente, desde Hegel.

Hegel tinha plena consciência de que não esta-
va simplesmente colocando uma teoria fi losófi ca de 
Deus no lugar da religião historicamente existente, 
mas elevando a religião historicamente precedente 
ao seu conceito mais preciso. Desse modo, estava 
dada uma nova defi nição da relação entre religião e 
fi losofi a: a teoria fi losófi ca de Deus depende da reli-
gião que a precede historicamente e só pode elevar 
o seu conteúdo ao conceito mais preciso, não sendo, 
portanto, totalmente autônoma em relação a ela. He-
gel, todavia, concebia esse “elevar ao conceito mais 
preciso” como suprassunção da religião no conceito 
fi losófi co. Associada a isso estava a ambigüidade de 
que o conhecimento fi losófi co ainda assim poderia 
ser concebido como um conhecimento da verdade 
fundamentado na própria razão absoluta e, conse-
qüentemente, como totalmente autônomo. Tal con-
cepção, que emana da teoria hegeliana da lógica da 
idéia absoluta que a si mesma se realiza, encontra-se 
em tensão com a sua noção de que a teoria fi losófi ca 
de Deus permaneceria ligada ao estágio da religião 
que a precede historicamente. A conseqüência dessa 
noção deveria ter sido o reconhecimento de que a re-
fl exão fi losófi ca jamais poderá estar totalmente à al-
tura nem muito menos ultrapassar a sua precondição 
histórica na religião que a precede. Desse modo, po-
rém, a fi nitude e provisoriedade da refl exão fi losófi ca 
— dada a sua situacionalidade — teriam sido conce-
didas à verdade religiosa. Se tivesse sido assim, talvez 
a geração seguinte não tivesse tido tanta facilidade 
para derrubar a fi losofi a hegeliana do pedestal, por-
que, então, não mais se teria podido usar a fi nitude 
do seu próprio ponto de vista na argumentação con-
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tra ela. Mas, como quer que seja, a conseqüência da 
noção da condicionalidade histórica da tematização 
fi losófi ca do absoluto através da religião que a pre-
cede historicamente é que, em vez de formular uma 
teologia fi losófi ca autônoma a partir da razão pura, 
à fi losofi a resta como possível apenas a formulação 
das condições para uma representação de Deus ade-
quada à função do uno absoluto, por um lado, e para 
uma fi losofi a da religião, por outro lado, ou seja: ser 
refl exão fi losófi ca sobre o teor de verdade da consci-
ência religiosa historicamente precedente.

Tal refl exão sobre a religião que precede à fi losofi a 
não precisa assumir o feitio em que as representa-
ções religiosas da divindade são apresentadas como 
meras projeções do ser humano, de suas angústias 
e anseios. A fi losofi a da religião pode levar a sério a 
vocação da religião para uma (auto-)revelação da re-
alidade divina mesma, se ela levar em consideração 
a dependência da natureza humana e de todo fi nito 
em relação a uma realidade que a sobrepuja, e que 
é tematizada justamente nas religiões. Nesse caso a 
fi losofi a ainda pode medir as afi rmações religiosas 
sobre a divindade pelas funções que lhe são atribuí-
das, como já havia feito a crítica à religião da fi losofi a 
grega antiga e como fez o próprio Hegel através da 
formulação de seu conceito do verdadeiramente in-
fi nito como critério para julgar o discurso teológico-
cristão sobre a infi nitude de Deus. A fi losofi a pode 
desenvolver tais critérios para a apreciação da plau-
sibilidade das pretensões religiosas à verdade sem 
ter de apresentar, ela própria, uma teologia fi losófi ca 
como alternativa à tradição religiosa. Ela pode não 
só portar-se criticamente em relação a uma determi-
nada tradição religiosa, mas, ao fazer isso, trabalhar 
também comparativamente com as religiões, em dis-
tinção à teologia, que está comprometida com uma 
determinada tradição religiosa e precisa explicitar 
a pretensão à verdade desta. Disso resulta, por fi m, 
também um panorama sobre a diferença entre uma 
possível fi losofi a da religião, que tematizaria a per-
gunta pela verdade das diferentes tradições religiosas, 
e a teologia de uma determinada religião, portanto 
também a teologia cristã. Por outro lado, a teologia 
cristã esforçar-se-á por explicitar a pretensão à verda-
de da fé cristã de tal modo que a compreensão cristã 
de Deus corresponda aos critérios formulados pela 
crítica fi losófi ca — na medida em que esses, por sua 
vez, também resistirem a uma verifi cação. Porém, de 
qualquer modo, o objetivo de formular uma teologia 
fi losófi ca autônoma a partir da mera razão, que se 
constituísse sem levar em conta a história religiosa da 
humanidade, está descartado, em vista disso, como 
expressão de um estado de consciência da fi losofi a já 

superado, no qual ela não havia assumido, sufi cien-
temente, em sua consciência, as precondições histó-
ricas de seu próprio pensamento.

Conceito de mundo e idéia de Deus
Mesmo na era das ciências positivas, à fi losofi a 

ainda cabe a tarefa de propor uma orientação sin-
tetizadora, refl exiva, sobre a vida consciente (Dieter 
Henrich). Desta fazem parte não só os problemas da 
autoconsciência e sua fundamentação, mas também 
a consciência da experiência no sentido mais amplo 
possível, tanto no âmbito da convivência humana, 
quanto no perímetro da experiência de mundo. Pelo 
fato de a refl exão fi losófi ca estar incumbida da per-
gunta pelo todo da vida consciente também lhe cabe 
desenvolver um conceito do mundo como suma da 
realidade que vem a ser objeto de nossa experiên-
cia, embora a idéia do mundo como um todo sempre 
ultrapassa a limitação fáctica do horizonte de nossa 
experiência. Devido a essa relatividade do horizonte 
do mundo, a fi losofi a pode tratar a unidade do todo 
universal como uma mera idéia nos termos de Kant, 
já que o todo universal justamente suplanta toda e 
qualquer experiência fi nita. Não obstante, na moder-
na cosmologia das ciências naturais o universo até se 
tornou objeto de formulação teórica científi ca, que 
extrapola a partir da base do estado atual do conhe-
cimento.

A indispensabilidade de um conceito de mundo 
para a asseguração fi losófi ca da unidade da vida cons-
ciente é signifi cativa para a teologia, não por último, 
porque conceito de mundo e idéia de Deus sempre 
estão relacionados um com o outro. Isso é assim por-
que o Deus único deve ser pensado como origem e 
autor do mundo, e também porque o mundo enquan-
to unidade diante da multiplicidade de seus fenôme-
nos só pode ser entendido a partir de um fundamento 
único dessa sua unidade, o qual, por sua vez, não 
pode ser um mero elemento do mundo. Por essa ra-
zão a compreensão do mundo infl uencia o concei-
to de Deus e vice-versa. Se o mundo for concebido 
como uma ordem que foi fundada no princípio e a 
partir daí permaneceu inalterada, a idéia do Deus a 
ser pensado como autor desse mundo será diferente 
daquela em que o mundo é pensado como processo 
de uma história que ruma para um futuro ainda aber-
to. Inversamente, se Deus for pensado como origem 
livre do mundo, como seu Criador, que não produziu 
o mundo a partir de uma necessidade de sua nature-
za, mas em liberdade, então se evidenciará na com-
preensão do mundo a contingência de sua existência 
como um todo e em todos os acontecimentos indivi-
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duais. Exemplos disso são proporcionados tanto pela 
controvérsia da teologia cristã inicial com a concep-
ção platônica do surgimento do mundo quanto pelo 
debate da teologia cristã da Idade Média alta com a 
fi losofi a arábica sobre a contingência da origem do 
mundo ou quanto, ainda, pelo posicionamento de 
Kant contra o ensino de Leibniz a respeito da produ-
ção do mundo segundo um modelo da criação base-
ado na sabedoria de Deus. O tema da contingência 
do mundo em seu todo e em cada acontecimento 
individual ainda é de importância fundamental para 
a relação atual entre teologia e conceito de mundo. 
Nesse ponto estão mutuamente vinculados também 
o conceito de mundo e a constituição ontológica das 
realidades particulares.

O que melhor corresponde ao tópico da contin-
gência é uma compreensão da realidade das coisas 
como, em última instância, baseada em eventos, 
como apresentada pelo sistema fi losófi co-natural de 
Alfred North Whitehead. Em contraposição à teoria 
aristotélica da substância, dela resulta a historicidade 
da identidade de todo existente. Trata-se de um ponto 
de vista desenvolvido a partir de outros pressupostos, 
mas com resultado semelhante, também por Wilhelm 
Dilthey, a saber: a partir da investigação da histori-
cidade da experiência dos seres humanos consigo 
mesmos e com tudo o que se lhes depara. A exemplo 
de Dilthey ou, ainda, de Henri Bergson, o fundador 
da fi losofi a do processo, Whitehead partiu da expe-
riência humana como chave para a compreensão do 
mundo e para a compreensão da realidade extra-hu-
mana. No caso de Whitehead, decerto foi a psicolo-
gia fi losófi ca de William James que constituiu o pon-
to de partida. Ela foi generalizada em forma de teoria 
da subjetividade de cada evento elementar. Dilthey 
generalizou a sua análise da historicidade da experi-
ência individual na direção de uma compreensão da 
história em grande escala, mas não a ampliou para o 
acontecimento natural. Mas a sua fi losofi a enquan-
to fi losofi a da vida tinha afi nidade com a de Henri 
Bergson, que, por sua vez, deu o passo na direção 
da fi losofi a da natureza. A ontologia da subjetividade 
do evento, de Whitehead, por outro lado, carece do 
complemento proporcionado pela análise diltheyana 
da historicidade dos processos da experiência e pelo 
ponto de vista, efetivo em Dilthey, assim como em 
Bergson e Samuel Alexander, da prioridade ontológi-
ca da totalidade em relação às partes.

Esses diferentes princípios possuem uma afi nida-
de interna dada pela vinculação de ser e tempo em 
distinção à atemporalidade da formas aristotélicas do 
ente. Da fusão dos princípios referidos poderia surgir 
um conceito fi losófi co de mundo que descreveria o 

mundo como processo rumo a um futuro que trará a 
decisão defi nitiva sobre a essência do evento indivi-
dual e sobre o signifi cado do mundo em seu todo. Tal 
conceito de mundo talvez estivesse em condições de 
unir o atual modelo de mundo do universo em ex-
pansão das ciências naturais com a idéia de Platão de 
que o futuro do bom fundamente a essência de todo 
individual e com a escatologia cristã e por isso, tam-
bém, com a compreensão cristã de Deus como aque-
le que governa a sua criação a partir do futuro de seu 
Reino. Para isso parece apontar a concepção ploti-
niana da relação entre eternidade e tempo através da 
idéia de que a eternidade preserva em si a totalidade 
do que está separado no tempo, de modo que o futu-
ro passa a ser a dimensão a partir da qual a eternida-
de ingressa no tempo. A isso corresponde, por outro 
lado, uma compreensão do espaço como a dimen-
são da simultaneidade de Deus com todas as suas 
criaturas, na qual ele concede a essas uma existência 
autônoma ao seu lado e umas ao lado das outras.

Desse modo, foram indicados apenas alguns te-
mas e possibilidades para a relação entre teologia 
e fi losofi a no que se refere à conjunção da idéia de 
Deus com o conceito de mundo. Tal conjunção per-
manecerá como tema da fi losofi a mesmo quando 
esta não mais formular uma idéia fi losófi ca de Deus 
nos termos tradicionais, mas — na esteira da elabora-
ção de um conceito fi losófi co do mundo, incluindo a 
antropologia correspondente — limitar-se a elaborar 
critérios para a apreciação das concepções de Deus 
ou do absolutamente real formuladas pelas religiões.

Filosofi a e teologia têm um tema comum no em-
penho por uma compreensão da realidade do ser hu-
mano e do mundo em seu todo. É claro que se pode 
fazer tanto teologia quanto fi losofi a de muitas manei-
ras que fi cam aquém dessa tarefa. Todavia a fi losofi a 
somente corresponde à sua longa tradição quando 
ela se propõe essa tarefa, e somente assim ela assume 
uma função, na qual ela não pode ser substituída por 
nenhuma das ciências individuais. A teologia, inver-
samente, só pode falar de modo competente de Deus 
e de sua revelação quando ela, ao fazer isso, tratar do 
Criador do mundo e do ser humano e, portanto, rela-
cionar o seu falar de Deus com uma compreensão to-
tal da realidade do ser humano e do mundo. Ao fazer 
isso, a teologia necessita da interlocução face a face 
da refl exão crítica e orientadora dos fi lósofos; e a fi -
losofi a não poderá, por seu turno, chegar a uma com-
preensão abrangente do ser humano no mundo sem 
levar em consideração as religiões e seu signifi cado 
para a natureza do ser humano e para a constituição 
da totalidade do ser humano e do mundo a partir da 
realidade divina, que é tematizada pelas religiões. Ao 
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fazer isso, a fi losofi a não precisa pretender substituir 
as religiões por uma teoria puramente fi losófi ca de 
Deus. Mas mesmo que isso não ocorra, ainda restam 
tensões em quantidade sufi ciente entre a teologia e 
a fi losofi a, porque a teologia deve refl etir o todo da 
existência humana e do mundo a partir de Deus e de 
sua revelação, ao passo que o pensamento fi losófi co 
parte da experiência do ser humano e do mundo e 
retrocede ao seu fundamento no absoluto.

Notas
* Artigo extraído do cap. 12 de Pannenberg, W. 

Theologie und Philosophie. Ihr Verhältnis im 
Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. A edição brasileira 
será publicada em breve.

1 Sobre a pluralidade de aspectos antropológicos 
adicionais com implicações religiosas, cf. meu texto 
Anthropologie in theologischer Perspektive, 1983.
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Questões ao texto “Os enganos 

sobre o sagrado”
Edgard Faya*

A crítica ideológica com lastro no real
Esta nota pretende levantar algumas questões ao 

texto “Os enganos sobre o sagrado: uma síntese da 
crítica ao ramo ‘clássico’ da fenomenologia da reli-
gião e seus conceitos-chave”, que foi publicado como 
um dos capítulos do livro Constituintes da ciência da 

religião, do prof. Frank USARSKI.
Usarski1 parte de uma preocupação importante: 

não adotarmos conceitos sem plena clareza do que 
estes querem dizer. “Em relação à suposição de si-
nonímia da noção do sagrado com o termo ‘religião’ 
[...] a ‘naturalidade’ com a qual o sagrado é adota-
do como termo técnico inequívoco e imediatamen-
te acessível para leitores [...]”.2 Conceitos expressam 
uma época histórica, uma cultura, visões regionais 
e pessoais, fruto da realidade e, portanto, escolhas 
e dêutero-escolhas estão em jogo. Sem dúvida, não 
podemos, hoje, e no meu entender principalmente 
depois de Marx, ignorar o sentido ideológico e de 
responsabilidade social do que está em jogo no con-
texto social. Fazer ciência não é neutro, porque fazer 
não é neutro.

O autor também questiona os conceitos de nu-

minoso e sagrado na sua aplicação por Rudolf Otto 
(1869-1937). Sua crítica é mais profunda e séria. O 
termo numinoso, usado por Otto, alude a conceitos 
ainda mais questionáveis: “vontade divina, essência 
divina etc.”. Citando Otto, segundo Usarski, o nu-

minoso busca a “forma mais abstrata do sagrado. O 
supranatural da existência ainda isento de qualquer 
ideação ou elemento racional”.3 Complicando mais 
as coisas, ainda segundo Usarski, confunde-se e abu-
sa-se dos termos sagrado e religião, ora num sentido, 
ora noutro. Concordamos com sua crítica da necessi-
dade de revisão de toda essa “confusão”.

No entanto, não podemos manter-nos confusos e 
estáticos nas referências de Otto, preso, ainda, a uma 
fenomenologia dualista. É preciso atualizar o sentido 
de sua busca do “dito sagrado”. Parece-me que ele 
busca algo que se mostra no concreto das diversas 
experiências religiosas. Essa busca pode e deve ser 

reconhecida até mesmo pela “ciência da religião”.
Usarski questiona de forma legítima um Sagrado 

que “assumiu um signifi cado ontológico a partir de 
uma visão dualista” que separa sagrado/profano, co-
locando o sagrado no “outro mundo”, para além dos 
fatos concretos históricos, culturais etc. Estamos ple-
namente de acordo com a crítica desse fundamento 
ontológico dualista e metafísico. E partindo do refe-
rencial trazido por Otto e do referencial trazido por 
Usarski, são bastante substanciais as críticas elabora-
das em mais oito itens no desenvolver do trabalho.

Não vamos discuti-las em detalhes, apenas de-
ter-nos na questão mais geral que nos parece estar 
em jogo, ou seja, o método fenomenológico herme-
nêutico não é adequado para apreender a realidade 
das expressões religiosas. De qualquer forma, vamos 
apontar as críticas que o autor levanta, importantes e 
até mesmo aplicáveis à própria ciência, sem que, a 
partir disso, possamos descartar a ciência ou a feno-
menologia.

Crítica à negligência do contexto sócio-
histórico do surgimento do termo e a 
falta de reflexão sobre suas implicações 
confessionais

A obra de Otto sobre o sagrado surge em meio à 
Primeira Guerra Mundial e é tomada como potencial 
de esperança. Tem sua articulação no “esquema pro-
testante” e, ao mesmo tempo, numa escola de pensa-
mento romântica e sentimentalista. Em suma, diante 
dos horrores da guerra, salvaguardo de modo pessoal 
minha relação com o sagrado.

Não temos dúvida da importância disso e nos per-
guntamos se, da mesma forma, não podemos situar 
a ciência, datada como esperança racional, diante 
da complexidade da vida. Isso não nos autoriza a 
desqualifi cá-la, mas somente a reconhecer os seus 
limites diante da vida, coisa mais ampla que o real 
científi co.
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A crítica à suposta universalidade do 
significado do termo “sagrado”

Estamos de pleno acordo. Não podemos genera-
lizar e trazer de fora um termo “sagrado” para en-
quadrar, a priori, nosso objeto de estudo. Leiamos a 
ironia de Colpe, citado por Usarski:

Vamos imaginar que há tempos imemoriáveis, em um 
jardim paradisíaco [...] um germano, um ariano ou um 
grego, um melanésio, um polinésio, um judeu ou um 
romano [...] conversem sobre seus compromissos re-
ligiosos, cada um usando as palavras da sua cultura. 
[...]Eles teriam se entendido? Foi necessário surgir o ar-
rogante cientista dos nossos tempos para sintetizar suas 
posições.

Percebemos que a situação não se aplica apenas 
ao termo sagrado usado por Otto, mas também à ar-
rogância da ciência ao pretender erigir o seu método 
como exclusivo na abordagem do “seu” real.

A crítica às implicações ontológicas e 
“criptoteológicas” da noção do sagrado

Temos, aqui, uma crítica séria ao fato de estudio-
sos levarem consigo suas crenças e daí confundirem 
sua “linguagem teórica” com a “linguagem no nível 
do objeto.” Disso resulta que misturam suas afi rma-
ções científi cas com as afi rmações das religiões. O 
que está em jogo é o problema da objetividade do 
observador. Podemos aproximar-nos de um objeto de 
estudo sem levar-nos junto e, principalmente, as nos-
sas crenças? A ciência acredita na sua objetividade e, 
com isso, já mostra sua crença em um paradigma da-
tado sócio-historicamente, que tem sido criticado e 
re-compreendido, principalmente, a partir da própria 
fenomenologia hermenêutica.

Como entender meu objeto de estudo se da pró-
pria compreensão eu já faço parte? Como lidar com 
minha compreensão diante do objeto que quero 
compreender?

A questão não é simples e fácil. O método da ci-
ência facilita para um determinado “nível e abran-
gência do real”. Para outros níveis, parece-nos que 
o método fenomenológico hermenêutico mostra-se 
mais abrangente. A ciência lida com a questão da ob-
jetividade, instrumentalizando-se da forma que con-
sidera melhor. A fenomenologia hermenêutica dá um 
passo atrás e revisita a fonte da metafísica cartesiana 
— sujeito e objeto — e, a partir daí, constrói o seu 
método.

Reflexões críticas sobre o objeto 
privilegiado pela fenomenologia

Novamente, Usarski estaciona sua crítica na feno-
menologia de Söderblom, Otto e vai até Schleierma-
cher. É preciso sair do estacionamento e pegar estra-
da para diante. Seu esquema da abordagem multidis-
ciplinar da ciência da religião é frutífero, porém não 
deixa de ter reduções importantes do real que não 
podem ser passadas por cima.

Diz o autor lá no seu desenho: “Qualquer religião 
na sua totalidade empírica”. Será que o comprovável 
pelo empirismo dá conta da experiência religiosa? 
Desde onde e quando o empirismo tornou-se refe-
rência? Quando agrupamos dados empíricos de uma 
experiência religiosa, como um somatório de dados 
psicológicos mais dados sociológicos mais dados 
estéticos mais dados antropológicos mais dados ge-
ográfi cos mais dados biológicos mais dados..., con-
seguimos, necessariamente, compreender de forma 
melhor o fenômeno estudado?

Novamente entra em xeque um método que divi-
de a realidade e a vida em partes. A busca do todo 
não pode ser um somatório de partes que se dividem 
infi nitamente. A vida sempre se mostra a cada vez 
como um todo. Qual método pode facilitar-nos essa 
apreensão sem, por outro lado, descartar nosso co-
nhecimento, que é muito mais amplo que o mero co-
nhecimento científi co?

A crítica à negligência das referências 
múltiplas à transcendência no mundo 
religioso empírico 

É muito rico o questionamento de Usarski e serve 
para questionar ideologias. Traz um exemplo claro, o 
budismo tântrico, que não parte do princípio de uma 
divindade criadora e busca apenas que alcancemos 
uma vacuidade universal. Para ele, então, não cabe o 
conceito de sagrado e de numinoso. Vamos acompa-
nhar sua descrição (p. 47) desse budismo tântrico:

O budismo tântrico não parte do princípio de uma di-
vindade criadora, o que, nesse sistema, impossibilita ao 
indivíduo a sensação de ter sido criado. Em vez disso, 
defende um conceito ontológico monista, isto é, uma 
cosmovisão que nega o dualismo entre “absoluto”/
“nível divino” e o “relativo”/“nível humano individual” 
a favor da idéia da universalidade da “vacuidade”. Essa 
“ultima realidade” permeia tudo; é uma verdade que 
se impõe na consciência do adepto tão logo sua mente 
essencialmente “vazia” reconheça sua identidade com 
a totalidade da existência, algo que a tradição tântri-
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ca metaforiza como “água limpa que se confunde com 
água limpa”. Um elemento-chave do caminho espiritu-
al nessa direção consta do uso do raciocínio como ins-
trumento da destruição do falso conceito da individua-
lidade. A angústia experimentada nas práticas tântricas 
e iconograficamente simbolizada por seres sobrenatu-
rais terríveis não chega a ser a sensação do tremendum 
no sentido de Otto. Pelo contrário, trata-se de reações 
passageiras do praticante à ameaça de “perder-se” na 
vacuidade; uma sensação de medo definitivamente su-
perada no momento da iluminação.

Usarski deduz daí que a idéia de sagrado e nu-

minoso não se aplicam e não servem para o estudo 
desse caso. Mas acredita que a idéia de ciência da re-
ligião serve e se aplica no estudo desse caso. Parece-
nos justamente o contrário. Se fazemos uma leitura 
com o “bisturi” cortante de lógicas e premissas, com-
provação empírica e replicável e os vários etecéteras 
do método científi co, reduzimos tudo a quase nada. 
O texto acima é quase nulo de um ponto de vista 
científi co estrito.

Se, no entanto, numa aproximação fenomenológi-
ca buscamos a epoché, ou seja, reter por momentos 
nossos juízos de valores, sócio-históricos, impregna-
dos mesmo de uma visão “científi ca”; se conseguimos 
suspender esses juízos e, ao mesmo tempo, buscar 
uma visão eidética, ou seja, um olhar dirigido para 
a própria coisa que se mostra, talvez aí possamos ser 
afetados de alguma forma pelo sentido mais próprio 
do que se mostra. Não se trata de abandonar a razão 
que investiga o real. Trata-se de colocar a razão em 
conformidade com o conhecimento que é mais am-
plo e a cada vez vivencia o todo do fenômeno que 
se mostra.

A crítica à suposta singularidade da 
“experiência” do sagrado 

Neste capítulo, Usarski aproveita, de passagem, 
para expor como os estudos da neurobiologia tam-
bém não conseguem apontar uma sensação “pura”, 
em algum lugar do orgânico, que não se relacione às 
condições socioculturais. Tem razão. Até onde sabe-
mos, não existe um chip biológico exato, um concei-
to sagrado a priori ou um método científi co objetivo 
que dê conta da totalidade da vida. Todos são sempre 
muito limitados, portanto, parafraseando Usarski (p. 
49), o cientista da religião tem de “decodifi car” o “va-
lor cultural” de seus instrumentos.

A crítica às implicações normativas na 
abordagem da fenomenologia da religião

Usarski descreve o quanto Otto pode chegar a ser 
preconceituoso, a partir de sua crença numa supe-
rioridade do cristianismo. Dá exemplos concretos e 
associa esse preconceito como sendo conseqüência 
da crença em um “sagrado especial” (aspas nossas). 
Concordamos com seu alerta, mas ampliamos a 
questão. Se o instrumento escolhido pudesse “em si” 
ser o causador do preconceito, estaríamos negando 
o histórico-psicossocial, que Usarski tanto leva em 
conta. Em todo caso, aceitamos que o instrumento 
pode favorecer o preconceito; é o que sentimos na 
arrogância da ciência no debate de quem melhor co-
nhece a realidade.

Críticas à metodologia da 
fenomenologia da religião

O que está como questão central neste item é o 
método. Usarski acusa a fenomenologia de não ser 
ciência. Ele pergunta: no que nós devemos treinar o 
fenomenólogo? Como instruir os alunos nessa abor-
dagem? Não temos... “nenhuma fórmula que deduza 
desse método um roteiro prático cujos passos fossem 
inequivocamente defi nidos, a fi m de que um pesqui-
sador realmente chegasse ao objetivo proclamado...” 
Ele pede instrução, treino, fórmula, roteiro prático, 
inequivocamente defi nido e que realmente chegue 
ao objetivo proclamado. Se a fenomenologia tivesse 
esses itens entendidos dessa forma ela seria ciência 
e ela não é. E mesmo a ciência em sua fantasia de 
objetividade total não consegue de maneira absoluta 
essa instrução–treino–fórmula–roteiro prático–defi -
nição inequívoca-que-realmente-chega-ao-objetivo-
proclamado. Senão o conhecimento se fecharia so-
bre si mesmo no recorte feito pela ciência. Ela traz 
conhecimentos no limite de sua compreensão e isso 
é excelente, mas não é tudo. Ela é um modo de co-
nhecimento ao lado de outros, nem melhor ou exclu-
sivo, nem pior.

O conhecimento da fenomenologia hermenêutica 
é outro. O da religião é outro. O da fi losofi a é outro. 
O da cultura de diversos povos e grupos é outro. O da 
arte é outro. Conhecimento “nasce às pencas” porque 
o ser humano sempre e de alguma forma compreen-
de. E nesse compreender permanece junto, ainda e 
sempre, um imenso e inalcançável desconhecimento.
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Então, a fenomenologia não é ciência. Mas não 
pode, por isso, ser desqualifi cada como um não-co-
nhecimento, como não tendo um método. Pelo con-
trário, colocam-se hoje, na linha da fenomenologia 
hermenêutica, os grandes fi lósofos que pensam re-
ligião e linguagem, como é o caso de Vattimo e Ri-
coeur. O conceito de método na fenomenologia rom-
pe a visão de procedimentos fechados, partindo do 
signifi cado original da palavra, “caminho para”. Nes-
se canteiro fértil renasce a muda da hermenêutica, 
numa completa revolução do pensamento, conforme 
imagem de Ricoeur na introdução de seu livro O con-

fl ito das interpretações.

Conclusão
As inferências de Usarski apontam duas preocupa-

ções. Primeiro, a preocupação com o uso do termo e 
da noção de sagrado de forma indiscriminada, como 
supostamente consensual e auto-explicativo. Segun-
do, alerta para a mistura entre ciência da religião e 
teologia.

Todo o seu esforço situa-se de forma signifi cativa 
e importante, no sentido de fundar de maneira ade-
quada no ramo das ciências, a disciplina ciência da 
religião. Não temos dúvidas sobre o acerto e a impor-
tância de suas preocupações. O que pomos em dúvi-
da é se deve um estudo das religiões ser constituído 
e formatado de forma exclusiva a partir do método 
científi co. Sem qualquer proposta de “exclusão” ou 
“mistura”, parece-nos fundamental que o método fe-
nomenológico hermenêutico esteja também à frente, 
na busca humana, da humana manifestação do que 
lá seja, religião ou sagrado.

Um novo método fenomenológico
Segundo os autores apontados e, fundamental-

mente, Otto, a fenomenologia da religião de ramo 
clássico está assentada em uma fenomenologia arti-
culada entre 1850 e 1930. A partir de Husserl (1859-
1938), a fenomenologia desdobra-se em fenomeno-
logias regionais diversas (matemática, religião etc.).

No entanto, Martin Heidegger, já em 1920, num 
curso denominado Fenomenologia da vida religiosa, 
faz a crítica de todo um espectro superado dessa fe-
nomenologia. Critica uma epistemologia da religião 
que eleva a experiência quase à condição de uma 
essência. Critica a psicologia religiosa que se prende 
a uma descrição positivista. Processos psíquicos, reli-
gião como irracionalidade em oposição ao racional, 
historicismo do presente e passado que sugeririam 
direcionamentos para o futuro da religião, tudo é re-

passado. Critica Hegel e sua fi losofi a histórica e, por 
fi m, nesta mesma aula, caminha em outro sentido, 
retomando as epístolas de são Paulo. O que nos in-
teressa, aqui, é somente apontar que Heidegger vai 
no sentido de uma completa reviravolta da fenome-
nologia que irá sedimentar-se com sua obra de 1927, 
Ser e tempo. Não só a fenomenologia ganha novos 
paradigmas, mas toda a fi losofi a.

Parece-nos que a crítica de Usarski situa-se — e 
nisso ele está correto em suas questões — numa fe-
nomenologia anterior a Ser e tempo, quando, para 
resumir numa frase, debatia-se a questão essência 
versus existência. Alguns propunham que a religião 
tem uma essência universal, independentemente de 
sua existência concreta nas várias culturas. Outros, 
no pólo oposto, negavam, a partir da pluralidade cul-
tural, um elo que possa unifi car algum sentido entre 
as várias religiões.

A metafísica sujeito/objeto, universal/particular, e 
todas as dualidades que possamos elencar, pode con-
tinuar alimentando essas questões e, de certo modo, 
as colocações de Usarski são importantes para essa 
desconstrução. No entanto, não devemos confundir 
e difundir a metafísica da fenomenologia desdobrada 
por Rudolf Otto na fenomenologia da religião clássi-
ca, como referência fi nal. É preciso conhecê-la e se-
guir adiante na compreensão do novo paradigma  da 
fenomenologia hermenêutica de Heidegger. E mais 
do que isso, trabalhar com os pensadores da religião 
que já beberam nessa fonte e recolocam novamente 
as questões da religião tendo como referência a “[...] 
radicalização ontológica que a hermenêutica sofreu 
no desenvolvimento da fi losofi a heideggeriana” (VAT-
TIMO. O futuro da religião. Relume Dumará, 2004. A 
idade da interpretação. p. 64).

Uma hermenêutica da compreensão
Usarski, no seu questionamento, usa, algumas ve-

zes, do lúdico para angariar simpatia e compreensão 
para seu ponto de vista. Se, por um lado, é válida essa 
articulação, pois põe à mostra, de modo mais direto, 
um possível nonsense do conceito usado, por outro 
sua brincadeira possibilita-nos apontar nela mesma a 
questão em debate: qual linguagem ilumina da me-
lhor forma o objeto em questão? Afi nal, que método 
privilegia uma compreensão melhor no estudo de re-
ligiões?

É o caso quando usa a piada da doença da numi-

nose. Diz ele: “Há cerca de trinta anos circulava entre 
cientistas da religião alemães uma piada sintomática 
sobre a briga de métodos nas universidades... inclusi-
ve fora da Alemanha. À pergunta “por que os cientis-
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tas da religião na Alemanha deveriam urgentemente 
consultar um médico?”, vinha a resposta: “Por que 
sofrem de uma numinose”. Com isso, ele nos aproxi-
ma da crítica do termo numinoso enquanto relacio-
nado com o sagrado também criticado radicalmente.

Desconsideramos, aqui, sua outra piada sobre o 
fato de o Brasil ter a “doença da numinose”. Ele con-
sidera o Brasil um “ambiente propício à epidemia”. 
Como contraponto, basta-nos seu próprio aponta-
mento insinuado de que, fora da Alemanha atual, ou-
tras compreensões existem. Ainda bem que existem 
outros pensamentos fora da Alemanha, até no Brasil.

Mas voltemos à primeira piada da doença da numi-

nose. Ela tem a seu favor um conhecimento de lugar 
comum, ou seja, parte do conhecimento já pré-dado, 
de que, de alguma forma, todos têm um pré-enten-
dimento do que signifi ca piada. Esse conhecimento 
mais amplo que se dá de imediato, ou melhor, já se 
deu, é de onde podem vir os demais conhecimen-
tos. Antes de tudo, já estou eu na vida, conhecendo 
e compreendendo de alguma maneira. Usa a piada 
como termo inequívoco e de compreensão imediata. 
Ou vê nesse conhecimento de senso comum um mo-
vimento que abre à compreensão verdadeira e nesse 
sentido talvez possa aproximar-se do buscado por 
Otto na sua intuição do sagrado. Ou deve descon-
siderar essa compreensão aberta pelo senso comum 
e restringir seu discurso ao limite do “termo técni-
co inequívoco”. Preferimos seu tom brincalhão, pois 
amplia e, sem que se dê conta, a nosso ver, aproxima-
se do que busca certa fenomenologia de outra safra.

A compreensão que se abre com a piada deixa 
de ser verdadeira só porque não é científi ca? Ou, ao 
contrário, por ser conhecimento mais amplo possibi-
lita que, a partir dele, se desdobre, entre outros, um 
conhecimento científi co? Voltamos a repetir. O que 
pomos em dúvida é se o estudo das religiões deva ser 
constituído e formatado de forma exclusiva a partir do 
método científi co. Um conceito de ciência ampliado 
deve poder suportar a companhia da hermenêutica. 
Só dessa forma poderá, talvez, sair do círculo em que 
se encontra, fechado sobre si mesmo.

Notas
* Psicólogo, psicoterapeuta, aluno da pósgraduação 

em Ciências da Religião da PUC-SP. E-mail: 
edgardfaya@terra.com.br.

1 Cf. USARSKI, Frank. Constituintes da ciência da 

religião. São Paulo, Paulinas, 2006. pp. 29-54.
2 Idem, ibidem. p. 32.
3 Idem, ibidem. p. 32.
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Deus

São muitas as razões pelas quais a teologia — entendida hoje, em geral, como estudo da re-
ligião, ritos, ideias, práticas e instituições, até mesmo nos ambientes católicos de formação ecle-
siástica — tende a relegar para segundo plano a reflexão sobre Deus. Vão desde as dificuldades 
epistemológicas da existência e das “nominações” clássicas de Deus, de natureza metafísica, até 
o relativismo reinante na análise do fenômeno religioso, ou, ainda, às atitudes práticas, predo-
minantemente políticas, que levam a conceber a missão da Igreja como voltada não tanto para 
o face a face com Deus, mas, principalmente, para a promoção humana de um mundo em que 
vigore a justiça e a paz.

O lugar de Deus na vida humana
Não nos compete entrar, aqui, na discussão desses aspectos teóricos e práticos, teológicos, 

eclesiológicos e pastorais. Do ponto de vista da teologia espiritual, que é nosso foco, gostaríamos 
de tecer algumas considerações preliminares a respeito do lugar que Deus é chamado a ocupar 
na nossa vida pessoal e da comunidade cristã a que pertencemos.

A grande dificuldade, como vem sendo denunciado há tempos, é a dissociação entre a fé e 
a vida, entendendo-se por fé, basicamente, o crer em Deus, que constitui o primeiro artigo do 
credo, e por vida o feixe de motivações e preocupações que norteiam o cotidiano da maioria das 
pessoas. Constata-se que Deus deixou de ser a motivação e a preocupação primeira de nossa 
vida pessoal e eclesial, como o fora para Jesus, que se alimentava de fazer a vontade do Pai.

Como superar esse obstáculo, tanto mais grave quanto atinge as próprias raízes da vida e da 
fé? Não basta saber que se pode demonstrar a existência de Deus nem admiti-la, nos termos que 
ensina a Igreja, nem, ainda, falar corretamente de Deus nos termos que adota toda a tradição 
cristã: é indispensável articular prática e pragmaticamente a fé em Deus com nosso modo de 
pensar e de agir. É patente, hoje em dia, que a maioria das pessoas, mesmo nas suas expectativas 
e práticas religiosas, não vive senão, quando muito, indiretamente, em função de Deus, Criador 
do universo. Pautam a vida pela Palavra de Deus encarnada e inspiram-se no seu amor.

Essa dissociação, mortal para todas as pessoas, como para a sociedade, pode-se explicar 
pela quebra do laço experiencial que objetivamente vincula Deus à realidade do mundo e da 
vida. Num contexto cultural secularizado, em que até mesmo o sagrado é concebido como pura 
expressão da subjetividade e a devoção estimulada unicamente em termos moralizantes de em-
penho opcional do sujeito, Deus, de fato, perde sentido e converte-se, quando não negado, em 
bandeira daqueles que defendem suas ideias religiosas, sua moral e sua devoção.



Trata-se, portanto, nesse caso, de redescobrir os laços entre a realidade do mundo e da vida e 
o transcendente, sem o que nada teria sentido nem valeria a pena ser vivido. Em termos técnicos 
da tradição católica, trata-se de redescobrir as vias pelas quais se pode demonstrar que tudo que 
existe, manifesta Deus, vem de Deus e se encaminha para Deus, de tal sorte que o mundo e a 
vida só têm sentido a partir de Deus e em função de Deus.

O caminho concreto, pois, que nos leva à afirmação da realidade primeira, transcendente, 
a que denominamos Deus, desempenha um papel fundamental não apenas no discurso sobre 
Deus, mas sobretudo na vida concreta de todo dia, das pessoas e da sociedade.

A dimensão transcendente da experiência
Em contraste com o passado, em que predominava a fidelidade à tradição da família ou do 

povo, consubstanciada nas instituições públicas e religiosas, o que realmente conta, nos dias de 
hoje, é a experiência pessoal. A onda emancipatória característica da Modernidade solapou a 
autoridade em nome da autonomia das pessoas. Custou para a tradição cristã, em especial a 
católica, admitir essa situação. A mudança de perspectiva só foi acolhida a partir do Vaticano II, 
cujo olhar otimista sobre a história, abraçado por João XXIII, o papa que convocou o Concílio, 
induziu-nos a buscar o fundamento da vida pessoal e social na dignidade da própria pessoa, 
como insistem não só o atual papa, Bento XVI, como a mais importante síntese recente do en-
sinamento social da Igreja.

Partir da dignidade da pessoa significa colocar a experiência pessoal da relação com a rea-
lidade primeira, que designamos por Deus, na fonte de nossa percepção e nomeação de Deus. 
Numa perspectiva, portanto, existencial, o reconhecimento de Deus só pode brotar de uma ex-
periência pessoal no que tem de próprio, como experiência feita pela pessoa na linha de sua 
vocação específica, que é a de relacionar, conhecer a amar outra pessoa.

Tal experiência distingue-se da experiência em que se baseiam as ciências, exatas e humanas, 
bem assim como das experiências puramente sensíveis, sensuais ou artísticas. É indispensável 
que nosso discurso sobre Deus assente-se na experiência pessoal propriamente dita, que com-
porta uma dimensão relacional, por ser experiência de si mesmo, como ser inteligente, aberto 
ao outro, capaz de amar sem limites. Para redescobrir o laço entre o mundo, a vida e Deus, é 
preciso vivenciar a experiência da relação pessoal mais íntima, com a intimidade daquele que 
vem a nós como criador e salvador, preenchendo as aspirações mais radicais de nosso coração. 
Sob esse aspecto, a experiência de Deus brota do autoconhecimento, enquanto Deus torna-se 
manifesto como o Outro por quem sonhamos em nosso coração inquieto. Noverim me noverim 
Te — “conhecer-me é conhecer-te” — parafrasearia Agostinho.

Todo discurso sobre Deus que não parta do autoconhecimento carecerá de bases tanto ob-
jetivas como subjetivas. Objetivas porque estaria fundado unicamente numa crença transmitida 
pelo contexto religioso em que nos situamos, sem laço efetivo com o conhecimento sobre o 
qual se baseia, de fato, a nossa vida. Subjetivas porque uma crença em Deus sem apoio no que 
sustenta e norteia a pessoa é uma crença desvinculada da vida, fundada numa religiosidade su-



perficial, de base puramente emotiva ou de conveniência social, incapaz de pesar decisivamente 
na orientação profunda da vida das pessoas e da sociedade.

Quais seriam, porém, os caminhos a seguir nos dias de hoje para articular o autoconheci-
mento com o reconhecimento da realidade primeira a que denominamos Deus? Como despertar 
para a dimensão transcendente da experiência pessoal? Coloca-se, aqui, um problema pastoral 
de primordial importância, num certo sentido, o problema pastoral por excelência, a ser enfren-
tado pela evangelização e pela catequese: como abrir o caminho para que as pessoas integrem 
Deus como Outro em sua experiência de vida?

Em abstrato, não se pode dar à questão uma resposta inteiramente satisfatória. Não há re-
ceita espiritual que seja universal. O mais que se pode pretender é indicar alguns parâmetros, 
capazes de orientar a ação do evangelizador, do formador ou do diretor espiritual, na sua função 
básica de facilitar o caminho para a percepção da transcendência.

Sem entrar em maiores detalhes, porém, permitimo-nos, aqui, sugerir três direções que po-
dem ser seguidas, que denominamos, para melhor distingui-las, vias axiológica, simbólica e a 
metafísica.

Note-se que, do ponto de vista da teologia espiritual, não se trata, a bem dizer, de analisar 
objetivamente a consistência epistemológica de cada uma dessas vias, senão de avaliar seu peso 
prático na dinâmica do autoconhecimento em vista da percepção do Outro. Não as submete-
mos, a bem dizer, a uma análise racional objetiva, situando seus diferentes passos no quadro 
dos princípios que comandam o raciocínio demonstrativo propriamente dito, mas encaramo-las 
como dados que atendem à busca de sentido pelo sujeito, empregando a razão para ordenar 
coerentemente seus pressupostos, contando com a intuição e com a afetividade, que buscam na 
relação com o outro o cumprimento de seus próprios sonhos.

A via axiológica
A importância da via axiológica provém do fato de que, hoje, de um modo geral na cultura 

e, em especial, talvez, na esfera da educação, se venha acentuando o alcance pedagógico do 
trabalho com os valores. Mesmo sem analisar as contingências culturais que estão na raiz do 
pensamento axiológico, é certo que a consideração dos valores, passando pela via do autoco-
nhecimento, permite oferecer um sólido fundamento à compreensão do que dá sentido à vida, 
conferindo referenciais acessíveis em torno dos quais se pode ordenar a existência das pessoas e 
da sociedade.

Consulte-se, sob esse ângulo, o pequeno ensaio de John F. Haught: Se nos sentirmos enco-
rajados a nos abrir à profundidade (do autoconhecimento), deixando-nos arrebatar pelas pro-
fundezas de nossa vida, é porque existe um fundamento último para nossa existência, uma 
companhia última em nossa solidão, o abismo é apenas uma vertente da experiência do autoco-
nhecimento, que nos permite, através dos valores que nos povoam a vida, encontrar alguém que 
satisfaça nossa busca de sentido. Nessa perspectiva, a obra analisa com sucesso cinco valores 
manifestadores da transcendência em nossa cultura: a profundidade, o futuro, a liberdade, a 



beleza e a verdade, propondo, assim, a partir do autoconhecimento, um itinerário válido para a 
percepção do mistério, que é Deus.

A via simbólica
A via simbólica tem sua base na estrutura mesma da linguagem humana e, em particular, 

da linguagem religiosa, inclusive na Bíblia. A única forma de referirmo-nos ao outro como tal 
é pelo emprego da linguagem simbólica. A principal função do símbolo na vida humana, exis-
tencialmente considerada, é exprimir o reconhecimento e o amor ao outro. Esse significado que 
vem junto às realidades diretamente significadas constitui-as símbolos do relacionamento com 
o outro, em si mesmo inefável e invisível. Toda a linguagem religiosa banha no símbolo, justa-
mente porque é a forma congênita do conhecer humano exprimir as realidades que ultrapassam 
o âmbito de nossas experiências diretas. O símbolo é intrínseco, não somente à linguagem, mas 
à própria condição humana no seu relacionamento com o que dá sentido à vida e permite a 
convergência de toda nossa atividade vital e cognitiva num foco primordial transcendente de 
realidade e de sentido, que é Deus.

No seu estudo sobre o símbolo, José María Mardones, A vida do símbolo: A dimensão sim-
bólica da religião, aponta-o como caminho para a transcendência. Caminho capaz de superar 
todos os impasses em que se meteu a Modernidade, que abandonou as perspectivas da metafísi-
ca clássica em seu progressivo empenho de emancipar totalmente a razão. Consequentemente, 
caíram não apenas as bases dogmáticas, mas até mesmo seus fundamentos metafísicos. Em 
última análise, o próprio Deus, alheio, justamente por ser Deus, a uma razão que tudo pretendia 
conhecer de maneira clara e distinta.

Na Modernidade tardia, em que se reconhece a existência de domínios do saber e da vida, 
que escapam ao âmbito da razão, o símbolo permite uma outra relação com o real, capaz de 
acolher a tradição e de fundar um discurso baseado na alteridade, do momento em que se admi-
te um conhecimento mais do que puramente objetivo e representativo, mas em que se exprime 
uma experiência de vida relacional. O discurso sobre Deus, com efeito, não pode ser reduzido 
ou assimilado ao discurso sobre um objeto de conhecimento, por mais espiritual e abstrato que 
seja, mas situa-se em continuidade com o discurso a respeito de uma pessoa com que se entra 
em relação, cuja experiência de conhecimento e de comunhão não encontra expressão humana 
senão pelo recurso à linguagem simbólica.

A via metafísica
A via metafísica, largamente praticada pela Antiguidade clássica em suas diversas formas, 

com base em passagens célebres da Escritura, tornou-se, hoje, pouco acessível aos diversos am-
bientes culturais marcados pela Modernidade. Continua, porém, não só válida, mas até primor-
dial, enquanto constitui, de fato, o mecanismo de fundo sobre o qual operam todas as outras 
vias de acesso à transcendência. Nesse sentido, é indispensável considerá-la, do ponto de vista da 
revelação cristã, pois todo o discurso cristão sobre Deus funda-se, em última análise, no reconhe-



cimento de uma realidade primeira existente além de todas as realidades que têm a dependência 
e a finitude inscritas na complexidade do seu ser, enquanto não são existentes por si mesmas, 
mas existem em virtude do ser recebido, distinto de sua essência.

É importante dar-se conta de que a relação humana de pessoa a pessoa, em cujo quadro se 
inscreve o conhecimento de Deus, não escapa às exigências metafísicas do conhecer humano. 
Pelo contrário, como hoje é cada vez mais amplamente reconhecido, em especial pela tradição 
cristã, a razão, longe de obstar, constitui a única ponte de que humanamente dispomos para ela-
borar um discurso global esclarecedor de nossa vocação pessoal e comunitária.

Esse dado, captado pela razão na experiência humana por via indireta, passando pelo que 
se denominou a negação do limite ou momento apofático da inteligência, assegura não só a 
afirmação da existência do transcendente, como serve de base e garantia de que a razão é capaz 
de acolher a coerência do Outro que vem a nós e está na raiz de tudo o que existe. A revelação 
permitirá reconhecer, no mesmo primeiro princípio, Deus, a razão de todo o existente, expressão 
de sua Palavra sustentada por seu Espírito. Nesse sentido, a teologia da Trindade requer o per-
correr da via metafísica, sob pena de ficar no ar e ser proposta como uma ideia desvinculada da 
experiência humana e da existência das coisas que diretamente conhecemos.

Tomás de Aquino resumiu, na segunda questão da Suma teológica, os referenciais da via 
metafísica, mostrando que, embora em si mesma a realidade primeira comporte a existência em 
seu conceito, por ser realidade necessária, não se nos manifesta senão a partir do que diretamen-
te conhecemos, que nos proporciona uma base consistente para reconhecer-lhe, senão em si mes-
ma, que é inefável, pelo menos a partir de seus efeitos: o movimento limitado, o ser causado, a 
contingência, a perfeição limitada, por participação, enfim, o ser finalizado, como o observamos 
no universo, colocam-nos em face um transcendente Outro, que preenche toda a nossa sede de 
alguém. Fora da base metafísica, aqui expressa nas cinco vias inspiradas na tradição filosófica 
helênica, todo o discurso sobre Deus carece de verdadeiro fundamento.

Conclusão
As dificuldades encontradas na Modernidade para reconhecer a importância fundamental 

da experiência pessoal estão na raiz do não-reconhecimento do lugar próprio de Deus na vida 
humana, que tem como sintomas não só a indiferença religiosa, até o ateísmo, como também o 
desenvolvimento de uma religiosidade emocional ou ideológica, voltado para os bens temporais 
da saúde e da justiça, quando não do bem-estar e da prosperidade, mais do que para o louvor, 
que é o reconhecimento de Deus como Deus.

O caminho para redescobrir existencialmente o lugar de Deus, a ser trilhado tanto pela 
comunidade cristã como pelos cristãos individualmente, poderia passar pelo reconhecimento 
da transcendência inerente à universidade dos valores verdadeiramente humanos e pela efetiva 
restauração da linguagem simbólica, que apontam, como uma sadia metafísica no-lo faz reco-
nhecer, para a existência indiscutível de um Outro, a que denominamos Deus.

 
Francisco Catão

https://ciberteologia.com.br/autor/francisco-catao
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Perseguições religiosas*
Júlio Fontana

Recentemente tive a oportunidade de ler um arti-
go de José Oscar Beozzo, “Os confl itos religiosos no 
mundo de hoje”, publicado na Agenda Latino-Ame-
ricana em 20031. Esse artigo recoloca a inquietante 
pergunta acerca da relação entre violência, guerras 
e religiões. Beozzo crê que a maioria dos confl itos 
contemporâneos têm sido tomados como resultado 
de confrontos religiosos indevidamente. Para ele, as 
causas desses confl itos são complexas, que envolvem 
jogos estratégicos na geopolítica, veladas disputas 
entre antigas potências coloniais, disputa entre gran-
des companhias pelo acesso a diamantes, petróleo, 
gás, urânio ou outros materiais estratégicos, além de 
razões históricas, econômicas, políticas, sociais, ra-
ciais e, cada vez mais culturais. Ainda nesse artigo, 
Beozzo arrola diversos religiosos que foram ganhado-
res do prêmio Nobel da Paz, os quais, ele chama de 
“construtores da paz”.

Com o intuito de formar uma base sólida para 
compor meu aparato crítico a fi m de examinar o tex-
to de Beozzo, adquiri um livro que me chamou bas-
tante a atenção: Perseguições Religiosas, que passo 
agora a resenhar.

Esse livro impressiona aqueles que não estão acos-
tumados a ver a face sombria das religiões. Das cru-
zadas aos confl itos muçulmanos no Oriente Médio e 
na África, a violência foi uma constante no encontro 
entre religiões. James Haught, não é um pregador do 
ateísmo, nem defensor de uma determinada religião. 
Sua luta é pela separação entre Igreja e Estado. Ele 
chama nossa atenção para o modismo entre algumas 
pessoas cultas que dizem que a religião não é a cau-
sa real das inúmeras guerras modernas, que ela sim-
plesmente fornece rótulos para as facções em luta.2 
Haught não concorda. Diz ele que a fé mantém os 
grupos separados, alienados em campos hostis. O 
“tribalismo religioso” prepara o palco para o banho 
de sangue. Sem ele, os jovens poderiam se adaptar à 
mudança dos tempos, casar entre si e esquecer feri-
das históricas. Mas a religião determina separação – e 
o que quer que separe as pessoas gera confl ito.

Haught, com seu olhar crítico, mostra com sin-
gular clareza e brevidade a história do fanatismo e 

dos crimes religiosos. Seu livro mostra que todas as 
religiões possuem uma ala fundamentalista, que in-
felizmente é a sempre a mais atuante. Cristãos, ju-
deus, muçulmanos, hindus, sempre quando tiveram a 
oportunidade, aproveitaram para se livrarem de seus 
inimigos, que são aqueles que professam uma fé di-
ferente.

Haught desmascara aqueles jargões que afi rmam 
que a religião é uma força para o bem. O autor ob-
serva que em quase todos os países, a religião é sau-
dada como o mais nobre empreendimento do espí-
rito humano. Após a leitura desse livro, chegamos a 
conclusão diversa. A religião é causa da maioria das 
guerras que houveram na nossa história. Atualmente 
esse padrão se mantém, conforme estudo do Centro 
de Recursos da Paz de Santa Bárbara, na Califórnia 
(EUA). Esse estudo mostra que das 32 guerras em cur-
so ao redor do globo, em 1988, 25 delas tinham uma 
signifi cativa dimensão étnica, racial ou religiosa.

Haught não é um pregador do ateísmo.3 Reconhe-
ce ele que existe muito horror não religioso no mun-
do, mas cita Blaise Pascal, que diz:

“Os homens nunca praticam o mal de modo tão com-
pleto e animado como quando o fazem a partir de con-
vicção religiosa.”

Para Haught, é visível um padrão sinistro na His-
tória: quando a religião é a força governante de uma 
sociedade, ela produz horror. Quanto mais fortes as 
crenças sobrenaturais, pior a desumanidade. Uma 
cultura dominada por fé intensa invariavelmente é 
cruel com as pessoas que não compartilham dessa fé 
– e, às vezes, com muitas que a compartilham.

O tema tratado por Haught será sempre atual e 
importante, pois, enquanto as religiões se olharem a 
si mesmas como as únicas “portadoras da verdade”4 
haverá perseguição e violência. Importante se faz a 
leitura desse livro para a composição do aparato crí-
tico daqueles que hoje defendem um estreitamento 
da relação Igreja-Estado. No contexto brasileiro, es-
pecifi camente, vive-se um momento de grande eufo-
ria de alguns segmentos religiosos em face da con-
quista cada vez maior do poder decisório da nação 
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nas mãos de alguns líderes religiosos. Esse processo, 
contudo, futuramente pode se tornar fonte de grandes 
desavenças entre os mais diversos setores da socie-
dade. Há, para agravar a situação, o fortalecimento 
das minorias: gays, negros e mulheres. Lembro que 
os confl itos não ocorrem apenas por motivos religio-
sos, qualquer forma de tribalismo é desagregador e 
perigoso para a humanidade. Não concordo com o 
protecionismo barato concedido às minorias por um 
governo assistencialista. Acho que seria muito mais 
justo com as minorias, se elas gozassem de igualdade 
de condições na disputa pelas riquezas econômicas 
produzidas. Em outras palavras, todos devem pos-
suir iguais condições na disputa “por uma fatia do 
bolo”. Em nada adiante fazer uma política de cotas 
para negros em universidades enquanto o bolo fi ca 
sendo distribuído somente entre os ricos. Os negros 
continuam excluídos da disputa pelas riquezas eco-
nômicas produzidas, só que agora, com um diploma 
universitário debaixo do braço. Essa política assisten-
cialista é eleitoreira. Apenas servem para se forma-
rem “currais”. Os escândalos consecutivos devidos à 
fraudes em concursos públicos são um belo exemplo 
disso.

Voltando à análise do livro de Haught, posso di-
zer que este é de excelente qualidade. Merece ser 
lido e considerado não só pelo público leigo como 
também pelos religiosos, pois serve de memória para 
que não cometam os mesmos erros do passado. Afi -
nal essa não é uma das principais funções da história? 
Torna-se necessário que se discuta a posição dos gru-
pos fundamentalistas e qual medida tomar diante do 
surgimento deles no seio das religiões tradicionais. 
Medidas preventivas devem ser tomadas, contudo, 
não devem ser de caráter bélico, e sim, de instrução. 
Creio que a ignorância seja o maior combustível para 
o fundamentalismo religioso. Entendo por ignorância 
a falta de senso crítico. Parece que as pessoas estão 
com medo de pensar por si mesmas, e por isso se 
deixam levar por qualquer vento de doutrina.

Notas
* HAUGHT, James A. Perseguições religiosas, trad. Bete 

Torii, Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, 215 pp.
1 O site da Agenda é www.latinoamericana.org. 
2 É o caso do Beozzo.
3 Achei importante destacar novamente essa 

informação.
4 Coloquei essa expressão entre aspas em face de 

não acreditar que qualquer homem tenha chegado 
à verdade até hoje. Talvez jamais o chegue. Tenho 
nosso conhecimento, todo ele, como conjetural. 
Ele pode e deve ser revisto a todo o momento, 
buscando o aperfeiçoamento de nossas teorias.


