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Teologia da libertação
Esta 12ª edição de Ciberteologia comemora nosso segundo ano de atividades. É uma grande
alegria constatar que nossa revista teológica tenha conquistado o respeito e a simpatia de tantos
cibernautas. Para festejar, nada melhor que uma boa safra de textos que convidem à reflexão.
Nesse intuito, tencionamos repercutir, no contexto da recém-concluída V Conferência Geral
do Episcopado Latino-americano e caribenho, a atenção dispensada pela mídia à Teologia da
Libertação. Por essa razão, mantivemos neste número as duas seções especiais que nos acompanham nas últimas edições: a seção V Conferência e o Dossiê Jon Sobrino. Já são 4 meses, desde
que foi publicada a Notificação da Congregação para a Doutrina da Fé referente a duas obras do
teólogo Jon Sobrino. O episódio ganhou grande repercussão mundial e redespertou a curiosidade para com a (aparentemente) esquecida “teologia da libertação”.
Ciberteologia decidiu ampliar um pouco mais a oportunidade de nossos ciberleitores para
tomar contato com as questões eclesiais ad intra e ad extra que estão em jogo nessa acalorada
discussão. A maioria dos Artigos e Notas deste número encerram um convite a que aprofundemos o tema, discutamos sobre ele em nossas comunidades e tomemos posição.
Está entregue o décimo segundo número de Ciberteologia. Renovamos o convite a pesquisadores 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 competente colaboração.
Afonso Maria Ligório Soares

Nas entrelinhas da Notificação
Considerações prévias a uma resposta
que precisa ser construída
Afonso Maria Ligorio Soares
São Paulo, Brasil

1. Atenção às entrelinhas
A recente Notiﬁcação emitida pela Congregação
para a Doutrina da Fé acerca de duas obras consagradas de nosso irmão na fé Jon Sobrino baseia-se,
como é natural, em alguns pressupostos. Alguns são
explícitos; outros, nem tanto. Explícita, por exemplo,
é a convicção de que “somente a partir da fé eclesial,
o teólogo pode adquirir, em comunhão com o Magistério, uma inteligência mais profunda da palavra
de Deus contida na Escritura e transmitida pela Tradição viva da Igreja”. “A verdade revelada pelo próprio Deus em Jesus Cristo”, assevera o documento, “e
transmitida pela Igreja, constitui o princípio normativo último da teologia”.
“Quem introduz a Igreja na plenitude da verdade”
“é o Espírito Santo”, “e somente na docilidade a este
‘dom do alto’ a teologia é realmente eclesial e está
a serviço da verdade”. Só assim será fecunda uma
reﬂexão teológica: “se não temer se desenvolver no
ﬂuxo vital da Tradição eclesial” (n. 11).
Alguém negaria a pertinência de tais asserções? E,
no entanto, elas precisam pressupor como unívocas
concepções que nem sempre o são. Por exemplo, ao
se falar de “fé eclesial” inclui-se aí o ortodoxo “sensus ﬁdei ﬁdelium”? A docilidade ao Espírito preserva a
teologia de toda e qualquer imprecisão ou é mais correto dizer que o esforço por traduzir conceitualmente
o Mistério nos mantém numa constante provisoriedade, ainda que inspirados pelo mesmo Espírito? Estar “a
serviço da verdade” equivale a estar literalmente “na
verdade”? Uma teologia que “não teme se desenvolver no ﬂuxo vital da Tradição” não deveria, justamente por isso e na obediência da fé, ousar ir além dos
conceitos e fórmulas dogmáticas que, embora eﬁcazes no passado, podem, em outros contextos, diﬁcultar ou impedir nossa genuína experiência de Deus?
A Notiﬁcação declara que seu principal ﬁm é fazer
com que todos os ﬁéis percebam a fecundidade de
uma reﬂexão teológica destemida que se desenvolve
sem abandonar sua Tradição de origem. É óbvio que,
para serem capazes de percebê-lo, os ﬁéis deverão
ter tanto acesso suﬁciente aos itens em jogo quanto

a liberdade adulta dos herdeiros, de que nos fala a
teologia paulina. Só assim estarão em condições de
avaliar quais teologias assumem o compromisso de
crescimento ﬁel à Tradição.
Se assim é, a esperada repercussão do documento
em questão nas Igrejas locais só tem sentido se vier
acompanhada de um efetivo espaço para que o ﬁel
ponha em ação o sensus ﬁdei e aprofunde a inteligência de sua fé. Para tanto, alguns esclarecimentos
precisam ser feitos ao cristão médio, não habituado
com a linguagem cifrada da teologia mais técnica.

2. O Magistério ordinário e seus limites
O primeiro procedimento é ajudar os cristãos a se
recordarem da clássica e efetiva distinção entre Magistério extraordinário (dos concílios ecumênicos ou
das deﬁnições ex cathedra do sumo pontíﬁce) e Magistério ordinário (das encíclicas e exortações papais,
além dos documentos emitidos pela cúria romana).
Ao fazê-lo, os cristãos levarão em consideração que
pareceres como este da Notiﬁcação pertencem ao
Magistério ordinário e são, portanto, sujeitos a erros
como qualquer outra corrente ou tendência teológica
dentro da Igreja. O próprio papa, quando está absolutamente seguro de sua infalibilidade, pronuncia-se
ex cathedra; em todas as demais situações, prefere
escrever encíclicas ou exortações. Isso é importante,
porque nos coloca — laicato e clero — em nosso
devido lugar de servidores da Palavra e aprendizes
do Espírito.
Todavia, admitir a falibilidade do Magistério ordinário e reconhecer seus efetivos erros — basta aqui
uma breve comparação entre o Syllabus de Pio IX e
a Dignitatis Humanae do Vaticano II no quesito “liberdade religiosa” — não equivale a banalizar suas
tomadas de posição. Quando ele exerce sua função
de ensinar, conta com nossa obediência responsável.
Isso equivale a dizer que nem à alta hierarquia eclesiástica interessa uma atitude de obediência cega ou
submissão passiva. Que testemunho daria ao complexo e contraditório mundo hodierno um rebanho
de ﬁdeístas sem senso crítico?
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Para a Notiﬁcação, “uma reﬂexão teológica que
não teme se desenvolver dentro do ﬂuxo vital da Tradição eclesial” é “fecunda”. É evidente que, ao endossar o destemor, o documento admite que há riscos
e que pode haver teólogos eventualmente temerosos
no processo. Imagino a coragem de Santo Agostinho
ao ﬂertar com o platonismo para aﬁrmar de vera religione; ou a de Santo Tomás de Aquino ao assumir as
categorias do Filósofo (Aristóteles). Por que seria diferente conosco, chamados a auscultar os mestres da
suspeita e a tantos outros “adversários” da Igreja que,
como admitiu o Concílio, ajudaram-na na função de
oferecer elementos humanizadores procedentes de sua
fé, em vista do desenvolvimento da humanidade (Gaudium et Spes 44a.c)?
É o próprio documento a admitir — numa presumida crítica a Jon Sobrino — que se os primeiros concílios ecumênicos “usaram os termos e os conceitos
da cultura de seu tempo, não foi para se adaptar a ela;
os concílios não signiﬁcaram uma helenização do
Cristianismo, mas antes justamente o contrário” (I.3).
E prossegue o texto: “Com a inculturação da mensagem cristã, a própria cultura grega sofreu uma transformação a partir de dentro e pôde se converter em
instrumento para a expressão e a defesa da verdade
bíblica”. Pois bem, se tal procedimento do passado,
sem dúvida arriscadíssimo mas nem por isso evitável,
merece aprovação, por que não as tentativas de aproximação crítica ao pensamento contemporâneo?
Creio que a maior prova de respeito e consideração pelas manifestações do Magistério ordinário é
acolhê-las dentro de sua própria demarcação funcional, evitando os extremos sempre deletérios. Elas não
são meros palpites, mas também não se pretendem
infalíveis. Devem ser lidas, portanto, como tomadas
de posição de certa corrente teológica atualmente
hegemônica na alta hierarquia católica — mais ou
menos aﬁnada com o que Zoltán Alszeghy chamava
de “paradigma romano” — e como tal têm o direito e
o dever de trazer a público sua opinião sobre esta ou
aquela corrente, obra ou autor.

3. Todo texto escrito está sujeito à
hermenêutica do leitor
Ao vir a público, todo texto entrega-se às regras
mais básicas da hermenêutica e se expõe à apreciação crítica e à apropriação criativa de seus virtuais
leitores e leitoras. O benefício da exposição às claras
é que, a partir de então, todos estamos em condições
de, por um lado, revisitar as obras criticadas e analisá-las por nossa própria conta e risco, e, por outro,
dedicar-nos com liberdade intelectual à exegese e in-

terpretação do texto magisterial. Pode ocorrer, então,
que o autor ou os autores implicados na nota não
se sintam incluídos na descrição feita. Também não
é raro que, no afã de ser claro e direto naquilo que
se condena, textos como o da Notiﬁcação incorram
— às vezes involuntariamente — em simpliﬁcações
ou desconsiderem gradações importantes não contempladas nos excertos escolhidos.
Pois bem, uma vez exposta à luz do dia, a Notiﬁcação está à disposição de nosso olhar atento. É importante apropriar-se dela, questioná-la, identiﬁcar suas
diretrizes subjacentes. Tarefa que, na melhor tradição
latino-americana (que, neste ponto, é só uma aprendiz de nossas raízes bíblicas), é bem melhor ser executada em grupo, comunitariamente, a ﬁm de que o
resultado — assim como a querida reﬂexão teológica
que nasceu e se mantém entre nós — seja duradouro.
Nesse espírito, jogo na roda alguns elementos e
perguntas que me ocorreram ao longo da leitura do
documento curial, conﬁando que, em união com outras vozes, possamos obter maior clareza sobre o que
realmente está em jogo neste momento crucial da
Igreja latino-americana.

4. A Notificação golpeia a hermenêutica
latino-americana
A Notiﬁcação garante haver “imprecisões e erros”
nas obras de Jon Sobrino e demonstra preocupação
devido à “ampla divulgação destes escritos”. Embora
reconheça que “a preocupação do Autor pela sorte
dos pobres é apreciável”, e que, “em alguns pontos, o
Autor chegou a matizar parcialmente seu pensamento”, vê “em [outros] pontos, notáveis discrepâncias
com a fé da Igreja”, porque “não estão em conformidade com a doutrina da Igreja” (n. 1).
A julgar pelo elenco de temas, provavelmente não
teria restado aos olhos curiais quase nada de ortodoxo em Jon Sobrino. Segundo a Notiﬁcação, Sobrino
erra: 1) “nos pressupostos metodológicos enunciados
(…), nos quais fundamenta sua reﬂexão teológica”; 2)
ao tratar “da divindade de Jesus Cristo”; 3) “da encarnação do Filho de Deus”; 4) “da relação entre Jesus
Cristo e o Reino de Deus”; 5) “da autoconsciência de
Jesus Cristo”; 6) “do valor salvíﬁco de sua morte”.
Creio não estar sozinho quando leio nas objeções
levantadas contra alguns excertos de Jon Sobrino algo
mais que a mera admoestação a um autor ou livro
isolado. O que parece dar sustentação a todo o raciocínio é o que J. L. Segundo já detectara na famigerada
Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação: “um verdadeiro princípio hermenêutico” que
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pressupõe uma mente teológica não tocada pelo ardor
do Vaticano II. Nesse sentido, faço minhas as palavras
de Segundo naquela ocasião: “Quero deixar expresso
que me sinto profunda e plenamente atingido por ela
[a Notiﬁcação] (...); entendo que minha teologia (minha interpretação da fé cristã) é falsa se a teologia do
documento for verdadeira ou for a única verdadeira”.1
Chego a tal conclusão pelo seguinte motivo.
Como parece evidente, os redatores do documento
optaram pelo antigo caminho de exibir citações de
proposições teológicas isoladas para ilustrar como o
pensamento que se quer atacar afasta-se ou mesmo
nega a fé cristã reconhecida por todos. É claro que
tal estratégia facilita o golpe, pois desconsidera nuanças dadas no desenvolvimento da obra, ou de várias
obras, de um dado autor.
Aliás, qual teólogo — seja qual for sua perspectiva
— escaparia ileso de um ataque maciço a uma lista de citações extraídas de seus livros? Vejamos, por
exemplo, a seguinte asserção do renomado teólogo
Joseph Ratzinger: “A doutrina da divindade de Jesus
permaneceria intacta se Jesus procedesse de um casal
cristão normal”.2 Seria essa uma insinuação ou uma
porta aberta para a admissão de um intercurso sexual
entre os pais humanos do Salvador, que dessa forma
teria sido concebido? Ou será preciso considerar melhor o contexto de onde se extraiu a citada frase?
A desvantagem do procedimento seguido pelos
redatores da Notiﬁcação é considerável. Como disse J. L. Segundo, ao propor sua exegese da famosa
Instructio contra “algumas” teologias da libertação:
“a citação perde em extensão o que ganha (para a
condenação) em precisão”.3 Não será difícil para o
acusado argumentar que as expressões citadas não
representam todas as sutilezas contempladas no conjunto de seu edifício teórico. Aos acusadores só restará contra-argumentar — como, de fato, o fazem no
documento em questão — que, apesar dos matizes,
tal ou qual posição ainda é ambígua ou errônea.

5. Maniqueísmo mitigado: Teologia
versus Magistério
O que, sem dúvida, desequilibra o jogo nessa contenda que, em si, tudo teria para ser legítima é que,
no jargão cotidiano, acabamos admitindo nas entrelinhas como natural a oposição entre alguns “teólogos”
e os membros do “Magistério”, vendo nos primeiros
os partidários de certa teologia e nos segundos os representantes da fé. Ora, tal linguajar é perigosamente
impreciso. Os teólogos somos, por princípio, místicos
que se arriscam ao tateante serviço de tradução da

experiência revelada em categorias conceituais contemporâneas a nossas comunidades de fé; e o Magistério só pode cumprir sua missão de explicar a fé e
deﬁnir seus limites se for capaz de entendê-la — compreensão esta cujo sinônimo é, justamente, teologia.4
Essa oposição artiﬁcial entre Teologia e Magistério
como grandezas auto-suﬁcientes só pode ser deletéria ao sadio discernimento espiritual a que todos
somos convidados ao longo de nossa peregrinação
cristã rumo ao Reino do Pai. O risco que corremos
é, ironicamente, o de vermos reduzidas a vivacidade e a criatividade da Igreja a um só viés teológico
— mais nocivo porque, justamente, não se assume
como “um” “viés”, ainda que autoritativo.
Era o que temia Karl Rahner, em carta escrita poucos dias antes de sua morte e endereçada ao Cardeal
de Lima em defesa de Gustavo Gutiérrez (que era, naquela ocasião, a “bola da vez”): “Uma condenação (...)
teria (...) conseqüências muito negativas para o clima
que é a condição em que pode perdurar uma teologia
que está a serviço da evangelização. Existem hoje diversas escolas e isso sempre foi assim (...). Seria deplorável se restringíssemos demasiadamente, através de
medidas administrativas, este pluralismo legítimo”.5

6. A olvidada declaração Mysterium
Ecclesiae
O documento em pauta está prestes a desautorizar
o pluralismo defendido por Rahner. As fortes reservas
levantadas contra os pressupostos metodológicos de
Jon Sobrino (I.2.) atingem, como é óbvio, uma das
intuições mais originais da teologia latino-americana: a experiência dos pobres como autêntico lugar
teológico. É deprimente vê-la reduzida a uma mera
“preocupação pelos pobres e pelos oprimidos” que
apenas “merece” “o apreço” dos redatores.
A concepção binária que permeia o documento
supõe que se “o lugar eclesial da cristologia” for a
“Igreja dos pobres”, não poderá ser “a fé apostólica
transmitida pela Igreja a todas as gerações”. Ademais,
insinuando que encontrou algo diferente nas obras
de Sobrino, o documento reitera que “o teólogo, por
sua vocação particular na Igreja, há de ter presente
constantemente que a teologia é ciência da fé”.
Ademais, o documento credita os supostos problemas da teologia de Sobrino à falta de atenção às fontes. Opina que “as aﬁrmações do Novo Testamento
sobre a divindade de Cristo, sua consciência ﬁlial e o
valor salvíﬁco de sua morte (...) não recebem sempre
a devida atenção” (n. 3). A Nota considera problemática a aﬁrmação de Sobrino, segundo a qual “es-
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tes textos [dos grandes concílios da Igreja antiga] são
úteis teologicamente, além de normativos, mas são
também limitados e ainda perigosos, como hoje se
reconhece sem diﬁculdade” (La fe, pp. 405-406). Para
os redatores da Notiﬁcação, “não tem nenhum fundamento falar da periculosidade de tais fórmulas, já que
são interpretações autênticas do dado revelado”.
Certamente seria instrutivo ao debate suscitado
pela Notiﬁcação romana recordar aqui a Declaração
Mysterium Ecclesiae, da mesma Congregação para a
Doutrina da Fé (1973), que defende a reformabilidade, ou melhor, a necessidade de reformar as fórmulas
dogmáticas consideradas infalíveis. Sem esquecer de
que continuamos às voltas com o Magistério ordinário, ali foram apresentadas cinco razões da necessidade de um trabalho teológico que desse nova forma
a expressões dogmáticas do passado:
1. a força expressiva da língua utilizada não
é a mesma quando se muda época ou
contexto;
2. nenhuma fórmula é, indeﬁnidamente,
plena e perfeita na expressão da verdade:
novas experiências de fé ou novos conhecimentos humanos exigem que se resolvam questões ou se descartem erros não
previstos pela antiga fórmula;
3. toda fórmula dogmática se expressa via tipos de pensamento que acabam ultrapassados e podem impedir a compreensão do
que outrora se conseguia dizer através dele;
4. as fórmulas têm de ser reformadas para
que a verdade que veiculam seja e permaneça viva, enraizada na vida e em seus
problemas;
5. por mais que uma verdade tenha sido bem
compreendida através de uma fórmula,
nosso crescimento e maturidade exigem,
com o tempo (oportunidades/crises), mais
clareza e plenitude.6
Se tiverem razão os redatores da Mysterium Ecclesiae, não se vê por que razão Pe. Jon Sobrino estaria
menosprezando “os pronunciamentos dos primeiros
concílios” ou sua qualidade eclesial quando os contextualiza.

7. Do ortodoxo ao veraz: se hace
camino al caminar
A cristologia de Sobrino é criticada em vários aspectos. O documento alega que “diversas aﬁrmações do
Autor tendem a diminuir o alcance das passagens do
Novo Testamento que aﬁrmam que Jesus é Deus” (II.4).

Outro excerto isolado é mostrado como prova cabal de que “o Autor estabelece uma distinção entre o
Filho e Jesus que sugere ao leitor a presença de dois
sujeitos em Cristo (…). Não ﬁca claro que o Filho é
Jesus e que Jesus é o Filho” (III.5).
Também é considerada insuﬁciente a compreensão de Sobrino da communicatio idiomatum, a saber,
que “o humano limitado se prega de Deus, mas o
divino ilimitado não se prega de Jesus” (La fe, 408;
cf. 500). Para os teólogos que redigiram a Notiﬁcação, “na linguagem cristã (…) se diz, por exemplo,
que Jesus é Deus, que é criador e onipotente. Não é,
portanto, correto dizer que não se prega de Jesus o
divino ilimitado” (n. 6).
A primeira consideração a fazer com respeito a tais
juízos de valor — e que são as mesmas com relação
às demais censuras que seguem até o ﬁnal do texto
curial — é que, se abstraíssemos o contexto polêmico
que deﬁne de antemão o lado que sabe e o lado que
erra, estaríamos diante da mais natural e bem-vinda
contenda teológica, como tantas que nos precederam
na história. Uma Igreja respeitosa do inevitável pluralismo teológico que decorre do Mistério do qual
damos testemunho deveria estimular mais debates,
com réplicas e tréplicas em torno de temas tão vitais
à inteligência da fé.
Em segundo lugar, convém admitir que ambas as
posições em disputa aqui são ortodoxas. Mas ortodoxo não é mero sinônimo de verdadeiro. Da verdade
em si de nossas proposições teológicas o que podemos saber cabalmente? Será verdadeiro aﬁrmar que
“Jesus é (...) criador e onipotente”, como garante o
texto curial? Ou tal formulação é inadequada por ﬂertar com variações do antigo sabelianismo? Seja como
for, ambas as escolas confrontadas no documento
— com os inevitáveis erros e insuﬁciências que seus
esquemas conceituais comportam — são ortodoxas
enquanto ﬁliadas a uma mesma tradição espiritual.7
Nesse sentido, é nossa própria condição de seres
humanos co-respondentes à autocomunicação divina
que nos empurra para o pluralismo (e, eventualmente, até para o sincretismo), dada a “impossibilidade
mesma da criatura” (T. Queiruga). O que há de legítimo no pluralismo — assim como disse Rahner na
supracitada carta — é que o melhor jeito de corrigir
os erros é discuti-los.
Temas tão árduos e complexos como a relação
entre Jesus Cristo e o Reino de Deus (IV) ou a controvertida autoconsciência de Jesus (V) não foram
inventados por Jon Sobrino nem suportam arremates
tão lacônicos como parece pretender a Notiﬁcação.
A verdade que poderá brotar do debate desses capítulos cristológicos é obra de uma teia muito maior
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de contribuições e seria ridículo pretender fechar a
discussão num pingue-pongue artiﬁcial, algo maniqueísta.

8. Uma resposta a ser construída
O que ﬁca de positivo deste episódio apressadamente apelidado de “condenação” é que, ao expor
suas desavenças com a obra de Jon Sobrino, o Magistério ordinário se expõe nos argumentos e se entrega
à crítica teológica. Os teólogos e teólogas, latinoamericanos por nascença ou adoção, não podemos
nos furtar a esse diálogo que, à luz da fé eclesial, é de
igual para igual. A Igreja reunida na América Latina
espera que façamos nossa parte.
Eu poderia ter concluído a reﬂexão no parágrafo
anterior. Mas não resisto à tentação de fechá-la com
a palavra profética de Karl Rahner, cuja sensibilidade
anteviu longe e pela qual lhe rendo aqui esta homenagem:

8

que o autor propõe que “a verdade teológica [não cabal] se
encontra não quando se tenta reconciliar Platão e Aristóteles,
mas sim quando se tenta aliar, com tato, Boaventura e
Tomás”, cuja “polaridade simbólica (...) talvez seja a chave
do discernimento teológico” (LAFONT, G. História teológica
da Igreja católica; itinerário e formas da teologia. São Paulo,
Paulinas, 2000, pp. 303-304).
NEUFELD, K.-H. Die Brüder Rahner. p. 338-339, apud:
VORGRIMLER, Karl Rahner, cit., p. 159.

Pode-se rejeitar a teologia da libertação como “secularismo moderno”? Não se deve admitir antes que o “Sitz
im Leben” (...) dessa teologia (...) é legítimo, pelo fato
de ela se inserir naquele lugar de onde parte o caminho
que conduz à meta, que consiste na entrega da vida a
favor dos irmãos? (...) Nós, a partir de nosso contexto
de bem-estar, próprio de burgueses egoístas, poderemos nos atrever a difamar esses teólogos, sabendo que
nosso julgamento pode significar para eles, ali onde se
encontram, uma sentença de morte?8
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BAC, 1985, p. 123.
SEGUNDO, Teologia da Libertação, cit., p. 24.
IDEM, IBIDEM, p. 25.
IDEM, IBIDEM, p. 26. Cf. tb. VORGRIMLER, H. Karl Rahner;
experiência de Deus em sua vida e em seu pensamento. São
Paulo, Paulinas, 2006, pp. 159 e 195.
SEGUNDO, J. L. O dogma que liberta. 2 ed. São Paulo, Paulinas,
2000, cap. 11. Segundo transcreve o trecho da declaração na
íntegra, assim como veio a público no Osservatore Romano,
em 24/06/1973, com a assinatura do Cardeal Prefeito F.
Seper.
Ver a respeito o perspicaz ensaio de Ghislain Lafont, em
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O compromisso de descer da cruz
os pobres

Vera Ivanise Bombonatto
São Paulo, Brasil

Ao longo da vida, Deus-Pai reserva-nos inúmeras
surpresas, que manifestam sua bondade e misericórdia e, progressivamente, educam-nos na fé. Às vezes,
essas graças estimulam-nos a comprometer-nos radicalmente com o projeto do Reino e fazem-nos exultar
de alegria, à semelhança de Maria de Nazaré ao receber o anúncio do anjo Gabriel de que seria a mãe
do Salvador (cf. Lc 1,26-38). Outras vezes, fazem-nos
estremecer de dor e ternura, como o apóstolo Paulo,
ao aﬁrmar sua disposição de completar em seu próprio corpo o que falta à Paixão de Jesus Cristo (cf. Cl
1,24).
Em minúsculas proporções, recentemente, Deus,
em sua sabedoria, concedeu-me o privilégio de experimentar essa dupla surpresa. A primeira foi o dom de
poder não só aprofundar a cristologia de Jon Sobrino
em minha tese doutoral,1 mas também de ter tido a
oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ser testemunha de sua fé inabalável, de sua ﬁrme esperança
e de seu amor incondicional aos pobres. O contato
com sua reﬂexão teológica, que une rigor cientíﬁco
à coerência de vida e ao compromisso solidário com
os pobres, solidiﬁcou minha fé e ﬁrmou meus passos no prosseguimento da prática de Jesus. A segunda
surpresa foi a de não apenas tomar conhecimento da
Notiﬁcação da Congregação da Doutrina da Fé sobre
a obra de Jon Sobrino, mas de sentir-me, de modo
especial, participante com ele e com toda a comunidade de teólogos e teólogas deste momento de sofrimento, fecundo para o pensar teológico.
Baseada no princípio metodológico fundamental de
que nenhum autor e nenhum escrito podem ser entendidos corretamente fora do seu contexto e sem
atentar para conjunto da obra, evitando julgar frases
isoladas e descontextualizadas, esta breve reﬂexão
concentra-se em dois aspectos imprescindíveis para
compreender o alcance e a profundidade do pensar
teológico de Jon Sobrino: sua trajetória vital, situada
no seu respectivo contexto; e os eixos fundamentais
de sua cristologia.

Vida comprometida com o clamor das
vítimas
Apesar de não considerar-se um teólogo proﬁssional,2 embora exercendo atividades tais como dar
aulas, escrever, publicar e pesquisar, Jon Sobrino é,
sem dúvida, um dos maiores expoentes do cenário
teológico atual. Para ele, fazer teologia não é exercer
a proﬁssão de teólogo, mas uma forma de ser e de
viver. É, acima de tudo, um compromisso vital com o
projeto de Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida
e a tenham em abundância” (Jo 10,10).
A proximidade do sofrimento dos pobres, a sensibilidade à dor humana e a docilidade ao Espírito o
levaram a orientar o tempo, as forças físicas, a ternura
de seu coração e a agudez de sua inteligência em
favor das vítimas deste mundo.
Nascido em Barcelona, na Espanha, em 1938, entrou na Companhia de Jesus em 1956 e foi ordenado
sacerdote em 1969. Desde 1957, pertence à Província da América Central, residindo, habitualmente, na
cidade de San Salvador, em El Salvador, minúsculo
país da América Central, que ele adotou como sua
pátria.
Licenciado em Filosoﬁa pela St. Louis University (Estados Unidos), em 1963, Jon Sobrino obteve o
master em Engenharia na mesma universidade em
1965. Sua formação teológica ocorreu no período
que abrange o contexto pré-conciliar, a realização e
aplicação do Concílio Vaticano II e da II Conferência
Geral do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, em 1968. Doutorou-se em Teologia, em 1975, na
Hochschule Sankt Georgen, de Frankfurt (Alemanha),
com a tese Signiﬁcado de la cruz y resurrección de
Jesús en las cristologías sistemáticas de W. Pannerberg
y J. Moltmann.
É doutor honoris causa pela Université catholique
de Louvain, na Bélgica (1989), e pela Santa Clara
University, na Califórnia (1989). Atualmente, é responsável pelo Centro de Pastoral Dom Oscar Rome-
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ro, diretor da Revista Latianomaericana de Teología e
do informativo Cartas a las Iglesias, além de executar
tarefas pastorais, atender inúmeras solicitações para
palestras, cursos, encontros e congressos provindos
de todas as partes do mundo e exercer as atividades
de professor de Teologia na Universidade Centroamericana até há pouco tempo.
Ao descrever sua trajetória teológica, Jon Sobrino
aﬁrma que, durante sua juventude e nos primeiros
anos de vida como sacerdote jesuíta, a vivência da fé
e da vocação, pelas diﬁculdades que apresentavam,
desaﬁavam muito mais a vontade que a inteligência,
isto é, não levavam a reﬂetir. Entretanto, nesse período, chamado por ele de etapa prévia de sua vida,
foram lançadas as raízes e as sementes e estavam implícitas muitas perguntas e o modo de pensar que desabrocharia mais tarde. A essa etapa prévia sucederam-se dois momentos signiﬁcativos que ele compara
a um duplo despertar: do sono dogmático e do sono
da cruel inumanidade.
O despertar do sono dogmático foi uma sacudida,
forte e dolorosa, provocada pela primeira ilustração,
que derrubou muitos conceitos referentes à fé e exigiu a reformulação de outros. Aconteceu durante o
curso de ﬁlosoﬁa e teologia, ao estudar os ﬁlósofos
modernos, grandes mestres da suspeita: Kant, Marx,
Sartre, Unamuno, a exegese crítica e a demitologização de Bultmann, a Modernidade e a desabsolutização da Igreja.
Em relação à teologia, o especíﬁco desse despertar foi, como ele mesmo aﬁrma, a descoberta do tríplice mistério: de Deus — mistério por excelência —,
santo totalmente próximo e não-manipulável; do ser
humano e da realidade. Essa importante descoberta
gerou em Jon Sobrino a convicção de que o mistério
possui, ao mesmo tempo, excesso de obscuridade e
excesso de luminosidade. Aos poucos, ele aprendeu
a vê-lo desde o excesso de luminosidade. Seu grande
mestre no período foi, particularmente, Karl Rahner.3
Explicitamente, Jon Sobrino nada escreveu sobre
o mistério, mas essa descoberta teve conseqüências
decisivas para sua trajetória teológica, constituindo
uma espécie de substrato teológico. Para ele, todo conhecimento teológico participa do mistério, e a razão
mais profunda de seu interesse pela cristologia reside na certeza de que Jesus de Nazaré remete-nos ao
mistério de Deus e do ser humano: na relação desses
dois mistérios aparece o mistério total. E mais tarde,
ao escrever sobre o pobre, teve em conta — além de
sua dimensão histórica, social e política —, acima
de tudo, o pobre como expressão do mistério, mysterium iniquitatis.

No início de seu ministério de vida sacerdotal, Jon
Sobrino respirou os ares da primavera na Igreja, provocada pelo Concílio Vaticano II (1962-1965) e pela
II Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano, realizada em Medellín (1968), e foi forjando sua
linha de pensamento e seu fazer teológico no confronto com a injustiças e a opressão de El Salvador,
numa Igreja latinoamericana que, pouco a pouco, se
abria à causa privilegiada do evangelho de Jesus Cristo: os pobres.
Neste contexto aconteceu o despertar do sono da
cruel inumanidade. Foi uma sacudida, ao mesmo tempo, forte e alegre, levando-o a perceber que o Evangelho, eu aggalion, não é só uma verdade a ser reaﬁrmada, mas Boa-Nova que produz alegria. Consistiu,
essencialmente, na percepção de uma nova realidade: os pobres e as vítimas, produto do pecado e da
opressão humanas. Signiﬁcou conhecer o Deus dos
pobres e os pobres, para quem a tarefa mais urgente é
sobreviver e o destino mais próximo é a morte lenta.
Esse despertar teve conseqüências decisivas para a
vida religiosa e eclesial, os interesses intelectuais, as
certezas e as dúvidas de fé, as perguntas teológicas, e
exigiu honradez com a trágica realidade histórica de
repressão e morte, massivas e injustas. Levou a perceber não só a existência de Deus, mas também dos
ídolos. Não só a existência do ateísmo, mas também
da idolatria, e a descobrir a correlação transcendental
entre Deus e os pobres. Os pobres e as vítimas são sacramento de Deus e presença de Jesus em nosso meio.
Tudo isso signiﬁcou uma mudança radical na
compreensão do que é fazer teologia. Sem ignorar o
intellectus ﬁdei, passou a ser, preferencialmente, intellectus amoris, ou seja, uma teologia preocupada
em “descer da cruz os povos cruciﬁcados”, por isso
mesmo intellectus misericordiae, intellectus iustitiae,
intellectus liberationis. Essa teologia é, também, intellectus gratiae e a graça passou a fazer parte de sua
teologia não como tema especíﬁco a ser tratado, mas
como dom de Deus que fecunda e alimenta o labor
teológico.
Para Jon Sobrino, conceber a teologia como intellectus amoris, inteligência da realização do amor histórico pelos pobres e do amor que nos torna aﬁns à
realidade de Deus, é a maior novidade teórica da teologia da libertação, tornando-a mais bíblica e mais
relevante historicamente, e leva-a a ser mistagógica,
oferecendo o amor como caminho primário que nos
torna semelhantes a Deus.
Colaborador e amigo de dom Oscar Romero, Jon
Sobrino é um incansável defensor da canonização
desse mártir dos nossos tempos. Ele o deﬁne como
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“um ser humano que nos salva e nos redime de nosso
egoísmo e de nossa pequenez, semelhante a Jesus, em
que podemos ter os olhos ﬁxos em nossas aﬂições”.
Homem marcado pelo sofrimento e pela morte, na
luta em favor da vida, Jon Sobrino pode ser chamado
de “mártir sobrevivente”, por ter escapado da morte e
ter vivido, na fé e na esperança, a dura experiência de
ver seus companheiros assassinados, especialmente
seu grande amigo Ignácio Ellacuría.4 Essa tragédia
marcou profundamente sua vida e solidiﬁcou sua decisão de lutar pela justiça.
É testemunha da cruel pobreza e da injustiça, de
grandes e terríveis massacres e também da luminosidade, esperança, criatividade e generosidade sem
conta das vítimas de El Salvador. Em relação à sua
experiência pessoal de fé, com simplicidade e convicção, ele diz: “Penso que posso resumi-las nas palavras do profeta Miquéias (6,8): ‘Praticar a justiça,
amar com ternura, caminhar humildemente com
Deus na história’, acrescentando a expressão de Jesus: com gozo e esperança”.
Vasta e extremamente rica, a produção teológica
de Jon Sobrino abrange vários campos fundamentais
da teologia: o mistério de Deus, a espiritualidade, a
eclesiologia e, particularmente, a cristologia. O grande mérito de Jon Sobrino está no fato de ter contribuído, de modo decisivo e eﬁcaz, para a elaboração
de uma cristologia da libertação, com novos marcos
interpretativos que articulam teoria e práxis, história
e transcendência.
A publicação de sua primeira obra, Cristologia a
partir da América Latina. Esboço a partir do seguimento do Jesus histórico, em 1976, fruto de um curso ministrado no ano anterior, no Centro de Reﬂexão
Teológica de San Salvador, assinala sua incorporação
pública entre os teólogos da libertação. A partir dessa
data, Jon Sobrino destacou-se por sua ampla produção teológica, publicada em livros e revistas.

Seguir Jesus de Nazaré, enviado a
anunciar a Boa-Nova aos pobres
Entre as intuições inovadoras e proféticas de Jon
Sobrino, três são englobantes e fundamentais para
a compreensão de seu pensamento teológico: Jesus
histórico, os pobres e seguimento de Jesus. Alicerçada nessa tríplice realidade e permeada pela resposta
vital e radicalmente comprometida, sua proposta cristológica é, acima de tudo, a teoria de uma práxis.

A figura histórica de Jesus de Nazaré
Ungido para anunciar aos pobres a Boa-Nova do
Reino, Jesus de Nazaré é o ponto de partida metodológico e o princípio hermenêutico da cristologia de
Jon Sobrino. Essa opção metodológica é determinante e perpassa toda a sua cristologia, abrindo perspectivas novas e proféticas.
Situado no contexto da segunda ilustração, ele
busca recuperar a espessura teológica da vida de Jesus e resgata o signiﬁcado de sua vida terrena, com o
objetivo de recriar sua prática hoje e para prosseguir
sua causa e evitar que o acesso a Cristo seja ideologizado.
Dessa forma, a cristologia de Jon Sobrino situa-se
na perspectiva do Novo Testamento, que confessa a
divindade de Cristo, narrando a história da vida de
Jesus de Nazaré. O processo lógico coincide com o
cronológico, que levou às conﬁssões de fé e às formulações dogmáticas.
Recuperar o Jesus histórico é reproduzir sua vida
nas mais variadas circunstâncias históricas. O mais
histórico de Jesus — aﬁrma ele — é sua prática com o
Espírito que possibilita hierarquizar todos os elementos históricos e tem o potencial mistagógico capaz de
introduzir na totalidade do mistério de Cristo.
Dessa opção metodológica derivam conseqüências vitais para a cristologia de Jon Sobrino, como
a descoberta da centralidade do Reino de Deus, da
relação ﬁlial de Jesus com o Pai, da missão libertadora, do chamado ao seu seguimento, da vida de
Jesus como lugar privilegiado da manifestação do
Espírito.

A perspectiva das vítimas e a esperança
da ressurreição
Sensível à realidade de extrema pobreza em que
vive grande parte dos seres humanos, “encurvados
sobre o peso da vida: sobreviver é sua máxima diﬁculdade e a morte lenta é seu destino mais próximo”,5 Jon Sobrino aﬁrma que as vítimas deste mundo
ou os povos cruciﬁcados são o lugar de onde brota
sua cristologia e, ao mesmo tempo, seus destinatários
privilegiados. Ele intuiu a necessidade de fazer teologia em defesa das vítimas, intellectus misericordiae, e
introduz, assim, os pobres e as vítimas no âmbito da
realidade teologal, fazendo da relação de Jesus com
os pobres o metaparadigma de sua cristologia.
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Essa perspectiva está fundamentada numa dupla
exigência: a predileção de Deus para com os fracos
e pequenos deste mundo; a situação de pobreza extrema em que vive grande parte dos seres humanos.
Os pobres são o sinal dos tempos, a realidade cruel,
diante da qual é preciso ter olhos novos para ver a
verdade da realidade — verdade dos seres humanos,
verdade de Deus — e reagir com um coração cheio
de misericórdia.6
A cristologia de Jon Sobrino é marcada pela esperança, iluminada pela luz da ressurreição de Jesus,
que expressa não só o poder de Deus sobre a morte,
mas também sobre a injustiça que produz vítimas.
Deus ressuscitou um cruciﬁcado, por isso há esperança para os cruciﬁcados da história.
Em seus primeiros escritos, sobre a inﬂuência de
Medellín e Puebla, Jon Sobrino refere-se aos pobres
e oprimidos e propõe a libertação integral do ser humano. Posteriormente, vivendo a dureza da guerra,
dos massacres e assassinatos sem conta de El Salvador, passou a insistir, particularmente, na realidade
das vítimas deste mundo e na necessidade de uma reação diante do sofrimento alheio interiorizado, que
ele chama de princípio-misericórdia.7
É importante perceber a dupla eclesialidade na
qual está radicada a reﬂexão cristológica de Jon Sobrino: a primeira eclesialidade expressa a vivência
comunitária da fé e a presença de Cristo na história,
particularmente do Cristo cruciﬁcado, corporiﬁcado
na pessoa do pobre. A segunda eclesialidade é a Igreja como instituição, lugar real da cristologia. Esses
dois aspectos não se substituem um ao outro, antes
se reclamam mutuamente.

O seguimento de Jesus de Nazaré
A partir do Jesus histórico, Jon Sobrino descobre,
no seguimento de Jesus, a chave e a síntese da existência cristã. Reaﬁrma que o chamado de Jesus de Nazaré é um fato histórico incontestável, o qual tem uma
especiﬁcidade própria que o distingue do convite de
outros mestres de todos os tempos e lugares. Por meio
de Jesus Deus intervém na história da pessoa humana, de forma radical e incondicional. O especíﬁco da
proposta de Jesus reside no fato de estar diretamente
ligada à sua pessoa e manifestar a consciência que
ele tinha de si e de sua missão salvíﬁca.
Categoria cristológica fundamental, o seguimento é, para Jon Sobrino, lugar primigênio de toda a
epistemologia teológico-cristã e princípio hermenêutico fundamental. No seguimento, acontece a recuperação do Jesus histórico e conhecer Jesus é uma
questão de aﬁnidade e de conaturalidade. Fora do se-

guimento não se pode argumentar nem a favor nem
contra Cristo — aﬁrma Jon Sobrino —, simplesmente
porque não se conhece a fundo a respeito do que se
está falando.8
O seguimento é uma realidade totalizante, com
capacidade intrínseca de abraçar todas as esferas das
possibilidades humanas, de estruturar a vida cristã
na sua globalidade, de hierarquizar todos os valores
humano-cristãos, de uniﬁcar as dimensões essenciais
da existência cristã, evitando o perigo da alienação
histórica e da manipulação do Cristo de acordo com
os próprios interesses.
Aceitar o convite e pôr-se a caminho com Jesus
implica assumir o compromisso de ser pequena semente lançada no solo, jogada ao sabor dos ventos e
da tempestade para que o Reino de Deus aconteça.
Supõe a coragem de aceitar o desaﬁo de lutar contra
as forças propulsoras do anti-Reino.
O seguimento de Jesus tem dois pólos de tensão: a
memória viva e atuante do passado e a resposta corajosa aos desaﬁos atuais. Na conﬂitividade da história,
o seguimento é lugar e critério de discernimento. É
prosseguir no caminho de dor e de esperança traçado
por Jesus e reproduzir a estrutura fundamental de sua
vida terrena: encarnação, missão libertadora, cruz e
ressurreição.
Estas três realidades: o Jesus de Nazaré, os pobres
e o seguimento de Jesus estão íntima e profundamente relacionadas entre si: Jesus é enviado para anunciar a Boa-Nova aos pobres e os pobres são seus prediletos. O Jesus histórico é critério de seguimento e o
seguimento é o modo de recuperar o Jesus histórico
e de prosseguir a sua prática em favor de uma vida
digna para todos.
Esses três eixos, unidos ao contexto vital em que
nasceu e se desenvolve a reﬂexão cristológica de Jon
Sobrino, constituem a chave de leitura para compreender devidamente a sua proposta e acolhê-la com
espírito plural que caracteriza a história da cristologia
desde suas origens, expresso nos diferentes rostos de
Jesus retratados nos escritos do Novo Testamento
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Janelas religiosas na cristologia
Latino-Americana
Diego Irarrazaval

Como a população latino-americana, com suas
matrizes e inovações espirituais, entende Cristo? No
meu parecer, as formas religiosas do povo são como
janelas abertas que potenciam a cristologia.
Ao reﬂetir sobre as religiões, um dos temas controversos é se elas constituem caminhos de salvação.
Segundo a mensagem evangélica, nem uma atividade
ritual nem um sistema sagrado salvam, já que apenas
o amor a Deus e ao próximo salva. Por isso, em vez
de entender a religião como caminho de salvação,
preﬁro a metáfora das janelas abertas para o mistério
cristão e para sua reﬂexão. Pergunto como os povos
com suas religiões vêem e usufruem das maravilhas
de Deus em nosso mundo. Além disso, a sabedoria e
o ritualismo das pessoas convida aqueles que pensam
a fé a fazê-lo a partir da simbologia de cada dia.
As espiritualidades e religiões são inseparáveis da
cristologia. Elas contribuem com raízes, troncos e frutos para a reﬂexão feita em sintonia com o sensus ﬁdei
do povo de Deus. Na América Latina acrescenta-se
que a teologia deve corresponder ao sensus ﬁdelium
pauperum. O pensar a fé está em sintonia com o sentir e conhecer crente das pessoas comuns.
Nos últimos trinta anos, em toda a extensão do
continente, muitas comunidades populares, com sua
assessoria bíblica, redescobriram Jesus Cristo, e uma
excelente teologia germinou e amadureceu em nossas terras. Cabe agradecer, de modo especial, pela
contribuição de Carlos Mesters e as hermenêuticas
latino-americanas, e de Jon Sobrino e as reﬂexões em
torno do cruciﬁcado e ressuscitado.1 Tudo isto contribui para que o Mestre seja reconhecido a partir de
sensibilidades e racionalidades latino-americanas.
Minha reﬂexão não é neutra. Participo ardentemente em vivências de fé do povo (durante anos na
região andina, e durante outros anos em ambientes
urbanos marginais). Tenho a limitação de me dedicar em parte ao ensino em centros ilustrados e em
parte à assessoria em comunidades. Pois bem, a cristologia latino-americana coloca sua atenção naquilo
que vem de baixo. Vale dizer, o acontecer cotidiano
e seus símbolos alimentam o labor evangélico. Por
isso não nos limitamos a consignar a existência de

formas crentes; antes, a elaboração cristológica provém das janelas espirituais do povo.2 Vou considerar
as expressões religiosas como mediações da vivência
cristã. São modos humanos limitados mas imprescindíveis. Não é necessário pressupor uma aporia entre
religião e fé.
Isto não implica que o popular (e suas religiosidades) seja sacralizado. Em vivências e pensamentos
da gente comum constatam-se sinais do espírito de
Deus, mas também há dinâmicas auto-referentes e
há subordinação a pautas desumanizadoras. Constatam-se nas outras pessoas (e em nós mesmos!) tanto
ﬂores e frutos como a existência de ervas daninhas e
plantas venenosas.
Os sistemas simbólicos estão cheios de sabedoria,
e também de ambivalências e de equívocos. Quando
se pergunta a pessoas que participam em atividades
eclesiais “quem é Cristo para você?”, suas respostas
costumam reproduzir fórmulas que lhes foram inculcadas. Em vez de simplesmente consignar fórmulas
verbais, convém decifrar os sentimentos e símbolos
da gente comum e acompanhá-la em seu labor crítico.
Não me ponho ao lado de tantos que tentam corrigir
e preencher vazios na experiência popular. Tampouco
concordo com aqueles que pressupõem que o povo
não conhece o Cristo ressuscitado nem pratica a moral evangélica. Antes, vejo que a sabedoria de fé e a
ação solidária da gente comum são como janelas que
se abrem para a cristologia.
Ao examinar a sensibilidade e sabedoria do povo ¯ e
em especial a de setores católicos ¯ o que primeiro chama a atenção é o culto com imagens. “O catolicismo
popular latino-americano continua a se comunicar por
meio de uma linguagem religiosa muito rica em expressões simbólicas, entre as quais se conta o uso abundante e disseminado das imagens…”3 Mas não existe
somente a veneração de representações da Paixão e
outros aspectos da vida do Senhor. Há também modos
populares de realizar a comunicação da boa-nova, o
seguimento de Jesus Cristo, o festejo cristão. Estas três
grandes dimensões ¯ anúncio, discipulado, celebração ¯
serão sublinhadas nas páginas seguintes. Não vou abarcar realidades onde a crença em Cristo esteja ausente
nem onde haja indiferença.
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1) O povo anuncia Cristo
Quais aspectos humanos e espirituais do povo são,
e quais não são, janelas abertas para a boa-nova de
Jesus? Existem traços cristológicos? Sim, existem. Em
contextos e grupos humanos bem precisos desenvolveu-se a missão encomendada por Jesus aos doze (Mt
10,7-8, Mc 6,7-13, Lc 9,1-2), aos setenta e dois (Lc
10,8-9), à Igreja pós-pascal (Mc 16,15-18, Mt 28,1820). Havia palavras e ações concretas com signiﬁcados cristológicos.
Pois bem, como essa missão se realiza nos contextos e nas espiritualidades latino-americanas? Cabe
examinar tanto o implícito (por exemplo, as curas, a
luta contra o mal) como o explícito em testemunhos
de discipulado e no sacramental. Vemos que a mensagem é difundida inculturada e universalmente por
meio de formas religiosas do povo (e é isto que estou sublinhando), e também o é mediante instâncias
oﬁciais por ministérios na Igreja e pelo laicato que
evangeliza. Por outro lado, em circunstâncias onde
há uma evangelização renovada, dá-se de fato testemunho explícito de Cristo. Em algumas instâncias,
isto às vezes ocorre de modo inculturado e libertador;
e em numerosas ocasiões o anúncio (seja católico
ou pentecostal) tem um caráter fundamentalista. Em
cada circunstância é admirável a mística concreta e a
relação profunda com o Salvador.
Há anúncio (e signiﬁcados cristológicos) mediante
tradições orais, mediante epifanias inculturadas e por
meio da comunicação informal. No entanto, também
há uma problemática pseudo-salvíﬁca. Vejamos cada
uma dessas janelas para a presença de Cristo em nossas terras.
a) Nas tradições orais encontram-se elementos
cristológicos. Destacam-se a interação entre o Senhor e aqueles que o acolhem (e isso contrasta com
aqueles que o rejeitam). Em termos gerais, trata-se de
pessoas que reconhecem o Nosso Senhor em um lugar e momento concretos e dão conta de sua obra
maravilhosa.
Chama a atenção que personalidades míticas e
heróis divinos não tenham sido identiﬁcados com
Jesus Cristo. No período colonial não há rastros de
uma amálgama com seres autóctones. Há somente escassas sobreposições de “apóstolos das Índias”
com Quetzalcoatl e com Thunupa.4 Quetzalcoatl, um
herói civilizador e divindade serpente-pássaro que
une terra e céu, está vinculado a são Tomé. Thunupa, um herói e transgressor andino associado ao fogo,
foi representado na época colonial com uma cruz às
costas e condenado à morte e foi sincretizado com
são Tomé e são Bartolomeu. Em tudo isto há postu-

ras apologéticas: mostrar a presença do cristianismo
antes da chegada dos europeus, o que implica certo
respeito para com os povos ameríndios que já teriam
recebido a mensagem.
Como é bem sabido, a colonização confrontou
as divindades autóctones e objetou qualquer conexão entre o Salvador e essas entidades. Não obstante,
houve muitos vínculos ¯ vigentes até o dia de hoje
¯ entre seres sagrados dos povos originais e os afroamericanos, por um lado, com os ícones cristãos, por
outro. Nas regiões andinas, a mãe-terra assumiu traços marianos e vice-versa, e as cruzes foram associadas às huacas.
Além disso, no século XIX e inícios do XX proliferaram dinâmicas messiânicas e em algumas delas há
leves inﬂuências cristãs. Houve movimentos maias,
guaranis, amazônicos e rurais no Brasil, crença
quéchua no Inkarrí, tradição huilliche de um rei inca
que se erguerá e restabelecerá a ordem.5 Houve, pois,
alguns heróis sagrados. Embora nem indivíduos nem
seres sagrados tenham sido considerados equivalentes a Cristo, assumiram, de fato, alguns traços cristãos.
b) O que se destaca são as epifanias e interações
com imagens e os testemunhos da presença salvíﬁca
do Senhor. Pode-se dizer que as comunidades pobres
têm espaços e tempos cristiﬁcados. Congregam-se
grupos e às vezes multidões. São convocados por uma
epifania extraordinária (presença de uma imagem do
Senhor e, em alguns casos, aparições), ou pela veneração a uma cruz na colina, em casa, no local de trabalho. A cruz faz referência à Páscoa cristã; é muito
mais do que um objeto de culto, já que as pessoas interagem com ela. As imagens falam, sorriem, choram,
aﬂigem-se, passam frio, abençoam, enviam castigos.
Estas realidades, e também as representações de santos e de Maria, têm como fundo Deus que salva aqui
e agora. Expressam traços de encarnação e de Páscoa, traços de cristiﬁcação do espaço-tempo.
Alguns destes acontecimentos têm como centro
uma representação de Cristo. Ocorrem sobretudo em
suas origens, em lugares marginais, despovoados, desertos; vale dizer, sua gênese não está ligada ao socialmente poderoso. A fé nestas imagens pertence a
todas as pessoas que interagem com elas, mas muitas
vezes elas preferem os desamparados e maltratados.
Vejamos umas realidades peruanas.6
O Menino Jesus é representado associado ao pobre. Um caso da serrania peruana: “encontraram o
Menino desses senhores, que lhes sorria […] parece
que não agradava ao Menino estar com esses senhores brancos de fora e que queria ﬁcar com os índios
guayacondos do nosso povo […] Assim, já tínhamos
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patrãozinho. Esse foi o milagre pois […] conquistaram o direito a ele, e o Menino já sabia que ia ser o
nosso patrão […] A nossa gente dessa época ainda
não o conhecia […] mas ele já lhes fazia milagres.”
Neste caso, Jesus coloca-se a favor do oprimido. Em
alguns casos o Menino sai passeando e brinca com os
outros meninos (como é o caso do Menino de Huanca) ou então é representado arrancando um espinho
da planta do pé.
A maior parte das manifestações referem-se à Paixão;
e nelas Cristo identiﬁca-se com o seu povo sofredor.
Segundo um trabalhador informal de Cuzco, Gregorio Condori, o famoso Senhor de Huanca, manifestou-se assim: “nesta pampa apareceu um menino
mestiço levando pães que se tornou muito amigo destes pastorezinhos. Assim, começaram a brincar e já
não cuidavam do gado […] Bom, aqui, o Senhor vivia
entre matagais de tropeços; e, aproximando-se, disselhe: ‘Ah Papai! Quanto o procurei, e o Senhor vivia
aqui’. ‘Mas, ﬁlho, se eu lhe disse que vivia em Huanca-Huanca.’ E Pedro Arias, ao ver que o Senhor suava
sangue, perguntou-lhe: ‘O Senhor não vai ﬁcar mais
aqui, papai?’ Sim, respondeu-lhe […] Procurando,
Pedro Arias tinha-o encontrado: ‘Papai, não se esconda; nós o estamos procurando’. Ao ver o cura e tanta
gente, o Senhor escapou, mas as pessoas começaram
a persegui-lo. E quando faltava só um bocadinho para
que o agarrassem, fatigado, estendeu-se de costas sobre uma imensa rocha, onde, tremendo, se grudou. E
na rocha resta apenas o retrato de seu corpo”. Neste
caso, também é clara a inserção de Cristo no mundo
marginalizado e sua distância do cristianismo oﬁcial
(o Menino foge do clero).
A maior epifania no acontecer peruano tem origens afro-americanas e chegou a ser culto nacional.
É o caso do Senhor dos Milagres. “Pelo ano de 1650,
uns negros de etnia angola, bem conhecida na Lima
vice-real, agremiaram-se e constituíram uma confraria, levantando naquele lugar um abrigo tosco […]
era ocasião para se reunirem e celebrarem zambras
ruidosas que, muitas vezes, nem aspectos tinham de
devotas e ediﬁcantes […].Um ato de mera devoção tinha impulsionado os confrades de Pachacamilla para
adornarem a parede de sua sala de assembléias com a
efígie do Redentor cruciﬁcado, pois nem o lugar nem
a qualidade da imagem se prestavam a render-lhe culto”. Este culto, iniciado por escravos, mostra o Salvador de toda pessoa crente: no mês de outubro, o território de cada dia passa a ser a casa do Senhor, já que é
levado em procissão por cidades e bairros marginais.
Cada uma destas realidades tem certos traços próprios, seu conteúdo fundamental é a ternura e espe-

rança dirigida para o Senhor do povo. O principal
título cristológico é “Nosso Senhor”; que leva, qual
sobrenomes, os nomes de lugares de residência ou
então aspectos de sua Paixão (Nazareno, Senhor dos
Caídos, Santo Sepulcro etc.). Nestas modalidades,
bem inculturadas e contextualizadas, a população
expressa e conhece Cristo. É reconhecido como Salvador por comunidades concretas, com suas necessidades e aspirações. Não são formas etéreas. Antes, há
muitos sinais de uma Presença encarnada, e isso abre
as janelas da cristologia.
c) Outro tipo de manifestação é por intermédio da
comunicação informal. Nos ambientes populares, de
boca em boca, passam relatos das ajudas, bênçãos e,
às vezes, milagres, feitos pelo Senhor. Também podem perceber-se conteúdos cristológicos no vínculo
que as pessoas estabelecem com seus defuntos-vivos,
e em relatos sobre tanta gente humilde que morre tragicamente; são como mártires destas terras. Em poucas ocasiões é empregado o termo Cristo; antes, predomina um conteúdo soteriológico. Pessoas comuns
e correntes dão testemunho da ação de Deus, e isto
motiva e conﬁgura a fé dos outros.
A população relata como Deus a ajuda em meio
a uma situação econômica difícil, um conﬂito humano, uma crise pessoal, o drama da doença, quando
se toma uma decisão crucial. Também na relação
com defuntos-vivos se sente e comunica um acontecimento pascal (em sepulturas, o símbolo da cruz
adornada de ﬂores, cruzes milagrosas onde ocorreu
uma tragédia etc.). Em regiões do continente onde
aconteceram repressões sistemáticas (América Central, Cone Sul) faz-se memória dos mártires. Nestas
e em outras realidades há conteúdos soteriológicos e
pascais: Deus nos salva. Ainda que não seja explicada a mensagem de Cristo, a vivência e sua signiﬁcação costumam ter conteúdo cristão, um sentido pascal de passagem da morte à vida graças a Deus que
ama e salva. Constatamos, pois, profundas vivências
simbólicas e a compreensão (mesmo que atemática)
da Páscoa no dia-a-dia do povo.
d) Também constatamos fenômenos pseudo-salvíﬁcos com roupagens cristãs. Lamentavelmente, setores populares costumam fazer eco das vozes dominantes que promovem absolutos seculares. Muita
gente venera, de modo religioso, o progresso moderno. Assume-se que a “salvação” provém de pessoas
e instituições poderosas, de produtos de consumo no
mercado mundial, de líderes admirados pela multidão. Ainda que se empreguem alguns símbolos cristãos, os fatos apontam para realidades idólatras. Ainda que se utilize o nome de Cristo, o imaginário do
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Natal, ou os símbolos de Maria e de santos/as, o que
realmente é “proclamado” como boa-nova é uma ordem moderna sacralizada.
e) Retomo a interrogação inicial: que ações do povo
constituem um anúncio e compreensão da boa-nova?
Vimos que há cristofanias e uma gama de comunicações e testemunhos de caráter soteriológico. A população transmite (e interpreta cristãmente) seus atos
de vida. Em muitas ocasiões a gente comum sente e
entende os símbolos da fé, mostra sua adesão a Cristo.
Em geral, seu dia a dia faz referências a Deus-Salvador.
Esta linguagem popular é precisa e tem um alcance universal. Por exemplo, cada invocação a Cristo
tem traços locais, conforme a comunidade que o venera, mas também Cristo é entendido como salvador
de todo crente. O referido é diferente do imaginário
das elites: pretende ser universal ¯ como é o caso da
devoção ao Sagrado Coração ¯ mas expressa um modelo privatizado, com uma clara delimitação cultural. Também é diferente das posturas fundamentalistas, seja evangélicas ou católicas, que segregam a fé
pessoal da ética histórica.
Antes, com mediações encarnadas, a Palavra é
vivida, anunciada, compreendida. Certamente a linguagem crente do povo não é equivalente à palavra
divina. A vox populi não é sinônimo de Revelação.
O que o povo de Deus faz bem é dar testemunho,
simbolizar, meditar. Às vezes é assim; mas freqüentemente há distância e rejeição da mensagem de salvação. Por isso o vivido por cada comunidade do povo
tem que ser interpelado pelos dados da Revelação e
pelo ensinamento inculturado da Igreja.
Termino anotando a muito repetida objeção de que
o povo conﬁa em Deus mas que não é cristocêntrico.
Há um tempo dizia-se que abunda a soteriologia, e que
é moderada ¯ e muitas vezes implícita ¯ a cristologia.
A esse respeito revisemos a linguagem de Jesus:
seu anúncio e ação referiu-se sobretudo ao Reino e
ao misericordioso Deus da Vida. Tratava-se da salvação oferecida preferentemente ao pobre. Jesus não
centrou sua vida em si mesmo. A mensagem apostólica (Atos dos Apóstolos e cartas de Paulo) entrelaça a
pessoa de Cristo com sua missão salvíﬁca. Neste sentido, o povo crente no Deus Salvador pode aprofundar e explicitar mais a sua relação com Jesus Cristo.
Por outro lado, há que rever o esquema antropocêntrico que subjaz no cristocentrismo da teologia ilustrada. Hoje redescobre-se o seguimento de Cristo, a
centralidade do Reino destinado ao pobre, a manifestação ¯ no homem Jesus ¯ do Deus salvador, a obra do
Espírito no ser humano e no cosmos. Tudo isto ajuda
a reconhecer Cristo, não como centro sagrado, mas
como único Salvador da humanidade.

A problemática, no mundo de hoje, reside sobretudo em atitudes idólatras. Com olho crítico, há que
auscultar vozes e pensamentos do povo e da comunidade crente. Existem muitos objetos e formas de
pensar e de agir que chegam a fascinar setores da povoação. Proliferam os ídolos postos no lugar de Deus
Pai e Criador, e abundam ﬁguras humanas e objetos
postos como substitutos de Cristo. Vale dizer, a reﬂexão sobre o cristocentrismo tem que incluir a crítica
à idolatria contemporânea. A sã cristologia confronta
pseudo-salvadores.

2. Rastros do discipulado
Passamos à nossa segunda parte: que indicadores
do discipulado há nas vivências humanas e religiosas
do povo? A gama de identidades crentes e de ensaios
cristológicos são como janelas para ver o Senhor caminhando nos acontecimentos de hoje? Freqüentemente, a condição de discípulo foi atribuída não à
multidão, mas somente a pessoas mais bem formadas
e a grupos seletos na Igreja. Costuma-se adular a fé
das pessoas comuns; mas ela é considerada carente de
Evangelho. Este é um preconceito e uma caricatura.
a) Lembremos o comportamento de Jesus, que
convocou discípulos e discípulas. Segundo os testemunhos bíblicos, o seguimento tem duas facetas:
1- resposta a um chamado universal a converter-se,
acolher o Reino e realizar sua missão (que é a ênfase colocada pelos relatos sinópticos), e 2- crer em
Cristo, ser incorporado em sua morte e ressurreição
e viver segundo o seu Espírito (ênfases colocadas na
pregação apostólica). Estas duas facetas devem ser
hoje veriﬁcadas nos comportamentos humanos e espirituais dos povos.
A primeira faceta é o arrependimento e mudança
de vida, já que o reinado de Deus se faz presente mediante Jesus. É o ponto de partida da vocação evangélica (Mc 1,14-15). O chamado é de fato dirigido
às pessoas simples que praticam o discipulado. Isto
implica carregar a cruz (uma vivência cotidiana da
multidão marginalizada), renunciar a tudo para tudo
receber e seguir Jesus em sua missão (Mc 8,34-35
e paralelos). É um discipulado sem ambivalências,
radical (Lc 14,25-33, Mt 10,37-39). O sim é sim, o
não é não. Se todo o povo de Deus é chamado a
este discipulado, encontramos indícios de que assim
aconteça? Sim, em muitos lugares e circunstâncias a
população vive o chamado a uma nova vida.
Uma segunda faceta ¯ em continuidade com a anterior ¯ é a adesão a Cristo e o viver segundo seu Espírito de Amor. Trata-se de crer no Senhor Jesus, morto por seres humanos e ressuscitado por Deus, e de
receber seu Espírito e viver como humanidade nova
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(discursos de Pedro, em Atos 2,14ss, 4,8-12, 5,29-32,
10,34-43). Sublinha-se o chamado à conversão do
pecado e a viver a Páscoa cristã. O chamado é dirigido a judeus e gentios, ou seja, toda a humanidade.
O caminho para ingressar no Reino é ser discípulo,
fazer parte da comunidade eclesial e pôr em prática
a mensagem cristã.
b) Como estão hoje assumidas essas realidades na
fé do povo simples? Na América Latina, o povo católico não costuma verbalizar os conteúdos do discipulado. A exceção é cada lugar onde se realizou uma
evangelização sistemática. Hoje em dia, mais pessoas entendem o que implica seguir o Cristo Pascal, graças à catequese, à revalorização da espiritualidade
bíblica, aos testemunhos de ação solidária. Quanto
ao grosso da população latino-americana, o discipulado manifesta-se em maior ou menor grau mediante
atos simbólicos, mediante sinais concretos ao rejeitar
a maldade e optar pela nova vida.
Nos comportamentos cotidianos e nas atitudes de
fundo há sinais de discipulado, com seus conteúdos
teológicos. Mediante o sofrimento e a compaixão, a
população caminha com Cristo e compreende sua
mensagem. Isto também acontece mediante o afã de
justiça e bem-estar, a ﬁm de acabar com marginalizações. Se estas experiências não explicitam o sentido
do discipulado, há ali um potencial que merece ser
pensado em cada comunidade.
O mais importante é que a população pobre sofre
como e com Cristo, e de várias maneiras é compassiva e solidária como ele.7 Jon Sobrino sublinhou que
se trata de um povo cruciﬁcado, a quem Deus ressuscita. O povo intui e compreende o essencial do
ser cristão: solidariedade no meio da dor. Há uma
mística de carregar a cruz de cada dia, tanto a sua
como a do próximo; e nestas condições participa-se
na ressurreição. Tudo é representado simbolicamente
por meio de testemunhos e de rituais.
Na conversação espontânea de cada dia abundam
as pequenas histórias de como alguém ajuda outros
a suportar sofrimentos e misérias. Emociona ver tanta
compaixão e tantas minúsculas iniciativas solidárias.
Estas não são difundidas pelos meios de comunicação, mas constituem os acontecimentos centrais na
existência do pobre. Na dimensão ritual destacamse as procissões e peregrinações, feitas com fervor e
qualidade simbólica. A esse respeito, posso confessar
que durante muitos anos tive aversão a estes ritos e
não via ali conteúdos do Evangelho; o povo, nisto ¯
como em tanto mais! ¯ ensinou-me a entender a fé
cristã com suas categorias.

Temos, pois, uma gama de manifestações de discipulado. Na genuína compaixão (e não na condescendência para com os postergados) há sinais de inculturação da Páscoa do povo cruciﬁcado e ressuscitado. Esta inculturação é feita por cada comunidade
crente. Na humanidade sofredora e misericordiosa
se reconhece o Corpo de Cristo hoje. Esta cristologia
consegue articular dor com compaixão libertadora.
No entanto, existem vazios e incoerências. Como
em qualquer prática religiosa, o rito às vezes não
acompanha a ética histórica; também se vê a ausência
de referências à salvação que Cristo traz à humanidade de hoje. Além disso, constata-se certa resignação e
derrotismo: sofre-se sempre e esta é a vontade divina.
Às vezes se legitima o sacrifício (do pobre que sofre
trabalhando, da mulher que tem de sacriﬁcar-se etc.);
é uma espécie de obsessão com o sacrifício e dá-se
menor atenção à ressurreição de povos maltratados.
O discipulado de cada dia também é demonstrado no afã de justiça e de bem-estar solidário. Não
somente há afã libertador a partir do acontecimento
de Medellín e devido ao emprego de linguagens de
libertação. Durante séculos e também hoje, formularam-se direitos e responsabilidades nas vozes de representantes qualiﬁcados do povo latino-americano.
Isto acontece, freqüentemente, de modo simbólico e
com linguagens indiretas, e periodicamente por meio
de movimentos e de programas explícitos. Ao longo
do período colonial, e sobretudo nos séculos XIX e
XX, uma série de fatos fazem referência à salvação
cristã (e podem ser lidos em chave de discipulado).
Cada fato tem sua particularidade. Umas constantes são: o fragmentado protesto por parte dos setores
marginalizados, projetos que conjugam o social com
identidades crentes (por exemplo, iniciativas de economia solidária onde há muitas pessoas de Igreja), e
ações religiosas com ingredientes sincréticos e mestiços humanizadores.
c) Lembremos agora grandes vozes e atos que têm
a ver com o discipulado e sua reﬂexão. Eles manifestam diversos contextos e processos latino-americanos.
Vale a pena começar com os rastros mais profundos.8 Na opinião de Victoria Reiﬂer, no mundo maia
“Jesus Cristo foi transformado em um índio”, nas
chamadas guerras de castas do Iucatão (1847-1901)
e também nas rebeliões em Chiapas. Os fatos não
concordam com tudo o que foi dito por Reiﬂer; mas
houve modos indígenas de assumir a fé cristã. No levantamento maia de 1850, Juan de la Cruz Puc proclamou: “Fui eu quem os redimiu”; e em Chamula
(Chiapas), na Sexta-Feira Santa de 1868, um menino
indígena foi cruciﬁcado a ﬁm de haver ali um Salvador.
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Outros dados signiﬁcativos. Na região chiriguana
há várias crises sociais e surgem líderes chamados
Cristo, em 1778-1779 e em 1891-1892, e à frente
deste está Apiaguaiki Tumpa (= Deus). Por outro lado,
em ﬁnais do século XIX e inícios do XX, em regiões
amazônicas ao sul da Venezuela, os arawak reconhecem um “segundo Cristo”, no meio de mobilizações
festivas e terapêuticas. Por outro lado, a etnia dos
tukanos dá testemunho de um “Vicente Cristo”, cujos
adeptos dançam ao redor de uma cruz.
O complexo fenômeno messiânico tem aspectos
relevantes para a nossa temática. Existe muita informação e interpretação do ocorrido no Brasil. Pereira
de Queiroz examina movimentos de santidade (autóctones e mestiços), com personagens que reencarnam
Cristo e empregam símbolos cristãos. Além disso há
fenômenos rurais modernos com ﬁguras sobrenaturais ¯ como os casos do Padre Cícero e do monge João
Maria ¯ que constroem “cidades santas” e realizam
atos emancipadores. Outros fatos importantes são, no
Paraguai e Brasil, a busca guarani da Terra sem Males; na Bolívia, a crença moxenha na Loma Santa; e
no Peru do século XVIII, a sublevação de Juan Santos
Atahualpa, que inclui fatores messiânicos.
Estes e outros dados mostram que há uma tradição
de inculturar a pessoa e mensagem de Cristo. É uma
bela tradição que está sendo agora sistematizada por
pessoas afro-americanas, indígenas, mulheres.
Com respeito ao discipulado em comunidades
negras de hoje,9 A. A. da Silva considera que “para
afro-americanos de origem banto, a compreensão de
Jesus Cristo faz-se originalmente a partir da relação
com a ﬁgura do Ancestral; para os negros nagôs, tal
compreensão pressupõe a concepção dos orixás”. A.
H. Otto registra: “mais do que um orixá, Jesus é um
irmão e um membro da comunidade. Sendo irmão,
atrevemo-nos a dizer que Deus é negro”. Quanto ao
sincretismo afro-brasileiro, Afonso Soares pergunta
penetrantemente: “Como desqualiﬁcar por princípio
o esforço popular de juntar deidades diferentes e até
contraditórias em uma mesma vivência religiosa, e
não ver a possível semelhança entre tal esforço e a
genial fórmula teórico-simbólica do dogma trinitário
que busca o difícil equilíbrio entre a convicção monoteísta e a experiência do múltiplo na divindade?”
Outra genial sistematização é feita por representantes de comunidades originais.10 Segundo seu principal porta-voz, Eleazar Lopez: “muitas das aﬁrmações indígenas sobre Jesus Cristo, por provirem de
realidades humanas diferentes, oferecem perspectivas inéditas sobre Cristo, que inclusive podem enriquecer o patrimônio teológico da Igreja”. Em termos

de reciprocidade humana e espiritual, D. Llanque
conclui que “na vivência diária e na prática ritual dos
povos andinos, Cristo é o mediador principal, o sujeito que dá o sentido de comunhão entre a comunidade divina e a comunidade humana e cósmica”. Em
uma linha similar segue a contribuição de L. Cerviño:
“os mediadores andinos podem ser compreendidos
como manifestações do Ressuscitado, entendido a
partir de uma chave cósmica”. Em outras palavras,
representantes de comunidades indígenas da América Latina têm seus modos de apreciar o Salvador.
Chama a atenção o enfoque não-antropocêntrico de
compreender a presença e seguimento de Cristo.
Outro grande passo cristológico está sendo dado
pela mulher.11 Tanto os que fazem trabalho bíblico
como os que sistematizam a teologia sublinharam
a emancipadora relação entre Jesus e a mulher de
seu tempo. “Em Jesus encontramos uma orientação
de vida que é acolhimento radical e dádiva libertadora de e para a mulher”, escreveu Carmiña Navia.
Mediante uma epistemologia do corpo, do cotidiano, do relacional, Ana Maria Tepedino formula “viver
relações novas como Jesus viveu com as mulheres,
relações de igualdade e respeito das diferenças, desta
maneira correspondemos ao Mistério de Deus que se
revela em Jesus”. Maria José Caram registra implicações na convivência eclesiástica: “animada pelo Espírito do Senhor, a Igreja é chamada a superar em seu
interior a assimetria entre os sexos […] e reconhecer
as diferenças como dons a serviço da mútua ediﬁcação e do anúncio do Evangelho”.
Na medida em que crescem e são difundidas estas
novas vozes e reﬂexões ¯ de afro-americanos, mulheres, indígenas, mestiços ¯ podem-se reconhecer vários modos de ser discípulo/a hoje e também várias
metas cristológicas no nosso continente.
d)A seguir, detenho-me em outras vivências coligidas
no continente.12 No já citado estudo peruano dirigido
por J. L. Gonzalez, diante da pergunta sobre os nomes
de Cristo, dois mil entrevistados responderam assim:
¯ “Jesus cruciﬁcado” (38%)
¯ “Defensor dos pobres” (29%)
¯ “Senhor que faz milagres” (23%)
¯ outros nomes, ou não opinam (10%)
Ao examinar estes dados deve-se levar em conta que
o Cruciﬁcado é usualmente apreciado como agente
de milagres; também chama a atenção a alta porcentagem que vê Cristo associado ao pobre. Estes títulos
(cruciﬁcado, milagroso, defensor do pobre) mostram
proximidade e fé no Salvador. Na medida em que ele
é assim compreendido, o discipulado é mais integral.
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Quanto a formas de arte religiosa no Chile e na
América Latina, existem percepções de Cristo com
suas implicações humanas e cósmicas. Ao examinar
“cantos ao divino e ao humano” Max Salinas registra
as seguintes linhas cristológicas do povo chileno: a
Paixão é vivida como “denúncia social da opressão
do pobre”, e a Ressurreição é entendida como “triunfo do amor sobre a morte”. Salinas também constata
“a Semana Santa nas sociedades populares ibéricas,
indígenas e africanas como a festa mais extraordinária do corpo vivo, universal e fecundo de Jesus”. Em
muitas expressões populares, a obra de Cristo é entendida de modo histórico e transcendental.
Com respeito às vivências católicas no Brasil,
Faustino Teixeira registra que as comunidades eclesiais de base nascem “da dinâmica do discipulado,
como esforço de viver o seguimento de Jesus”, e Andrea Martins retoma inquéritos nas grandes cidades
onde 73% dizem crer em Jesus Cristo. Constatam-se
numerosos vestígios da povoação seguidora de Jesus Cristo. Ao caminhar com fé, o povo entende o
Senhor. Isto é bem expresso mediante procissões e
peregrinações. Trata-se de uma linguagem majoritariamente não-verbal e riquíssima em símbolos e em
solidariedade humana. Levar o Senhor da Paixão em
procissão implica uma compaixão solidária. Assim se
compreende a dor própria, a dos outros, a do Senhor. Também é expresso o afã de justiça, ancorado
na mensagem de Cristo.
Estes testemunhos e estas sabedorias abrem novas
pistas na elaboração teológica. A dor e a compaixão
no seio do povo permitem questionar a representação
de um Cristo neutral e espiritualizado. Os silêncios
e clamores do povo fazem-nos pensar em Cristo a
partir da fome e a partir do direito a viver por parte
dos membros sofredores do Seu corpo. Pode-se dizer
que um fabuloso tesouro cristológico está escondido
em modos “comuns” de sentir, sofrer e celebrar Cristo. Tudo isto merece ser sistematizado e confrontado
com o Evangelho e com o ensinamento eclesial.
e) Com respeito ao discipulado em relação às religiões do povo, cabe encarar várias realidades complicadas: 1- o imaginário popular sobre seres sagrados;
2- o direito à fé a partir de identidades particulares;
3- os fundamentalismos.
Dada tanta vivência popular de contato com diversos seres sagrados, uma questão complicada é sopesar o lugar de Cristo no meio desse imaginário. Em
que medida o Salvador está presente ali e que sentido
tem para a população? Em que medida está ausente?
Se considerarmos as atitudes da população católica,
há vários tipos de relação com o sagrado. A esse respeito,
é sugestiva a tipologia elaborada por Cristián Parker:13

1- religião popular tradicional: ênfase em Deus,
na Virgem, nos Santos;
2- religião renovada tradicional: ênfase em Deus, na
Virgem, maior ênfase em Cristo do que nos/as santos/as;
3- religião popular com ênfase na justiça: ênfase
em Cristo e Deus;
4- religião com sentido de proteção tradicional:
Deus e a Virgem;
5- religião de tipo racional e liberal: Deus.
Somente em uma postura (a 3ª) Cristo parece ser
considerado o primeiro e principal. Em três posturas
(1ª, 4ª, 5ª) parece ausente. Por conseguinte, em cada
contexto é preciso avaliar como o povo entende Cristo e sua relação com outros seres. Então, um denominador comum em pessoas católicas é ver as entidades sagradas como complementares; não somente
Cristo seria sagrado.
Outra grande problemática é se há espaço para
diversas identidades em referência a Cristo. Como
vive o discipulado uma pessoa jovem, uma mulher,
a população negra, comunidades indígenas e mestiças, enﬁm, cada setor do povo de Deus? Há pautas
hegemônicas? O discipulado tende a ser entendido
mais a partir do adulto do que da criança? Mais a
partir do homem do que da mulher? Mais a partir do
sábio do que da pessoa da rua? Em teoria, diz-se que
há formas particulares de ser discípulo de Cristo, dependendo de a pessoa ser este ou aquele, homem ou
mulher, adulto ou jovem etc. Se realmente estivermos todos/as chamados/as a ser um povo seguidor do
Senhor, as identidades particulares e sua articulação
com as outras serão asseguradas.
Uma terceira grande preocupação é o auge fundamentalista. Em todo o mundo e também na América
Latina fortalecem-se várias correntes fundamentalistas. No passado latino-americano (no Brasil e outros
lugares) as iniciativas messiânicas foram truncadas e
várias terminaram em tragédias; além disso, houve
manipulação de símbolos cristãos. Hoje proliferam
outras correntes simplistas; tanto no campo católico
como no evangélico. Na ação das Igrejas abunda a linguagem cristocêntrica desencarnada, que não implica
um discipulado de Cristo presente em nossas realidades. Ainda que os fundamentalismos se autodeﬁnam
como mensageiros do céu, de fato não concordam
com o espírito nem com a liberdade do Evangelho.
Quando se tem em conta estas e outras grandes
questões (muitos seres sagrados, pautas hegemônicas,
fanatismos etc.), não há lugar para visões ingênuas
sobre as religiões. Além disso, pode-se matizar o que
foi dito sobre os abundantes sinais de discipulado na
vida cotidiana do povo.
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3. Imagens e culto a Cristo
Em torno de imagens e ritos, quanto se comunica
a boa-nova e quanto se expressa o discipulado e ¯ no
ﬁm das contas ¯ quanto se celebra Cristo? Esta pergunta reposiciona-nos em uma reﬂexão simbólica.
Em que medida as cerimônias e festas constituem janelas que nos abrem para a cristologia da população
latino-americana?
Para começar, vale recordar os testemunhos evangélicos. Jesus de Nazaré não estabeleceu que se ﬁzessem rituais e louvores doutrinais. O que de fato o
Mestre propôs foi a norma evangélica de amar. Tratase de uma ﬁdelidade incondicional a Deus e ao próximo (Mt 22,36-40 e paralelos), de uma relação com
Jesus por intermédio do pobre (Mt 25,31ss), e de tornar-se próximo do desvalido para que se tenha vida
(Lc 10,29-37). Com estes fundamentos hoje há que se
rever ações e objetos religiosos que fazem referência
a Cristo. Em que sentido são símbolos de amor e sinais da passagem da morte à vida?
Nosso paradigma é a vida e mensagem de Jesus.
Ele confrontou elementos sagrados, como é o caso do
templo e do culto, e também impugnou o ritual sabático quando impedia a solidariedade e a cura. Por
outro lado, participou e assumiu a piedade judaica
dirigida a Javé. Em geral, Jesus avaliou a condição humana com a norma do amor, da humildade, da justiça (veja-se Mc 12,40, Lc 11,42-44, 18,9-14, 21,1-4).
Vale dizer, a vivência evangélica não tem como objetivo acatar uma religião. A única coisa importante ¯ e
que tudo permeia ¯ é a caridade (1Cor 13,1-13).
Esta perspectiva conﬁgurou a teologia latino-americana. Ao reconhecer Jesus Cristo na práxis carinhosa e humanizadora, assim também se pensa a fé. Ao
aderir a Cristo solidário com o pobre, também assim
se faz a cristologia. Como escreve Jon Sobrino14 tratase não apenas de pensar a realidade de Cristo, mas,
além disso, de “pensá-lo de tal maneira que já produz a salvação histórica”; e isto implica a “extra pauperes nulla salus”. Isto é, a salvação em Cristo remete
à plenitude humana e ao mundo dos pobres.
Nesta perspectiva, em que o seguimento do Mestre é inseparável das responsabilidades históricas,
pode-se falar de uma cristopráxis. Isso suscita muitas
interrogações e debates quanto aos ritos e imagens
veneradas pelo povo. Em que medida estes elementos expressam o amor evangélico e a ação transformadora de acordo com o Espírito do Mestre? A seguir vamos considerar três fatores vinculados entre si:
crenças, imagens, celebrações. Estes fatores nutrem o
trabalho cristológico.

a) Um primeiro fator: as crenças.
Como é a fé na pessoa e obra de Cristo? Não é
possível medir as profundidades da adesão a Cristo,
Filho de Deus e salvador da humanidade. Isto sabe
ele e cada comunidade crente. Por isso não cabe o
preconceito que se escuta muitas vezes: as pessoas
pouco ou nada conhecem de Cristo. Outro ponto de
vista é que o povo é impecavelmente cristão. Pareceme que a sã reﬂexão não faz juízos sobre a íntima relação com Cristo. Antes, as expressões crentes devem
ser discernidas pela comunidade eclesial, a ﬁm de
perceber se elas subjazem na celebração da fé.
Em termos gerais, a maioria do povo latino-americano nem é indiferente com relação ao Senhor nem
tem posturas fundamentalistas. Antes, constata-se um
amplo apreço para com a pessoa e obra de Cristo. É
uma fé sólida e com implicações concretas. Apesar
disso, muitos representantes da Igreja queixam-se de
crenças supersticiosas e de carência de fé.
Convém ter em conta dados recolhidos em contextos modernos onde a secularização tem grande
impacto, como é o caso de cidades do Brasil e do
Chile.15 Entrevistas com mais de cinco mil pessoas,
em seis metrópoles brasileiras, mostram dados surpreendentes: 37% dizem “crer em Jesus Cristo e seus ensinamentos” e 36% dizem “crer em Jesus Cristo, Maria e nos ensinamentos da Igreja Católica” (vale dizer
que um total de 76% se expressa de modo cristão).
No caso da capital chilena, quase a totalidade das
pessoas inquiridas ¯ cerca de 93% ¯ dizia crer em
Cristo (CISOC do Centro Belarmino, 1985); o que é
corroborado por estudos de C. Parker em populações
marginais (entre 93% e 98% aﬁrmam crer em Cristo).
No entanto, quando a pergunta é indireta, predominam crenças em Deus e na Virgem. Em 1970, A. Cruz
perguntava: A quem você reza de preferência?, e as
respostas (de caráter múltiplo) foram: Deus = 71%,
Virgem = 52%, Cristo = 18%, animistas = 7,5%,
santos = 5,5%. Em 1981, Parker perguntava em Pudahuel: Em quem você crê?, e as respostas foram:
Deus = 84%, Virgem = 27%, Cristo = 12%. É possível
que ao dizer Deus se inclua Cristo; no entanto, os
dados em setores urbanos indicam que a linguagem
de fé não é cristocêntrica.
Como já se registrou, muitas vezes os responsáveis
pela Igreja lamentam a falta de fé em Deus e em Cristo. Ao preparar o Sínodo de Santiago, em 1995, difundiu-se a noção de que a maioria não crê no Deus do
Evangelho e que Cristo estaria ausente nos chamados
não-praticantes. São questões que merecem maior
esclarecimento. Não há dúvida de que o secularismo afeta a população; mas constata-se que o comum
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dos habitantes urbanos sente (e às vezes explicita)
sua fé em Cristo. Assim o indicam estudos realizados
no Peru, Brasil, Chile. De todo modo, a crença em
Deus é mais forte e generalizada do que a compreensão de Jesus. Também sobressai a devoção a Maria.
Já foi sugerido que as crenças devem ser avaliadas
pela norma cristã do amor. Em outras palavras, tanto
ritualismo e pregação ao Senhor vai acompanhado de
responsabilidades para com Deus e o próximo? Nas
celebrações humanas e espirituais predomina o amor?
Cabe contrastar nossas sociedades carregadas de
violência e marginalização, por um lado, e a quase unânime crença em Deus e a majoritária adesão
a Cristo, por outro. O que estas crenças implicam
nas vivências humanas? Constatam-se incoerências
quando quase todo o mundo diz crer, mas a maldade
campeia no mundo. Em estudos feitos no Chile, ao se
perguntar: Vocês estão ou não de acordo com “viver
o melhor possível, sem se preocupar com as coisas
que acontecem”, cerca de 50% disseram que sim, e
40% expressaram-se negativamente. Então, tanta explicitação da fé cristã não implica necessariamente
a preocupação (de acordo com os ensinamentos de
Cristo) com os problemas que outras pessoas sofrem.
b) Um segundo fator: as imagens.
Grande parte das crenças caminha de mão dada
com o culto festivo a imagens religiosas. Durante séculos, e até o dia de hoje em muitas regiões do continente, o povo sentiu e leu a vida do Senhor por meio
de relatos orais, representações de Cristo, festivais religiosos. Hoje, a mensagem do Novo Testamento (e sua
riqueza cristológica) é assumida por intermédio da catequese, círculos bíblicos, movimentos de espiritualidade. Mas isto não implica que a religiosidade acabe.
Continua tendo grande peso a veneração de imagens
tradicionais, os festivais, a peregrinação a santuários.16
Quanto aos nomes que a população atribui a Cristo sobressaem os seguintes títulos: Nuestro Señor,
Señor mío, Señorcito (em espanhol), Nosso Senhor e
Bom Jesus (em português). Em espanhol, também são
usadas outras expressões carinhosas com diminutivos: Jesusito, Señorito. Outras invocações com carga
afetiva são Sagrado Coração e Senhor da Misericórdia
(que incluem um sentido de ressurreição). Também é
importante a associação do Pai e Cristo: Pai Jesus, Paizinho, Cristo Taytacha (em quéchua mestiço).
Com relação às representações cultuais, na vivência de fé do povo sobressaem os imaginários do Natal
e da Paixão. Em cada canto da América Latina temos
os nascimentos, com o Menino Jesus, o Deus Menino, o Niño Manuel ou Manuelito (termo derivado de
Emanuel). A maior quantidade e variedade de imagens refere-se à Paixão e morte de Cristo. Enumero-

as: Senhor dos Ramos e San Ramitos (do Domingo
de Ramos); Justo Juiz (ﬁgura de Jesus aprisionado, no
mundo andino; e ﬁgura de Deus nas nuvens, em regiões do México); Senhor da Coluna (atado a uma
coluna); Ecce Homo (com as mãos atadas); Senhor
da Cana (com cetro de cana verde); Senhor Nazareno
(carregando a cruz; no Brasil é chamado Senhor dos
Passos); Senhor da Queda (com a cruz às costas e um
joelho no chão); Senhor da Agonia (muito dramática);
Senhor Cruciﬁcado (ﬁguras de moribundo e de falecido; no Brasil: Senhor do Bonﬁm); Senhor da Santa
Cruz (madeiro, com ou sem o corpo de Jesus); Senhor
da Descida (ao ser baixado da cruz); Senhor da Piedade (Jesus nos braços de Maria); Senhor do Sepulcro
e Senhor Enterro (estátuas em urna ou em ataúde).
Chama a atenção que são escassas as representações explícitas da ressurreição. Este aspecto foi assumido, em certo sentido, por ﬁguras como o Bom
Pastor, o Senhor da Misericórdia, o Sagrado Coração.
Mas o mais importante é que o Cruciﬁcado faz milagres e é sentido como vivente e ressuscitado. Ao redor
das imagens da paixão, as pessoas não reforçam o fanatismo mas, antes, acodem a essas imagens pedindo
saúde, progresso social e econômico, bem-estar pessoal, familiar, comunitário. Ou seja, as imagens com
símbolos de morte, de fato, transmitem vida!
A esse respeito vale recordar que a ênfase na cruciﬁcação fez parte do imaginário da contra-reforma
européia, do barroco e da colonização. A fé do povo
latino-americano tem, pois, esses quadros culturais e
religiosos. Mas essas imagens foram reinterpretadas
pela população crente. Vale sublinhar que o crucial
é que o Cristo sofredor e morto é quem abençoa e
salva, e em torno do qual se fazem festas religiosas.
Vale dizer que, na América Latina, o Cristo da Paixão
é apreendido pelos crentes como quem dá vida. É,
pois, um Ressuscitado.
Nas regiões do continente há cultos festivos que
convocam multidões que são revitalizadas. Em torno do imaginário do sofrimento do Senhor, o que se
destaca é que a população ora e celebra a vida. Pude
constatá-lo em vários lugares. O Senhor de Chalma
(um cruciﬁcado) perto da capital do México. O Senhor de Esquipulas (imagem morena) na Guatemala e
América Central. O Senhor dos Milagres (cruciﬁcado)
em todo o Peru, e o Senhor dos Tremores (cruciﬁcado) em Cuzco. No Brasil: o Bom Jesus de Pirapora, de
Tremebé, de Iguapé, da Lapa; Senhor do Bonﬁm, de
Salvador. Em Santiago do Chile, a devoção ao Senhor
de Maio da Agonia. Senhor do Milagre, em Salta, Argentina. Senhor dos Milagres, em Buga, Colômbia.
Nestes centros de fé (onde pude participar) o povo
manifesta uma renovação extraordinária que irradia
toda a existência.
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Levando em conta essas imagens e rituais com ênfases festivas, atrevo-me a fazer várias leituras.
Primeiro: o comunitário desenvolve-se em tensão
com o privado. As imagens de Cristo (como as outras imagens) convocam e agrupam pessoas, grupos,
multidões. Neste quadro revigorante desenvolve-se a
fé pessoal e em grupo. Pode-se dizer que a imagem
convoca e constrói a comunidade eclesial. Mas existe o outro lado da moeda. A pauta privatizadora da
existência humana afeta as formas populares de fé e
atitudes para com o Senhor. Por exemplo, a devoção
ao Sagrado Coração articula-se mais com o privado
e raras vezes vai acompanhada do festivo. Em todas
as partes cresce um modo utilitário de dirigir-se ao
Senhor, para resolver assuntos urgentes e pontuais,
sobretudo de âmbito individual.
Um segundo registro: a ênfase na humanidade de
Cristo. Isto é recalcado por imagens dramáticas da
Paixão. Deus manifesta-se em um homem aﬂigido,
ensangüentado. Aqui também há outros signiﬁcados
psicoculturais. Na opinião de R. Nebel, no México,
pela “longa tradição de penitência, de auto-sacrifício e de lealdade para com seus antigos deuses, os
mexicanos estavam especialmente capacitados para
se compenetrarem com a Paixão e morte de Jesus”.17
É bem problemática a ênfase auto-sacriﬁcial como
meio de ser abençoado por Deus. Mas há outro ﬁlão
bem positivo. Levando em conta a catequese anistórica que representava Cristo somente como divino,
é palpável o modo como a população corrigiu essa
representação unilateral e a complementa com sua
adesão à humanidade do Redentor.
Em terceiro lugar, o vínculo entre Deus e aqueles
que têm fé. Impressiona-me o que o povo pede e recebe ao rezar e festejar as imagens. Não são coisas piedosas nem conceitos. Antes, trata-se da pessoa jovem
que consegue um emprego; a cura de uma doença;
a reconciliação familiar; o alívio econômico etc. A
população suplica e celebra suas imagens do Senhor
em virtude da bênção, do favor, da graça recebida.
A oração vai dirigida, no geral, a imagens de um
Cristo sofredor ou morto. Como já mencionado, o
Cruciﬁcado é o Ressuscitado que salva o povo aﬂito.
Mediante sua linguagem ritual, o pobre transforma a
imagem do Senhor morto em um Cristo vivo. É adorado aquele que por sua cruz salva a humanidade.
Na lógica do pobre, morte e vida não são entidades
excludentes; antes, uma inclui a outra.
Uma quarta apreciação: a imagem do Salvador
junto à de sua mãe. A associação entre Cristo e Maria é mais freqüente e profunda nos setores pobres.
Consolida-se a humanidade do Salvador ao ser ve-

nerado junto a sua progenitora. No acolhimento da
salvação cristã conjugam-se dimensões masculinas e
femininas. Isto é particularmente certo no ciclo do
Natal-Epifania e no ciclo da Quaresma-Páscoa. As
imagens de Cristo e Maria referem-se a realidades
básicas de vida-morte-vida. A mãe está com seu Menino, e a Sofredora com seu Filho. A salvação cristã
é compreendida no interior de processos de vida que
se sobrepõem à morte. Pode-se dizer que a comunidade pobre potencia tanto a cristologia como a mariologia.
No contexto chileno, o imaginário cristocêntrico é
claramente menor em comparação ao de Maria. Há
muitas representações de Cristo sem o acompanhamento de Maria. Destacam-se os cultos ao Senhor da
Agonia em Santiago (invocado desde o terremoto de
1647), o Coração de Jesus em todo o Chile (e uma devoção local em Pozo Almonte, Chile), Deus Menino
em Sotaquí, Senhor da Terra em Cunlagua (Coquimbo), Menino Manuelito em Pica (onde há danças religiosas), Meninos de Malloco, Toconao (Antofagasta) e
Las Palmas (Valparaíso), Jesus Nazareno em Caguach
(Chiloé). Isto contrasta com a abundância de imagens
de Maria que recebem orações e que são festejadas
neste país (Chile) e em todo o continente. Muitas destas imagens têm o Menino ou então ela está junto à
cruz. Em termos gerais, nosso continente tem uma
alma mariana, tanto em santuários como em templos e capelas, como em lares e locais de trabalho e
de educação. No calendário de festas populares na
América Latina destacam-se as de caráter mariano.
c) Um terceiro fator: as celebrações.
Tanto a fé no Senhor como o culto com imagens
estão enquadrados em cerimônias e festas de fé. Por
um lado, abunda a celebração popular com imagens
de Virgens e de Santos/as, e, por outro, em torno de
representações da Paixão predomina o culto penitencial e contemplativo. No entanto, é muito signiﬁcativo o culto e celebração com imagens de Cristo.18 Não
cabe aqui uma descrição de cerimônias. Antes, quero
trazer à luz uns signiﬁcados teológicos. Que diz a
população, simbolicamente, ao venerar e festejar as
imagens de Cristo?
A relação com a Imagem constitui um ícone do
Salvador próximo e eﬁcaz; e os participantes em ritos
festivos constituem um tipo de comunidade eclesial.
O culto e a festa constituem um grande leito da fé.
Sem dúvida, estas ações do povo têm grandes qualidades evangelizadoras e teológicas.
O povo manifesta carinho e criatividade artística.
Isto é constatado nos festejos ao Deus Menino (ciclo
do Natal até Epifania), celebrações às cruzes, junto
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das quais há música e dança, e imagens da paixão
para com as quais há profundo carinho e genuína
compaixão. Abunda a organização própria de suas
expressões de fé e a sensibilidade espiritual e artística.
A afetividade para com o pequeno e milagroso
Filho de Deus é palpável em grupos de meninos/meninas, de jovens e de adultos. Diante da manjedoura
realizam-se orações, cantos, novenas e, em alguns
lugares, há belas danças: as “posadas”, no México e
América Central, as “danças de pastorinhos”, no mundo andino; teatros, “autos de Natal”, “folias de reis”,
no Brasil; canto “ao divino e ao humano”, em zonas
do Chile. Em todo este trato amoroso com imagens do
Menino e de Maria manifesta-se o amor ao Senhor.
Perante imagens do Cristo sofredor há profunda
compaixão e há clara demonstração de comunhão
entre os seres humanos e com o Salvador. Também em
festas do Senhor e da cruz ressalta a fé, participação,
criatividade litúrgica, organização. Em assentamentos urbanos, em torno à cruz relembra-se a história
concreta do bairro e os projetos de vida; em regiões
rurais há um vínculo entre a cruz e a fecundidade
agrícola; também há formosos e emotivos cultos em
lares e locais de trabalho. Por outro lado, celebram-se
peregrinações a santuários onde há imagens do Senhor; ali o povo realiza ritos e partilha alimentos e
laços humanos com uma espiritualidade holística.
Estas vivências implicam sabedoria crente em
Cristo. Trata-se de um saber crente inseparável de necessidades cotidianas, da alimentação, do festejo, das
relações humanas, dos traços culturais de cada lugar.
Há muitas dimensões que se entrelaçam. Temos, portanto, indicadores de cristologia em todo o tecido da
vida do povo. Mediante símbolos expressa-se a humilde súplica ao Criador, a ação de graças pelo dom
de viver, o sentido de comunidade, o pôr nas mãos de
Cristo as necessidades humanas. Vale dizer, o cotidiano tem Cristo e a Deus como referência.
Por outro lado, são acontecimentos atravessados por
ambivalências. Existem fatores negativos: manipulações do sagrado, orações sem responsabilidade ética,
imagens apropriadas por um grupo contra outro setor da
população, carência de memória do Jesus do Evangelho, certa distância entre o culto e a mensagem bíblica.
Estas carências e equívocos estão misturados com
aspectos muito positivos. Já foi mencionada a compaixão e a reconciliação no contexto da festa da fé. A
cristologia do povo desenvolve o perdão, a reconciliação, a comunhão com Deus. Isto acontece em toda
a América Latina durante o ciclo da Quaresma e da
Páscoa. Destaca-se o rito processional; caminha-se
em silêncio e compassivamente com o Senhor, sentindo seu sofrimento na própria carne. Em algumas

partes faz-se um velório solene (como acontece com
um defunto) na Quinta-Feira e Sexta-Feira santas.
Cantam-se “paixões” e “louvores”. Também há conversas, generosa partilha de alimentos e bebidas, e fortalecimento da comunidade. Nestas ocasiões (como
também nos ritos com o Menino) é importantíssimo
o contato físico, afetivo e espiritual com a imagem.
São comoventes as cerimônias penitenciais e solidárias. Quanto à reconciliação, recebe-se diretamente o perdão do Senhor, e às vezes há reconstituição de
vínculos entre seres humanos distanciados. A compaixão vai acompanhada da alegria; conjuga-se a renovação pessoal e comunitária com a ﬁdelidade ao Senhor.
O conjunto destas manifestações simbólicas tem
conteúdo teológico. Também se dá uma ação evangelizadora por parte do povo simples. Nós, os diversos membros da Igreja, compartilhamos da mesma fé
em Deus; mas a fé é vivida e entendida de diferentes
maneiras por cada comunidade. Em setores do povo
pobre há capacidade e qualidade simbólica e sacramental. Trata-se de mediações concretas por meio
das quais Deus concede sua graça. São símbolos inculturados pelos quais temos acesso à vida divina.
Redescobre-se o ícone, a imagem venerada, como
lugar de encontro e conhecimento de Deus.
No seio da população católica latino-americana
há muito por fazer quanto à comunicação da cristologia simbólica e com ícones. Alguns setores têm
maior formação bíblica e doutrinal. Outros têm grande riqueza de ritos e sabedoria crente. Também há
setores fanaticamente apegados a gestos religiosos.
Entre os diversos setores do povo de Deus deve haver
comunicação e desaﬁos mútuos. Este trabalho interativo tem maiores resultados do que uma docência de
cima (os sábios) para baixo (o povo simples).
Por outro lado, persiste o problema das comunidades cristãs e das religiosidades do povo. A primeira costuma ser qualiﬁcada como cristocêntrica e ﬁel
ao Evangelho, e costuma também desprezar o culto
com imagens e os sincretismos de âmbito popular. É
ilustrativo o ocorrido em várias partes do continente.19 Ao comentar o Encontro Intereclesial de 1975,
Faustino Teixeira mencionou a “clara tensão” entre
comunidades eclesiais de base e a religião popular
no Brasil; por sua vez, o Encontro de 1977 mostrou
uma lúcida rearticulação de comunidades, culturas e
religiões. No caso do Chile, uma avaliação dos anos
passados registra que as comunidades “são cristocêntricas”, com estilos e práticas diferentes das do
catolicismo popular. Em regiões andinas da Bolívia
constata-se maior sintonia entre costumes religiosos
e comunidades de base. É evidente que urge a interação construtiva, e também crítica, entre diversas
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maneiras de crer no Senhor.
d) Em alguns ambientes cultos há um debate sobre
a cristologia “a partir de cima” e aquela “a partir de
baixo”. Parece-me que ambos os enfoques iluminam
o mistério de Cristo, em sua divindade e humanidade.
Aqueles que balbuciam a verdade a partir de baixo
tendem a estar mais próximos da mensagem neotestamentária e, em especial, dos sinóticos que apresentam a salvação a partir de Jesus e sua mensagem do
Reino. Conjuga-se a pessoa de Cristo e a soteriologia.
É verdade que o povo requer aprofundar ¯ e às
vezes corrigir ¯ suas crenças, conceitos e símbolos.
Também cabe ao conjunto da Igreja aprender da fé e
da cristologia das comunidades de base. Não se trata de utilizá-las para preencher vazios na reﬂexão e
na pastoral, muito menos para conservar poder social
¯ como advertiu Beltrán Villegas.20 A cristologia simbólica e relacional elaborada pelo povo de Deus é
um modo de conhecer Cristo. Consegue, entre outras
coisas, corrigir um antropocentrismo que desﬁgura a
mensagem de salvação. No ﬁnal de contas, os povos
religiosos da América Latina permitem potenciar novamente o conhecimento de Cristo no anúncio, no discipulado e na celebração a cargo dos pobres da terra.
É desejável que a cristologia atenta ao sensus ﬁdei
(LG 12) articule-se a trajetórias de fé do povo de Deus
e a suas religiosidades. Em nossos contextos, trata-se
de pensar a fé a partir dos pobres e com eles, com o
sensus ﬁdelium pauperum, como explicou Victor Codina.21 Em outras palavras, o povo simples abre suas
janelas culturais e religiosas, que deixam entrar bons
ares cristológicos.
Tradução: Carlos Manuel Miranda Leite da Silva
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Jesus, criador de ficções narrativas:
as parábolas – 1a parte*

Giuseppe Barbaglio

1. Terreno sólido para a pesquisa
histórica
As parábolas são um campo de pesquisa privilegiado para aceder a Jesus de Nazaré. De fato, com
relação a isso se registra um vastíssimo consenso de
estudiosos; por todos valha a voz autorizada de Jeremias: “Elas são, em certo modo, parte da rocha primordial da tradição”; “quando lemos as parábolas,
estamos imediatamente próximos de Jesus” (pp. 9 e
11). É um consenso com base em testemunhos cristãos antigos que nos transmitiram ao menos cerca de
trinta relatos parabólicos. Em particular, poucas parábolas estão atestadas em Marcos: o semeador (Mc
4,3-9); a semente que cresce sozinha (Mc 4,26-29); o
grão de mostarda (Mc 4,30-32); os vinhateiros homicidas (Mc 12,1ss); os servidores domésticos responsabilizados na ausência do patrão (Mc 13,34); todas,
exceto a segunda, tomadas de Mateus e Lucas, com
dúvida sobre a última. O mesmo vale da fonte Q: o
ﬁlho que pede alimento ao pai (Lc 11,11-12 e Mt 7,911); o fermento (Lc 13,20-21 e Mt 13,33); a ovelha
desgarrada (Lc 15,4-7 e Mt 18,12-14); a grande ceia
(Lc 14,16-24 e Mt 22,1-10); o ladrão arrombador (Lc
12,39s e Mt 24,43s); talentos ou minas (Mt 25,14-20
e Lc 19,12-27), além daquela analisada anteriormente, das crianças caprichosas que brincam na praça (Lc
7,31-35 e Mt 11,16-19). Pelo contrário, numerosas
são as parábolas do material próprio de Mateus, uma
dezena: o tesouro enterrado no campo (Mt 13,44); a
pérola de grande valor (Mt 13,45-46); a boa semente
e o joio (Mt 13,24-30); a rede de pesca (Mt 13,4748); o sátrapa desapiedado (Mt 18,23-35); os trabalhadores da última hora (Mt 20,1-16); os dois ﬁlhos
diferentes (Mt 21,28-32); as dez donzelas do cortejo
nupcial (Mt 25,1-13). Contudo, o relato do comensal
sem veste nupcial (Mt 22,11-12) não parece em absoluto remontar a Jesus. Ainda mais rico o material parabólico presente somente em Lucas e atribuído normalmente à fonte L: os dois devedores (Lc 7,41-43);
o bom samaritano (Lc 10,30-37); o amigo inoportuno
(Lc 11,5-8); o rico néscio (Lc 12,16-21); a ﬁgueira estéril (Lc 13,6-9); a construção da torre (Lc 14,28-30);

o rei indeciso de entrar em guerra contra um invasor
(Lc 14,31-32); a moeda extraviada (Lc 15,8-10); o pai
e o ﬁlho pródigo (Lc 15,11-32); o administrador desonesto (Lc 16,1-8); o rico epulão (Lc 16,19-31); a
viúva e o juiz sem escrúpulos (Lc 18,1-8); o fariseu e
o publicano (Lc 18,9-14).
Acrescente-se o Evangelho Apócrifo de Tomé com
doze parábolas sinóticas: o pescador (n. 8; cf. Mt); o
semeador (n. 9; cf. Mc e parr.); o grão de mostarda
(n. 20; cf. Mc e parr.); o ladrão arrombador (nn. 21b
e 103; cf. Q); o trigo e o joio (n. 57; cf. Mt); o rico
néscio (n. 63; cf. Lc); a grande ceia (n. 64; cf. Q); os
vinhateiros homicidas (n. 65; cf. Mc e parr.); a pérola
preciosa (n. 76; cf. Mt); o fermento (n. 96; cf. Q); a
ovelha desgarrada (n. 107; cf. Q); o tesouro descoberto no campo (n. 109; cf. Mt). O apócrifo transmitiunos, ademais, duas parábolas próprias, desconhecidas pela tradição dos evangelhos sinóticos: a ânfora
furada (n. 97) e o killer (n. 98), já citadas no Capítulo
II desta obra. São relatos parabólicos caracterizados
pela falta de contextualização, brevidade de narração, ausência de interpretações, freqüente acréscimo
do dito: “Quem tiver ouvidos, ouça”, para convidar
o leitor a uma interpretação profunda e elitista, e, enﬁm, sem a incorporação das parábolas do tesouro e
da pérola, nem das do grão de mostarda e do fermento (Pedersen, p. 187). Todas características que
o distinguem dos evangelhos canônicos e induzem
diversos autores a preferir, em princípio, sua versão
àquela sinótica. Mas não se deve silenciar a profunda
releitura do Evangelho de Tomé que Weder sintetiza
assim: as parábolas de Jesus são aqui interpretadas
“em sentido individualista e puramente antropológico” (p. 330). Pode-se aﬁrmar que as relações entre o
apócrifo e os sinóticos se coloquem não no âmbito
de dependências diretas, mas no nível de tradição
oral (Pedersen, p. 206).
O evangelho de João, ao invés, essá totalmente
ausente neste levantamento: além de não conhecer o
termo “parábola”, não apresenta nenhum relato comparável aos mencionados. Com o vocábulo paroimia
(palavra secreta) nos oferece, em compensação, alguns discursos ﬁgurados de caráter alegórico, como
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a videira e os ramos (Jo 15,1ss), a porta do redil (Jo
10,1ss), o bom pastor (Jo 10,11ss), necessitados de
interpretação que o evangelista se preocupa de apresentar em chave cristológica: Jesus é a videira e os
ramos, os crentes que, na sua adesão a ele, produzem
abundantes frutos espirituais; é também a porta pela
qual se entra legitimamente no redil e o pastor que
conduz as ovelhas a verdes pastagens.
Também o Apócrifo de Tiago, da biblioteca de Nag
Hammadi, descoberta em 1945, um escrito copta do
século IV que traduz um original grego do ﬁm do século. II ou do início do século. III, constitui testemunho
precioso. Além de sublinhar que o parabólico era um
discurso escuro e esclarecido por Jesus ressuscitado
a Pedro e Tiago (cf. §§ 7 e 8), elenca uma série de parábolas com os seguintes títulos: “os Pastores”, “a Semente”, “a Construção”, “as Lâmpadas das virgens”,
“o Salário dos operários”, “As didracmas e a mulher”
(§ 8). Sobretudo atesta duas parábolas novas de Jesus:
A palavra se assemelha a um grão de trigo. Quem o semeia coloca nele a própria confiança; quando desponta o quer bem porque vê muitos grãos no lugar de um
só e, depois de ter trabalhado, é salvo transformando-o
em alimento. Além disso tem em reserva a semente.
Mesmo ali é possível acolher o Reino dos céus (§ 8).
[...] O Reino dos céus se assemelha a uma espiga de trigo crescida em um campo: madura, expande seu fruto
e enche novamente o campo de espigas para um outro
ano. Também vós, apressai-vos em colher para vós uma
espiga de vida, a fim que sejais plenos do Reino (§ 12).

No apócrifo Evangelho dos Hebreus e Nazarenos,
a versão da parábola mateana dos talentos distingue
alguns comportamentos diversos dos três servidores:
o primeiro negociou do modo mais vantajoso, o segundo colocou o dinheiro em lugar seguro, o terceiro
dissipou tudo com mulheres de má fama. Eis o testemunho de Eusébio de Cesaréia:
Dado que o evangelho escrito em caracteres hebraicos,
chegado em nossas mãos, comina o castigo não contra aquele que escondeu (o talento), mas contra aquele
que conduziu uma vida licenciosa — havia, de fato,
três servos: um dissipou os bens de seu senhor com
prostitutas e meretrizes, o outro o fez frutificar, e um
terceiro escondeu o talento; destes, um foi louvado, o
outro repreendido e o terceiro colocado em prisão —,
surge-se, portanto, a pergunta se o castigo, que segundo Mateus parece cominado contra aquele que não fez
nada, não deveria ser referido a este, mas, segundo a
regra da restituição, àquele que comeu e bebeu com os
bêbados (§ 6).

Não somente a presença de tão numerosas parábolas na tradição sinótica e apócrifa, mas também sua
ausência nos outros escritos cristãos antigos — como

em Paulo, por exemplo —, justiﬁca a conﬁança no
seu valor de criação do Jesus histórico: a Igreja primitiva não se mostrou criativa por conta própria, capaz apenas de conservar, interpretando a seu modo,
como o veremos, as parábolas de Jesus; e inclusive alterou o sentido da parábola, totalmente compreensível, para palavra enigmática e obscura. O Nazareno,
na realidade, foi um parabolista valioso, literalmente
um “poeta”, criador de relatos icásticos, breves narrações ﬁctícias (as ﬁcções) de seguro charme estético,
compostas e recitadas não para simples dileção, mas
como sugestiva modalidade de comunicação verbal
com a proclamação da Boa-Nova, com máximas de
marca sapiencial e ética, imperativos preceptivos, visões do futuro, ameaças de signo profético.
O cômputo das parábolas é muito variável: entre
trinta e setenta. Mas não é para ﬁcar maravilhado,
porque os mencionados testemunhos não têm um
termo unívoco para indicá-las. A voz grega parabolë
que aparece 17 vezes em Mateus, 13 em Marcos, 18
em Lucas, e nos outros escritos canônicos cristãos somente em Hb 9,9 e 11,19, onde indica interpretações
alegóricas de dados da bíblia hebraica, nem sempre se
refere aos relatos parabólicos; de fato, deﬁne também
ditos, paradoxos, provérbios, especialmente expressões ﬁguradas ou metafóricas. Eis alguns exemplos:
são chamados parábola os provérbios: “Médico, curate a ti mesmo” (Lc 4,23) e “Um cego não pode guiar
outro cego; cairiam ambos em um fosso” (Q: Lc 6,39
e Mt 15,14); além disso, “a parábola” da qual Pedro
pede a Jesus sua explicação é simplesmente a expressão sobre o puro e o impuro, sobre o que entra e o que
sai do homem (Mc 7,17 e par. Mt). O vocábulo grego,
na realidade, traduz o hebraico mashal, indicativo de
várias formas de linguagem transladada e ﬁgurada:
um provérbio (1Sm 10,12: “Também Saul está entre
os profetas?”), uma alegoria (Ez 17,2: as duas águias),
sentenças sapienciais, das quais o livro dos Provérbios está pleno, um enigma (Pr 39,3 fala de enigmas de parábolas), um oráculo divino obscuro (Nm
23,7.8). Por outra parte, nem sempre as parábolas de
Jesus são chamadas assim, sem falar do Evangelho de
Tomé que ignora o termo “parábola”, mesmo contendo não poucos relatos parabólicos. Também por isso
se discute a natureza exata da parábola evangélica.

2. História das interpretações
Os próprios evangelhos, a partir de Marcos, leram
a seu modo as parábolas de Jesus. De fato, entenderam-nas como palavras de obscuro signiﬁcado e
reservadas à multidão, enquanto Jesus falava claramente aos discípulos, aos quais explicava também o
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sentido de suas parábolas: “A vós é conﬁado o Reino
de Deus, e para aqueles que estão fora, tudo é apresentado com parábolas” (Mc 4,11), e segue a explicação do semeador reservada aos privilegiados (Mc
4,13-20 e parr.).
Sobretudo ﬁzeram de algumas uma leitura como
se fossem alegorias, com explicações de cada elemento do relato em chave metafórica. Assim, por
exemplo, a parábola do semeador torna-se a alegoria
dos diversos terrenos semeados, indicativos de uma
rica tipologia de ouvintes da palavra de Jesus: alguns
caracterizados pela só audição, outros pela audição
feliz mas sem constância, outros pela audição sufocada pelas paixões humanas, e, enﬁm, outros pela
audição produtiva (Mc 4,14-20 e parr.). No mesmo
modo alegórico, Mateus relê a parábola da boa semente e do joio:
O semeador da boa semente é o Filho do Homem; o
terreno de semeadura é o mundo; a boa semente são
os adeptos do Reino, enquanto o joio, os adeptos do
maligno; o inimigo que semeou o joio é o diabo; a colheita é o fim do mundo e os ceifadores, os anjos [...]
(Mt 13,37-42).

Além disso, introduziram em algumas parábolas
de Jesus elementos alegóricos destinados a uma clara
aplicação metafórica do relato a Deus ou a Cristo.
Assim, na parábola homônima da fonte Q, atestada
também no Evangelho de Tomé, para Mt 22,1-10 o
banquete torna-se a grande refeição suntuosamente
preparada pelo rei, que é Deus, para as núpcias do
ﬁlho, isto é, do Cristo, e quantos rejeitaram o convite
irão ver sua cidade incendiada — clara referência à
destruição de Jerusalém no ano 70. Também Marcos
introduziu particulares alegóricos na parábola dos
vinhateiros homicidas, sobretudo exaltando Jesus
cruciﬁcado e ressuscitado com citações bíblicas: “A
pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra
angular” (Mc 12,1-12 e parr.).
Com retoques mais ou menos grandes também imprimiram a alguns relatos parabólicos uma orientação
diversa daquela originária. Por exemplo, se o Evangelho de Tomé qualiﬁca a ovelha desgarrada como
a mais gorda do rebanho (n. 107), quer dizer que a
busca do pastor encontra sua razão de ser na especial preciosidade dessa ovelha e não no fato de ter-se
perdido. Assim, Lucas, sensível a um de seus temas
preferidos, a conversão, insere-o na “moral” das parábolas da ovelha extraviada: Deus alegra-se no céu
muito mais por um pecador que se arrepende que
por noventa e nove justos que não têm necessidade
de penitência (Lc 15,7). Na realidade, o relato parabólico estava originalmente centrado no reencontro

por parte do pastor e na sua alegria pela ovelha por
ele reencontrada, que regressa ao ovil carregada nos
seus ombros.
O mesmo se poderia dizer da contextualização
redacional das parábolas. Marcos, enquadrando o
relato dos vinhateiros homicidas (Mc 12,1-11) no
contexto da ação subversiva de Jesus no templo (Mc
11,15-19), do gesto simbólico da ﬁgueira dessecada
porque estéril (Mc 11,12-14.20-21) e das diatribes
com os chefes do judaísmo (Mc 11,27-33; 12,13-40),
faz dele, na prática, uma predição da paixão e ressurreição de Cristo e do tremendo juízo de condenação
dos cruciﬁcadores. Também com as introduções os
evangelistas podem indicar uma leitura própria; assim Lc 15,1-3 enquadra as parábolas chamadas da
misericórdia no contexto da solidariedade de Jesus
com os pecadores e da conseqüente crítica dos fariseus e escribas. Mais determinante ainda são algumas
máximas conclusivas dos relatos. Por exemplo, Mateus encerra a parábola dos trabalhadores contratados em diversas horas do dia com estas palavras nos
lábios de Jesus: “Os últimos serão os primeiros e os
primeiros, os últimos” (Mt 20,16); mas isso não parece em conformidade com a estrutura do relato que
fala sobretudo de equiparação de uns com os outros.
Em síntese, a Igreja entendeu as parábolas de Jesus
sobre o Reino de Deus como parábolas sobre Jesus
(Weder, p. 327).
Na patrística, triunfou a alegorese, isto é, a leitura alegorizante das parábolas. Basta-nos indicar a
exemplar interpretação do relato do bom samaritano de santo Agostinho: o infeliz espoliado e deixado
quase morto na estrada é Adão; o diabo e seus anjos,
aqueles que o reduziram nesse estado; o sacerdote e
o levita signiﬁcam o AT incapaz de salvar; o samaritano é Cristo; óleo e vinho signiﬁcam a esperança e
as boas obras; a cavalgadura é a natureza humana
do Senhor; o albergue, a Igreja; os dois denários, os
dois preceitos de amor a Deus e ao próximo (Quaest
Evang 2,19).
Dessa tradição foi possível sair, há mais ou menos
cem anos, por mérito de A. Jülicher que imputou à
alegorese patrística, mas também medieval e outras,
o erro de ter confundido a parábola com a alegoria.
As duas, na realidade, são diversas: uma comparação
desenvolvida aquela, uma metáfora alargada esta (I,
58). Na parábola, todo o relato converge em direção
a um só ponto global, que se refere a uma outra realidade daquela expressada imediatamente pelo texto
— distinção entre representação e coisa (Bild e Sache). Na alegria, todos os elementos da narração são
metáforas daquela outra realidade à qual se referem.
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O estudioso também distingue entre semelhanças
(Gleichnisse), parábolas (Parabeln) e relatos exemplares (Beispielerzählungen). As primeiras são caracterizadas pelo verbo no presente e descrevem, geralmente, fenômenos naturais que se repetem; as segundas,
ao invés, são verdadeiras e próprias narrações com
os verbos no passado e expressivas de um evento especíﬁco. Mas hoje se evita traçar uma nítida linha
de demarcação, porque também nas semelhanças,
na realidade, é apresentado um evento, entendido ao
menos no sentido lato, com um início e um ﬁnal. Os
relatos exemplares atestados somente no evangelho
de Lucas: o bom samaritano (Lc 10,25-37); o rico néscio (Lc 12,16-21); Lázaro e o rico epulão (Lc 16,1931) e o fariseu e o publicano (Lc 18,9-14), são, pelo
contrário, narrações de simples episódios emblemáticos de comportamento, negativo ou positivo, que se
mostram válidos em geral. Por exemplo, o bom samaritano com seu agir solidário reivindica ser personiﬁcado por outros, precisamente como diz Jesus no texto lucano na conclusão do relato: “Vai e faz também
tu o mesmo”. Mas hoje não são poucos os estudiosos que consideram os denominados “relatos exemplares” verdadeiras e próprias parábolas. Em pouco
tempo, a tríplice divisão de Jülicher entrou em crise.
No sistema criado por esse estudioso tornou-se
caduca, sobretudo, sua caracterização daquele “ulterior” ao qual se referem as parábolas de Jesus, que
ele individualiza em verdades religiosas gerais; por
exemplo, os relatos parabólicos de Lc 15 querem
ilustrar a misericórdia de Deus pelos pecadores, uma
misericórdia para todo tempo e lugar. Nisto foi negativamente condicionado pela teologia liberal, inclinada a traçar um retrato do Nazareno compatível
com a sensibilidade religiosa moderna, um verdadeiro mestre da religião racional.
Nos primeiros vinte anos depois da Segunda
Guerra Mundial, a pesquisa deu um decisivo passo
adiante, sobretudo por mérito de Dodd e Jeremias,
que atribuíram as parábolas à pregação escatológica
de Jesus, da qual são consideradas uma forma especíﬁca. Em particular o exegeta inglês, que, porém, não
se ocupou de todas, leu-as como parábolas do Reino que irrompia no presente. Em concreto, interpretou-as segundo sua teoria da escatologia realizada:
o Nazareno anunciou, operando conseqüentemente,
a vinda de Deus rei no mundo: “O eskhaton, o clímax da história divinamente ordenado, está aqui” (p.
141); “O eterno entrou decididamente na história”
(p. 151). Jeremias trabalhou em seu trabalho em dois
planos distintos e complementares. Primeiramente,
e seguindo o exemplo de Jülicher, mostrou nas versões evangélicas que possuímos as marcas vistosas da

profunda tarefa das comunidades cristãs das origens
que leram as parábolas do Mestre à luz dos acontecimentos pascais, morte e ressurreição de Cristo,
e sob a urgência de precisas exigências espirituais
dos crentes da época. À prospectiva escatológica e
teocêntrica de Jesus preferiram, por legítimas necessidades de atualização, dar voz a explícitos interesses
cristológicos, por um lado, e parenéticos, por outro,
como aludimos anteriormente. Em segunda instância, Jeremias, removendo esse estrato do cristianismo
primitivo, diz-se conﬁante em “remontar ao signiﬁcado originário das parábolas de Jesus, às ipsissima
vox Iesu” (p. 23), e individualiza nelas os seguintes
pontos de referência na situação de vida do parabolista: as parábolas “espelham de forma semelhante e
com particular clareza sua Boa-Nova, o caráter escatológico da sua pregação, a seriedade de seu apelo à
penitência, sua oposição ao farisaísmo” (p. 9). Enﬁm,
sempre tentando contextualizá-las no quadro da presença ativa de Jesus na Galiléia e na Judéia, Jeremias
as concebe “em grande parte” como “armas de contenda” (p. 22), direcionadas à defesa dos ataques dos
adversários e à luta contra suas posições, um ponto
de vista superado na pesquisa mais recente.
Um progresso de não pouca importância, mesmo
partindo da inspiração de fundo de Jeremias e Jülicher, foi realizado com a valorização da dimensão
dialógico-argumentativa das parábolas e a determinação exata do escopo perseguido pelo parabolista, assim como da identidade de seus interlocutores
(Dupont e Fusco). Jesus dirigia-se não a adversários a
combater, nem a comensais, como chegou a supor,
sem qualquer sucesso, Trocmé: “Em uma palavra,
acreditamos que, na sua maior parte, as parábolas
sejam discursos feitos à mesa nas casas onde Jesus
era convidado. Discursos então muito severos ou até
mesmo agressivos, mas sempre discursos conviviais”
(Gesù di Nazaret, p. 121). Os destinatários eram pessoas que tinham reservas e resistências com relação
a seu anúncio e a ele mesmo; ele tentava convencêlas da legitimidade de suas posições. Escreve Dupont
na sua obra: os destinatários são aqueles que tinham
um ponto de vista diferente do seu; as parábolas não
são simplesmente um instrumento pedagógico de comunicação, nem mesmo um instrumento polêmico,
“servem para um diálogo” (p. 13).
Para esse ﬁm, dialogando com eles, evitava contraposições dialéticas rígidas e intransigentes, convidava-os, antes de tudo, a percorrer com ele um caminho
à primeira vista neutral, para depois solicitar a serem
coerentes com os primeiros passos feitos juntos, instigando-os a aceitar sua orientação. A parábola tinha
precisamente esta dinâmica: uma história ﬁctícia so-
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bre a qual registrar um prévio consenso com o interlocutor na valoração do caso, para transferir depois
sobre outra história representada, especiﬁcamente à
da revelação de Deus na sua ação. E o parabolista
solicitava a decisão do ouvinte.
A natureza dialógico-argumentativa da parábola
emerge com clareza exemplar no famoso relato de
Natã (2Sm 12,1-10). Tendo que enfrentar o rei Davi
e conduzi-lo a tomar consciência de seu pecado, o
profeta prospecta ao defensor real dos oprimidos e
vingador implacável dos opressores, um caso que
não pode deixá-lo indiferente. Relata o seguinte: um
homem muito rico, dono de numerosos animais, devendo preparar uma refeição para um hóspede que
chegara a sua casa, poupa suas bestas e tira com prepotência de um pobre a única ovelha que tinha. O
rei, ﬁcando indignado com a história, emite um julgamento de condenação sobre aquele velhaco. Nesse ponto, o profeta lança-lhe no rosto o dito, dizendo:
Esse homem és tu! Então Natã disse ao rei: arrebataste
com perfídia ao marido Urias sua mulher Betsabéia,
tu que tens um rico harém, e o eliminaste com engano. Davi não pôde senão conﬁrmar o julgamento
emitido sobre o protagonista da história ﬁctícia, mas
agora sobre si mesmo: deverá se arrepender e pedir
perdão a Deus. Isso é o que se chama também “efeito
parábola”: sua força está exatamente em envolver o
ouvinte na história ﬁctícia, mas real aos seus olhos,
para depois envolvê-lo, no mesmo modo, na outra
história representada.
Nos últimos trinta anos, porém, a pesquisa tomou
também outros rumos. Exegetas importantes entenderam a parábola como metáfora, uma metáfora
constituída por uma história e que representa a realidade do Reino. Um notável expoente dessa corrente
exegética é Weder, que resume assim sua teoria: a
estrutura de base da parábola é análoga àquela da
metáfora: temos um sujeito (o Reino), a ligação “é” (é
como, assemelha a) e um predicado (a narração) (p.
78). Note-se: o Reino não é literalmente o que é narrado, mas é como o que é narrado (p. 79). Portanto,
as parábolas de Jesus “não são defesa nem justiﬁcação da Boa-Notícia, mas são elas mesmas Evangelho” (p. 83; cf. p. 113); “Nas parábolas de Jesus se faz
linguagem o reino de Deus como próximo” (p. 88).
Portanto, mensagem teológica mas também antropológica: a compreensão do Deus de Jesus, encarnada
na parábola e apresentada ao ouvinte para que a faça
sua, implica uma nova compreensão do homem chamado a se decidir pelo Reino. Também Jüngel, antes
de Weder, tinha acentuado essa leitura da parábola
como Sprachereignis, o reino de Deus evento lingüístico. “A basileia é expressa na parábola como parábo-

la. As parábolas de Jesus exprimem o Reino de Deus
como parábola” (p. 167); “As parábolas de Jesus são
fenômenos lingüísticos nos quais o que é expresso
está todo presente, enquanto expresso na parábola”
(p. 170). Em resumo, trata-se de uma linguagem não
simplesmente enunciativa, mas performativa: o Reino
expresso pelas parábolas encontra ali “uma forma sublime de sua vinda” (p. 170).
Uma segunda tendência interpretativa dos últimos
anos realiza, ao contrário, uma violenta cisão entre
parábola e parabolista, entre relato e contexto: negligencia-se totalmente quando, onde, a quem e porque
Jesus narrou esta ou aquela parábola. Voz representativa dessa tendência é Via, para o qual as parábolas
são puros “objetos estéticos” (pp. 70ss; 88ss), que devem ser lidos por si mesmos, como se nos apresentam na sua “textura” narrativa. Quer o evento narrado
termine em um happy end, quer tenha um ﬁnal negativo, elas pertencem ao gênero cômico ou ao trágico.
Na realidade, escancaram diante dos nossos olhos
de leitores modernos prospectivas existenciais pelas
quais se decidir: “Duas básicas ontológicas (humanas) possibilidades que as parábolas apresentam são
o ganho ou a perda da própria existência, tornar-se
autênticos ou inautênticos” (p. 41). Dito em uma fórmula, não pertencem ao gênero da retórica que tende
a convencer, mas ao gênero da poesia. E não falta
quem lhes atribua uma polissemia, isto é, diversos
signiﬁcados descobertos subjetivamente pelo leitor
na materialidade do texto.
Por sua vez, Hedrick segue substancialmente Via:
as parábolas de Jesus são breves ﬁcções, narrações
muito esquemáticas, sobretudo sumários de tramas,
criações de sua fervente imaginação, a analisar como
toda outra pièce da literatura de ﬁcção. Mas lhe reprova a forçada separação do contexto histórico. Hedrick, ao contrário, entende estudá-las como ﬁcções
do primeiro século, no contexto da cultura judaica
do tempo; contudo, não se preocupa em inseri-las na
concreta pregação e ação do parabolista Jesus. No
plano da tipologia do material parabólico dos evangelhos, o estudioso também nota a proposta de J. Breech que distingue nelas histórias que descrevem os
processos naturais, histórias que relatam uma ação
humana individual (fotodramática), histórias relativas
a vários personagens, histórias mitológicas nas quais
intervêm potências transcendentes, por exemplo, o
relato do rico epulão.
Enﬁm, a tendência, por parte de amplos setores da
pesquisa, é a de não contrapor muito violentamente
parábola e alegoria, como ﬁzera Jülicher, a quem, porém, é reconhecido o mérito de uma sã reação à alegorese imperante. Considera-se que nos relatos para-
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bólicos podem muito bem aparecer traços alegóricos
(cf., por ex., Via), evidenciáveis nas alusões a passagens sobretudo da bíblia hebraica, sem que por isso
a parábola extrapole em alegoria. Assim, no relato
dos vinhateiros homicidas, a descrição do vinhedo,
circundada por uma sebe, com um moinho escavado
na pedra e uma torre de guarda, remete a Is 5, que
esboçava alegoricamente a situação do povo sob as
cores de uma vinha: a referência a um Israel inﬁel
a Jesus torna-se assim metaforicamente muito clara.
Também o pai na parábola do ﬁlho pródigo pode dirigir a atenção subitamente a Deus, indicado na Bíblia com o símbolo paterno. Em resumo, nem todo
elemento alegórico deve ser declarado não jesuano
e destinado à releitura protocristã; as parábolas de
Jesus não são necessariamente “puras parábolas”, privadas de qualquer traço alegórico. Resta constantemente ﬁrme, porém, que elas têm uma pointe central,
talvez enriquecida por uma segunda complementar,
e a essa, ou a essas, estão subordinados os eventuais particulares de alegoria. Fusco diz bem que entre
parábola e alegoria as diferenças são claras: “Na alegoria temos uma sobreposição querida; na parábola, ao contrário, uma passagem” (Oltre la parabola,
92); “Na parábola são verdadeiramente duas histórias
[...]. Na alegoria, ao contrário, somente à primeira
vista são duas histórias: observando bem, existe uma
só, a história real” (p. 93).
Para resumir, a parábola é: 1) uma ﬁction, um relato criado artisticamente pelo parabolista que se deixa
inspirar pela realidade circundante, mesmo se não
evita aqui e lá elementos paradoxais capazes de atrair
melhor a atenção para dirigi-la à história de referência; 2) uma ﬁcção parabólica, isto é, uma história
inventada para apresentar plasticamente outra história, à da ação escatológica de Deus ou, de qualquer
modo, de seu comportamento atual que constitui o
interesse verdadeiro do parabolista; 3) uma ﬁcção parabólica de Jesus, que expressa assim sua orientação
de evangelista do Reino de Deus e de portador de
uma querida imagem do Pai celeste, que faz surgir
seu sol sobre os bons e sobre os maus. Em resumo, o
comportamento e a pregação do Nazareno comentam suas parábolas e estas são a explicação daqueles.

3. As parábolas rabínicas
Direi de passagem que se realizaram tentativas de
aproximar as parábolas de Jesus às fábulas do mundo
greco-romano (cf. Beavis), mas é impossível não perceber as profundas divergências, não somente de caráter
narrativo, mas também, e sobretudo, no que diz respeito à prospectiva religiosa plasticamente representada.
O verdadeiro confronto é com a tradição hebraica.

No AT as parábolas são poucas — entre estas se
indica a anteriormente citada de Natã —, muitos, ao
contrário, os meshalim (cf. Westermann). Também em
Qumrã e nos escritos pseudepigráﬁcos da tradição
hebraica constata-se sua surpreendente ausência,
com uma exceção — que conﬁrma, porém, a regra
— em TestJó 18,6-8:
E me tornei como quem deseja dirigir-se a uma cidade
para ver suas riquezas e adquirir uma parte de sua glória, e põe carga a bordo de uma nave e depois, no meio
do mar, vendo os vagalhões e os ventos contrários, lança ao mar a carga dizendo: “Que perca tudo, desde que
possa desembarcar naquela cidade para adquirir coisas
muito mais importantes que o equipamento e a nave”.
Assim, considerava meus bens como nada em confronto daquela cidade da qual o anjo me tinha falado.

A riqueza das parábolas de Jesus contrasta manifestamente com essa pobreza; uma riqueza, porém,
que encontra um válido confronto com as centenas
de parábolas rabínicas presentes nos escritos homônimos, parábolas em língua hebraica, não aramaica,
todas pertencentes ao judaísmo palestino e nem sempre atribuídas a um autor especíﬁco. Naturalmente,
a distância cronológica entre a literatura rabínica e
o tempo de Jesus torna problemática a tentativa de
confronto e frágeis as hipóteses de dependências em
um ou em outro sentido. Flusser, todavia, é muito
categórico ao aﬁrmar que as parábolas do Nazareno
pertencem ao mais vasto campo das parábolas rabínicas, e não vice-versa (p. 19). Explica, com efeito,
que se faz necessário distinguir entre forma escrita e
forma oral, e conclui que as mais antigas parábolas
rabínicas derivam da última geração antes da destruição do templo (p. 19). Mas os estudos de Neusner,
modelados ao rigoroso método da escola da história
das Formas e da Redação, aplicado aos escritos rabínicos, convidam à prudência. Por isso, parece-nos
que não seja uma evidência histórica a presença, no
ambiente do Nazareno, de parábolas conhecidas por
nós da posterior literatura rabínica. Pode-se conjeturar de qualquer modo, com certa plausibilidade, que
ele não tenha sido aqui, como em outros aspectos de
sua pessoa, um unicum, um parabolista sine patre et
sine matre. Com efeito, são um dado irrefutável as não
poucas e não marginais semelhanças de seus relatos
parabólicos com os motivos narrativos dos relatos rabínicos — como veremos nas citações que seguem
—, sem falar das fórmulas introdutórias que as tornam
comuns: “isto é comparável a” (forma ao dativo), “parábola de” (forma ao genitivo). Em resumo, aceitável
aparece a posição cauta de Young: “Mesmo que a evidência seja fragmentária, é muito mais provável que
Jesus tenha usado um método de ensino já praticado por outros sábios judaicos no seu tempo” (p. 37).
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Flusser não esconde as dessemelhanças: antigas
parábolas rabínicas servem para clariﬁcar um mandamento da Bíblia, mas não acontece assim nas ﬁcções parabólicas de Jesus que chegaram a nós. Além
disso, ao redor do ano 120 d.C., os discípulos de rabi
Aqiba utilizaram as parábolas para ilustrar versículos
bíblicos, mas esse procedimento está ausente naquelas evangélicas. O estudioso acrescenta que as parábolas que mais se aproximam no espírito, na temática
e na forma às de Jesus se encontram em uma obra
antiga, o tratado Semahoth (SemH) (p. 21). Na página
31 anota que dois temas importantes das parábolas
de Jesus — banquete e trabalho — estão presentes
também nas parábolas rabínicas. Ao invés, nestas
falta o motivo jesuano da rede lançada ao mar; em
compensação, apresentam temas ausentes nas evangélicas, por exemplo, os relatos sobre os membros da
família real (p. 36). Enﬁm, o motivo dos atletas falta
tanto em Jesus quanto no rabinismo (p. 47). Mas além
dessas considerações formais sobre os relatos, quero
acrescentar que não se pode negar às parábolas de
Jesus uma precisa originalidade na sua essencial referência escatológica ao Reino de Deus, que ﬂoresce
no presente e que irrompe “pobremente” na história por meio da ação e da palavra de Jesus, restando
sempre grandeza futura na sua totalidade de evento
suscitador de céus novos e terra nova.
Referindo-nos aos citados Flusser e Young, mas sobretudo à coleção de Dominique de La Maisonneuve, parece útil oferecer uma signiﬁcativa antologia de
parábolas rabínicas que, no confronto, evidenciam
semelhanças e diversidades com aquelas conhecidíssimas de Jesus.
O mais antigo testemunho a propósito do tema parece remontar ao ano 175 a.C., e é de Antígono de
Soco, embora se trate mais de uma comparação do que
de uma história: “Não sejais como servos que servem
o patrão na perspectiva de receber uma recompensa,
mas como servos que servem o patrão sem a perspectiva de receber uma recompensa” (mAbôt 1,3).
Em Rabba Cant 1,7-8, um relato parabólico, similar à parábola evangélica da moeda perdida, entende
sublinhar o valor do mashal, valor aﬁrmado em princípio como introdução e conclusão da narração:
Nossos mestres nos disseram: Que o mashal não seja
pouca coisa aos teus olhos porque, graças a ele, o homem pode compreender as palavras da Torá. Parábola
de um rei que, na sua casa, perdeu uma peça de ouro
ou uma pedra preciosa. Não a procura acaso com um
pavio que não vale quase nada? Assim, o mashal não
deve ser pouca coisa aos teus olhos porque graças a ele
se podem penetrar as palavras da Torá.

No talmude jerosolimitano nos foi transmitida
uma parábola que emparelha com a de Mt 20,1-16
sobre os trabalhadores contratados em diversas horas
do dia, mas exprime, em oposição a esta, o rígido
dogma da retribuição divina.
A que pode ser comparado? A um rei que tinha contratado muitos operários. Havia um que trabalhava duríssimo. Que fez o rei? Levou-o a fazer um passeio (lit. =
cem passos) com ele. Quando chegou a tarde, os trabalhadores vieram receber seu salário e o rei pagou um
salário completo também a este. Os outros se lamentaram dizendo: Nós trabalhamos o dia todo, ao passo
que este não trabalhou senão duas horas, e lhe pagaste
um salário completo, como a nós! O rei lhes disse: Este,
em duas horas, trabalhou mais do que vós em toda a
jornada (jBerakhot 2,8,5c).

Em Sifra Lev 26,9, trata-se novamente de trabalho
e pagamento correspondente, mas contra um cálculo
matemático intervém, como fator determinante, a relação particular de Deus com seu povo, privilegiado
por graça com relação aos povos pagãos. Em concreto,
a parábola ilustra o texto bíblico: “Voltar-me-ei para
vós”, citado no início e mais completamente no ﬁnal:
A que o podemos comparar? A um rei que recrutou numerosos trabalhadores. Ora, havia um que tinha trabalhado durante um período particularmente longo. Os
trabalhadores vieram para receber seu salário e este
entrou com neles. O rei lhe disse: Meu filho, eu me
voltarei a ti. Estes fizeram para mim um trabalho reduzido, lhes darei um salário reduzido. Mas contigo preciso fazer um grande cálculo. Assim de Israel: [...] Estes
povos da terra fizeram para mim um trabalho reduzido,
também eu lhes darei um salário reduzido. Quanto a
vós, preciso fazer um grande cálculo. É por isto que se
diz: “Voltar-me-ei para vós” — para o bem.

Em contraste com a parábola jesuana de Mt 20,116 podemos colocar a seguinte, baseada sobre o
princípio da retribuição divina:
Uma parábola. A que compará-lo? A um rei que tomou
em serviço muitos operários, entre os quais havia um
preguiçoso e um sábio. Quando ele foi a pagar seu salário, deu a cada um o mesmo. Mas o Santo, seja ele
louvado!, não é assim, mas paga ao homem a mercê segundo suas obras (Hallel Midrash: citado em Erlemann,
Das Bild Gottes, p. 109, da coleção de A. Jellinek, Betha-Midrash, parte V, p. 91).

A seguinte delata semelhanças com aquela evangélica dos servos aos quais o Senhor, no momento de
partir, deu somas de dinheiro:
Parábola de um rei que tinha dois servos que amava
muito. Ele entregou tanto a um como ao outro uma me-
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dida de trigo e um feixe de linho. O que fez o mais
sábio dos dois? Com o linho teceu uma toalha de mesa,
depois tomou o trigo, fez com ele uma finíssima farinha, a empastou e cozinhou no forno e colocou o pão
na mesa, estendendo a toalha por cima; depois deixou
tudo até a chegada do rei. Enquanto isso, o mais estúpido não fez absolutamente nada. Um dia depois, o rei
regressou a casa e lhes disse: “Meus filhos, trazei-me o
que vos tinha dado”. Um levou o pão sobre a mesa coberta com a toalha, e o outro na cesta o trigo e por cima
o feixe de linho. Que vergonha! Que desonra!.

A aplicação é ainda a Israel, povo da Lei: “Assim
quando o Santo, bendito seja!, entregou a Torá a Israel, a deu como trigo do qual extrair ﬂor de farinha
e como linho com o qual fazer um vestido” (Seder
Eliyahu Zuta II).
Também em bShabbat 15b uma parábola, ilustrativa de Ecl 12,7: “O espírito regressa a Deus que lho tinha dado”, evidencia novamente que o destino do homem depende de seu comportamento sábio ou néscio:
Devolve-o como te lho deu. Entrego-te puro, devolve-o
puro. Parábola de um rei humano que distribuiu hábitos
régios aos seus servidores. Aqueles sábios os dobraram
e os colocaram em um cofre. Os insensatos vestiramnos para ir trabalhar. Tempo depois, o rei pediu novamente as vestes. Os sábios as restituíram impecáveis.
Os insensatos, ao contrário, as entregaram todas sujas.
O rei ficou contente pelos sábios e ficou em cólera ao
ver os insensatos. Com relação aos sábios disse: “Que
minhas vestes sejam colocadas no tesouro e que estes
vão em paz para suas casas”. Quanto aos insensatos,
disse: “Meus hábitos sejam entregues aos lavadeiros e
esses sejam colocados em prisão”.

A parábola de rabi Natã, atestada em SemH 3,3,
não ilustrativa de qualquer trecho bíblico, mostra certa semelhança com aquela passagem evangélica do
mordomo que, estando ausente o patrão, cometeu
coisas nefandas em sua casa e por isso sofreu um duríssimo castigo (cf. Lc 12,41-46 e Mt 24,45-51):
Um rei tinha construído um palácio e levou ali pessoal de serviço masculino e feminino. Deu-lhes prata e
ouro a fim de que negociassem com neles. Depois lhes
ordenou dizendo: Cuidado para que ninguém subtraia,
roube ou prive de algo aos outros. Logo, o rei se retirou
a uma província distante. Mas os servidores começaram a subtrair, roubar e apropriar-se das coisas entre si.
Depois de um certo tempo, o rei regressou da distante
província e encontrou tudo o que tinham dentro enquanto eles estavam nus por fora. O rei tirou deles todo
o que tinham subtraído e roubado”.

Eis a “moral” que não tem equivalência no material evangélico: “Assim acontece com os pecadores
neste mundo que, morrendo, não levam nada consigo, mas vão nus diante de Deus”.

Em Mekilta Ex 20,2, o relato imita o dito jesuano
— “Quem é ﬁel no mínimo, é ﬁel também no muito”
(Lc 16,10):
“Parábola de um rei que tinha nomeado dois intendentes. Um foi preposto ao celeiro da palha enquanto o
outro foi confiado ao tesouro da prata e do ouro. Aquele preposto ao celeiro da palha foi suspeito de desonestidade; apesar disso, se lamentava amargamente por
não ter sido encarregado do tesouro de prata e de ouro.
Disseram-lhe: Raka! Se foste suspeito como encarregado do celeiro da palha, como se te poderia confiar o
tesouro da prata e do ouro?”.

Analogias relevantes e diversidades não menores
também são encontradas no relato de Mekilta Ex 14,5:
“Parábola de um homem que recebeu em herança um
campo em uma província distante (lit. = do mar). Ele
vendeu-o muito barato. O comprador veio, escavouo e descobriu tesouros de ouro, de prata, de pedras
preciosas e de pérolas. Então, o vendedor começou
a se censurar”. A referência (originária?) é à história
israelita: “Assim ﬁzeram os egípcios quando deixaram partir os hebreus”. Uma versão bastante similar
e muito próxima à parábola do tesouro, própria do
Evangelho de Tomé, é atestada em Midrash Cant 4,12:
[...] como um homem que recebeu em herança um
terreno cheio de imundície. O herdeiro era preguiçoso e o vendeu por uma cifra ridiculamente baixa. O
comprador o escavou com grande zelo e encontrou ali
um tesouro. Com este, fez construir um grande palácio e costumava passear no mercado público com um
séqüito de escravos que tinha comprado com aquele
tesouro. Quando o vendedor viu isso, (pela raiva) teria
desejado estrangular-se (citado por Jeremias, 36).

Eis a parábola do Evangelho de Tomé:
O Reino é como um homem que, sem saber, tinha um
tesouro escondido no seu campo. Depois de morrer o
deixou em herança ao filho que, sem saber de nada,
vendeu o campo. O comprador foi arar e encontrou
o tesouro. Ele começou a emprestar dinheiro a juros a
quem ele queria (n. 109).

A diversidade entre Israel, sobre o qual recaiu a
eleição gratuita de Deus, e os povos, é enfatizada em
forma de parábola em Rabba Ex 30,9:
Parábola de um rei diante do qual havia uma mesa preparada suntuosamente com todo tipo de iguarias. Quando entrou o primeiro servidor, lhe deu um pedaço de
carne; ao segundo deu um ovo; ao terceiro, legumes, e
assim por diante. Quando entrou o filho, deu-lhe tudo
o que estava na mesa, dizendo: A cada um deles dei um
prato, mas tudo eu ponho ao teu dispor”.

Eis portanto a aplicação: “Assim, aos pagãos deu
algum preceito; a Israel, toda a Torá”.
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Os versículos de Zc 1,3: “Retornai a mim e eu retornarei a vós”, e de Os 14,2: “Retorna, Israel, ao Senhor, teu Deus” estão ilustrados parabolicamente em
Pesiqta Rabbati 44, que mostra analogias e diversidades com a parábola jesuana do ﬁlho pródigo:
Parábola de um filho de um rei separado de seu pai por
uma distância de cem dias de caminho. Seus amigos
lhe diziam: “Regressa à casa de teu pai!” Mas ele lhes
respondia: “Não posso, não tenho força para isso”. “Então seu pai mandou dizer: Faz o que puderes, caminha
segundo tuas forças, e eu virei e farei o restante do caminho para chegar até ti”.

Mais próxima à mencionada parábola de Jesus
é aquela de Deut Rabba 2,24 ilustrativa de Dt 4,30
— “Tu retornarás ao Senhor, teu Deus”:
Com que podemos compará-lo? Com o filho de um rei
que tinha se pervertido. O rei enviou seu pedagogo para
lhe dizer: “Retorna, meu filho!” Mas o filho o enviou de
volta ao pai: “Como poderei regressar? Terei vergonha
diante de ti”. Então seu pai lhe mandou dizer: “Filho
meu, um filho acaso tem vergonha de regressar junto
de seu pai? Ser regressardes, não é talvez verdadeiro
que regressas junto de teu pai?”.

E a “moral”: “Assim o Santo...: Eu sou um pai para
Israel”.
A comparação impõe-se entre a parábola evangélica dos convidados ao banquete e aquela de Midrash
Sal 25,7b:
“Pensa-me na tua fidelidade, por causa da tua bondade, ó Senhor”. Rabbi Eleazar disse uma parábola. Isso é
comparável a um rei que preparou um grande banquete e disse a seu administrador: “Convida os comerciantes, não os lojistas”. Seu administrador lhe respondeu:
“Senhor rei, teu banquete é tão abundante que os negociantes são incapazes de comer tudo; será necessário
que os lojistas os ajudem”.

Mais marcadas, porém, são as semelhanças com a
parábola rabínica de R. Yosé b. Hanina:
Isso é comparável a um rei que preparou um banquete e
chamou convidados. À quarta hora nenhum deles tinha
comparecido. Passaram a quinta e a sexta hora, mas os
convidados não chegavam. À tarde começaram a apresentar-se. O rei lhes disse: “Estou muito agradecido porque se não tivesses vindo, me sentiria obrigado a jogar
todo este banquete aos meus cães” (Midrash Sal 25,7b).

O tema do banquete também aparece em bShabbat 153a com um relato parabólico bastante próximo
à parábola da grande ceia da fonte Q:
“Rabbi Yohanan b. Zakkai disse: Parábola de um rei que
convidou seus servidores a um banquete, mas sem fixar

o tempo. Os sábios se vestiram com todo esmero e se
sentaram à porta da casa do rei dizendo: “Falta talvez
alguma coisa na casa do rei?” Os insensatos foram trabalhar dizendo: “Dá-se talvez um banquete sem preparação?” Improvisamente o rei convocou seus servidores. Então aqueles sábios se apresentaram diante dele
bem vestidos como estavam e também os insensatos no
estado em que se encontravam, isto é, totalmente sujos. O rei se alegrou diante daqueles que estavam com
trajes a rigor para o banquete: “Sentai, comei e bebei.
Os que não estão vestidos apropriadamente para o banquete, fiquem de pé a olhar”.

Um relato ﬁnalizado, secundariamente ao que
parece, para esclarecer Ecl 9,8: “Leva sempre vestes
brancas e que o óleo nunca falte sobre tua cabeça”.
Aferrar a ocasião propícia apenas se apresenta é o
sentido da parábola atestada em Midrash Sal 10,1:
“R. Hanina disse: Isto é semelhante a um viajante que
estava viajando. Quando o dia começou a declinar,
chegou a um posto de soldados. O chefe do lugar lhe
disse: “Entra e coloca-te a salvo dos animais selvagens
e dos ladrões”. Mas o viajante respondeu: “Não tenho
costume de entrar em um posto de soldados”. Continuando a viagem, foi envolvido pela noite negra e trevas espessas o circundaram; então regressou ao posto
e com grandes gritos suplicou ao chefe para deixá-lo
entrar. Mas esse lhe respondeu: “Não é costume de um
posto de soldados estar aberto à noite, nem o chefe do
posto costuma receber em uma tal hora; quando to tinha proposto, não aceitaste. Agora não posso te abrir”.

Conclusão: “Assim, retornai ao Senhor enquanto
se deixa encontrar (Is 55,6)”.
Sempre em tema de banquete, citamos a história
do piedoso rabino e do rico cobrador de impostos
Bar Ma’yan, que mostra a mesma dinâmica subtendida à parábola evangélica da grande ceia: a substituição dos convidados de honra por gente sem importância. À morte contemporânea dos dois, quase
ninguém percebeu a morte do primeiro, ao passo que
ao funeral do segundo compareceu enorme público.
Uma injustiça evidente por parte de Deus? A resposta
— que é ao mesmo tempo a solução do problema
teológico levantado — faz referência à boa ação realizada pelo cobrador de impostos momentos antes
de exalar o último respiro: “Ele tinha preparado um
banquete para os conselheiros, mas estes não vieram
[certamente porque não queriam solidarizar com um
renegado]. Então ele ordenou: ‘Que venham os pobres a consumi-lo, a ﬁm de que as iguarias não estraguem’”. Mereceu assim um glorioso funeral. O piedoso rabino, porém, recebeu o prêmio celeste, como
pôde constatar seu colega em uma visão: Alguns dias
mais tarde, aquele escriba viu seu colega em jardins
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de beleza paradisíaca, sulcados por águas de mananciais. E ele viu também Bar Ma’yan, o cobrador de
impostos, que estava na beira de um rio e tentava alcançar a água, mas não conseguia” (jSanh 6,23s: cit.
por Jeremias, 219 e 224).

Notas
*

Artigo extraído do capítulo IX de: BARBAGLIO, Giuseppe.
Jesus, hebreu da Galiléia: pesquisa histórica. São Paulo:
Paulinas. No prelo.
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Introdução, para não se perder*

Juan Luis Segundo

Este título não que ser pretensioso, ainda que pareça sê-lo. Sua função é prevenir o leitor de que, ao
contrário do que às vezes acontece com prólogos,
prefácios e introduções, não deve ler só “por alto”
este capítulo, se quiser compreender corretamente o
que vem depois.

1. Preparando a leitura
Aconteceu aquilo que, desde alguns anos, se temia na América Latina. Há seis anos atrás, reunia-se
a Conferência de Puebla num clima de prevenção:
tudo parecia indicar que lá se preparava a condenação de uma corrente de teologia que na América Latina tomou o nome de teologia da libertação.
Isso, contudo, não aconteceu em Puebla. Da terceira Conferência do Episcopado Latino-americano o
que saiu foi um documento de compromisso. Hoje,
uma nova leitura dele, feita à luz da Instrução sobre
alguns aspectos da —Teologia da Libertação—, que
a Comissão para a Doutrina da Fé, no Vaticano, acaba de elaborar e publicar, mostrará que os principais
fundamentos para tal condenação já estão presentes
no documento de Puebla.
Mas, por não formarem um todo coerente, esses
fundamentos também não deram lugar à conclusão
a que apontavam, pelo menos no sentido sensacionalista esperado pela imprensa internacional. Isso se
deveu ao peso inegável de uma parte dos bispos que
trabalharam em colaboração com um grupo importante de teólogos. Reﬁro-me aos teólogos que, afastados da sala de conferências por causa da neomeação ad hoc de teólogos favoráveis à condenação, não
deixaram, por isso, de fazer chegar, de fora da “aula”
uma contribuição importantíssima à discussão. Consegui-se, assim, que cada elemento crítico fosse seguido de outro, diferente mais do que oposto, que
matizava o primeiro e impedia sua radicalização.
O alivio perante o texto ﬁnalmente aprovado,
apesar das correções introduzidas pela cúria romana após o encerramento de Puebla, foi grande. Não
surgia da conferência nenhuma condenação clara. A
imprensa à espreita de uma declaração sensacional

não pôde ou não soube lê-la tal como a teria desejado. Houve, no mundo cristão, quem pensasse que
o perigo tinha sido conjurado. Dentre os teólogos da
“libertação” vários passaram ao outro extremo: ao do
triunfalismo. Esquecendo aqui, recortando ali, ﬁzeram-se livros e cursos sobre “Puebla”, apresentando o
longo documento episcopal como uma reaﬁrmação
do Vaticano II e da segunda Conferência do Episcopado Latino-americano, realizada em Medellín dez
anos antes. “Medellín e Puebla”, constitui hoje uma
fórmula tanto comum quanto equívoca. Equívoca, no
sentido justo da palavra: não podemos citar os dois
documentos como pertencentes a uma mesma linha
teológica.
Não é, portanto, demasiadamente estranho que
aquilo que se tornava impossível na América Latina
tenha ﬁnalmente se realizado fora dela, sem a presença ativa do Episcopado Latino-americano nem uma
consulta prévia a ele. Assim se evitou a necessidade
de chegar ao compromisso de misturar aﬁrmações
opostas numa semi-escuridão onde todos os gatos
são pardos. Poder-se-ia dar todo o valor e mordência
aos argumentos contrários à teologia da libertação e
chegar às conseqüências lógicas dos princípios aduzidos: que, falando de maneira geral, aquela teologia
propõe “uma interpretação inovadora do conteúdo
da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, mais ainda, constitui
uma negação pratica dessa fé” (VI, 9)1.
Ressalvado o respeito devido à dos que uma declaração como esta sempre causará, é bom que isto
ﬁque dito de uma vez por todas e sem disfarces. Isso,
para saber onde nos situamos, para não alimentar ilusões, para não cair em facilidades enganadoras e para
voltar a pensar as coisas desde o início, sabendo o
que está em jogo.
Mas antes de entrar na consideração do alcance e
dos fundamentos desta condenação, aparentemente
tão radical, é preciso retroceder até um dado que será
muito importante para sua interpretação.
Vários meses antes de aparecer o citado documento, já corriam vozes de que a Comissão da Fé,
presidida pelo cardeal Ratzinger, preparava uma de-
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claração contrário à teologia da libertação. Divulgou-se, além disso, um artigo publicado pelo próprio
Ratzinger numa revista italiana, com criticas alias
bastante estranhas dirigidas à teologia da libertação
latino-americana.
A estranheza perante o conteúdo desse artigo provinha do fato de que ele não parecia ter uma informação direta sobre a teologia em questão. Nisso, como
depois se havia de ver, o artigo diferia do documento,
então em gestação. Neste, sim, se manifesta um conhecimento bastante preciso – ainda que possam discutir
matizes e medidas – da teologia latino-americana.
O artigo do cardeal Ratzinger parecia provir de um
europeu que vê fenômenos e tendências européias
numa realidade situada em outro contexto, muito
diferente. Sirva de exemplo a suposta inﬂuência de
R. Bultmann sobre a teologia da libertação. Evidentemente não se pode presumir que os latino-americanos da libertação, dos quais a maioria se formou na
Europa, desconheçam a Bultmann ou tenham ﬁcado
mais imunes do que qualquer teólogo europeu ao
impacto de um dos teólogos mais inﬂuentes deste século. Mas, à medida em que se integram no contexto
latino-americano, nada mais distante das preocupações desse contexto que a metodologia e a temática
bultmannianas. Basta lembrar temas como a desmitologização, aparentada com a “morte de Deus” e própria da mentalidade “desenvolvida” do homem moderno; a rejeição – como algo inviável – da busca do
Jesus histórico e das causas históricas de sua morte;
a concepção puramente escatológica, não histórica,
da vida do reino de Deus supostamente pregada por
Jesus; o método de interpretação bíblica personalistaexistencial, sem dimensão nem análise social, etc.
Se aqui cito este artigo de Ratzinger é porque ele
contribui, num ambiente onde se aguardava para breve um documento de condenação por parte da Comissão para a Doutrina da Fé, para criar um impulso
de defesa psicológica muito comum e compreensível: o de supor que, sob o titulo de “Teologia da Libertação”, se condenaria uma deformação, uma caricatura, em que não se reconheceria nenhum teólogo
sério na América Latina.
Agora, será que, ao adotar essa postura, o teólogo não estará procurando de antemão e de má fé
uma escapatória? Será que essa atitude não equivale
a negar a devida submissão ao Magistério da Igreja?
É interessante assinalar, a este respeito, que, numa
ocasião, o próprio documento se refere ao difícil que
é dialogar com os teólogos latino-americanos (X,3) e
furar a barreira que permite questioná-los. Mas antes
de responder a esta questão, e para poder fazê-lo,
convém ﬁxar alguns pontos.

Tem-se discutido muito, nos últimos tempos, sobre
as funções e o respectivo alcance do Magistério, por
uma parte, e da investigação e divulgação teológica,
por outra. Quero deixar claro que não é intenção minha entrar nessa polêmica, na qual se está longe de
ter conseguido um consenso satisfatório para ambas
as partes.
E agora, como o leitor tem o direito de saber sobre que terreno se move este comentário, procurarei
resumir de maneira bem livre as regras de jogo mais
clássicas dentro das quais estas páginas se movem.
Comecemos estabelecendo um fato básico: o documento que analisamos não pertence ao Magistério
extraordinário mas ao ordinário. Pertenceria àquele
se fosse o resultado de um concílio ecumênico que
pretendesse deﬁnir questões de fé ou de moral, ou
se fosse o resultado de uma deﬁnição ex cathedra de
um pontíﬁce romano sobre essas mesmas questões. E
isso independentemente da questão de como se deva
entender e quais os limites de uma fórmula escrita
pertencente a esse Magistério extraordinário. Em todo
caso, constitui um dado da fé católica romana que tal
Magistério é infalível.
Ao contrário, e com a mesma abrangência e universalidade, se sustenta que o Magistério ordinário da
Igreja, por maior que seja o respeito que ele mereça
e a sincera obediência que exija, é falível. Ou, em
outras palavras, ele está sujeito a erros. Duas coisas
importantes a este respeito são igualmente admitidas,
e a elas terei que me ater aqui.
A primeira é que esta possibilidade de errar não
deve ser considerada como meramente hipotética.
Não seria respeitar o Magistério; ao contrário, seria
uma falta de respeito ao Magistério no que lhe é essencial, a saber: ensinar. Seria uma hipocrisia “esquecer” sua falibilidade. E isto, no dizer do cardeal
Lercaro, não apesar de nosso amor pela verdade e
por sabermos que, normalmente, cair em erros e corrigi-los é o caminho para uma verdade mais profunda
que aquela que se obtém pela mera repetição de um
ensinamento verdadeiro.
Aí está, além disso, a realidade de cada dia falando-nos da perplexidade que essa falibilidade do
Magistério ordinário engendra em qualquer cristão.
Pertence ao Magistério, como já dissemos, a função
de ensinar e orientar, própria dos bispos, enquanto representantes da apostolicidade da Igreja, tanto
reunidos em sínodos ou conferências, quanto cada
um em sua própria diocese. E a ninguém na Igreja
escapa até que ponto são opostos, muitas vezes, os
ensinamentos ou as orientações episcopais quando
se cruzam os limites de uma diocese ou os de uma
determinada conferência episcopal.
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Mas o que aqui mais nos interessa é que o Magistério que os próprios sumos pontíﬁces exercem
comumente, sendo igualmente Magistério ordinário
(discursos, encíclicas, documentos de comissões pontiﬁcais) é igualmente falível. Seria inocência pensar
que, pelo fato de uma encíclica papal citar a alguns
“antecessores de feliz memória”, se deva concluir
que todos os sumos pontíﬁces seguem uma mesma
linha teológica. Mais ainda: todo teólogo digno desse
nome pode citar casos em que a mera falibilidade
deste Magistério se converteu em erro. Alguns desses
casos são muito conhecidos e dolorosos, e causaram
graves danos à Igreja, até que a reﬂexão dos cristãos de todos os níveis - conseguiu que fossem corrigidos.
Sirva de exemplo o famoso Syllabus de S.S. Pio
IX em que se condena como teologicamente falsa a
opinião dos que dizem que “em nossa época já não
convém ter a religião católica como a única religião
de Estado, excluídas todas as outras” e que “por isso
é louvável que em regiões tidas como católicas se estabeleça por lei que os imigrantes nelas possam exercer publicamente seu respectivo culto” (Denz. 17771778). Durante um século (exatamente um século e
um ano: 1864 a 1965) esteve vigente essa condenação, feita pelo Magistério ordinário de um papa, da
liberdade religiosa. Foi necessário esperar – para passar passivamente do erro à verdade – que o Vaticano
II declarasse solenemente que “a pessoa humana tem
o direito à liberdade religiosa na organização jurídica
da sociedade deve ser reconhecido de tal forma que
chegue a converter-se em direito civil” (DH 2). Eu disse “passivamente”, porque nem todos, graças a Deus,
se resignaram a esperar que isso fosse dito. Gostaria
de recordar ao leitor que hoje vive tranqüilamente
imaginando que a Igreja, já há muito tempo (se não
desde sempre), defende os direitos humanos e, entre
eles, o da liberdade religiosa, de que durante o século que vai desde o Syllabus até o Vaticano II, o primeiro teólogo – pois sempre as coisas começam com
um – que saiu a publico para defender o que hoje é
patrimônio aceito e comum, teve que atrever-se, por
amor à Igreja, a desaﬁar o peso de uma estrutura que
condenava seu pensamento. Que isto não sirva de
pretexto para qualquer audácia. Mas que tampouco
se jogue no esquecimento!
A segunda coisa que se deve ter em conta é que
esta possibilidade, bem real, de errar não pode ser
pretexto para minimizar, não só o respeito genérico,
mas também a obrigação de obedecer ao Magistério
ordinário, quando este exerce sua função de ensinar.
Claro, esta obrigação, como todas as que surgem de
um processo educativo, não é cega nem leva a uma
vontade de cegueira e de passiva submissão. Não é

relativista nem pragmatista. Não supõe, por exemplo,
que a Igreja inteira vá passar, da noite para o dia, por
um toque de mágica, da condenação à defesa da liberdade de cultos.
Como em todo processo educativo – e a fé é um
processo educativo -, as responsabilidades de pesquisa, de liberdade e de criatividade vão crescendo na
mesma medida em que se forem compreendendo e
aquilatando melhor as razões que levam o Magistério
ordinário da Igreja a tomar uma determinada posição.
E, inversamente, a obrigação de aceitar determinada
solução ou ensinamento cresce na medida em que,
por falta de formação e maturidade, ainda não se tem
os elementos necessários para entendê-lo e julga-lo
em todo o seu alcance.
Entre estes dois pólos – a criatividade, por um
lado, e a devida submissão à autoridade, por outro -,
não existem receitas unívocas. O equilíbrio é difícil,
exigente, e não raro suscita dolorosos problemas de
consciência. E – note-se bem isto! – difícil e exigente
não só para o cristão frente ao Magistério, mas também para o Magistério frente aos cristãos. E por que
não dizer também doloroso?
Mais: nos últimos tempos, esta diﬁculdade tem
aumentado. E devemos felicitar-nos por isso, pelo
menos na medida em que esta crescente diﬁculdade procede do fato de o cristão leigo ter assumido,
com seriedade e responsabilidade, a obrigação que
o Concílio lhe assinalava: a de não ser simples recebedor passivo das fórmulas de fé, mas aplicar essa fé
para a solução mais humana possível dos problemas
que surgem na história (GS 11). E isso, sem pensar
que a hierarquia eclesiástica (quer dizer, os pastores,
ou seja, o Magistério ordinário) tenha como missão
ou como possibilidade das tais respostas já feitas (GS
43). Creio que estamos todos de acordo em que a
promoção do laicato não suprime a função do Magistério, mas introduz ou deve introduzir importantes
modiﬁcações em seu exercício.
Agora, se não existem receitas nem soluções mágicas para os problemas que este equilíbrio, de que
falamos, suscita, o problema que daí decorre é especialmente doloroso para aquele que, de algum modo,
tem um pe em cada campo. Ou, para não falar de
“campos”, um pe em cada uma das funções que devem permanecer integradas nessa difícil síntese.
Reﬁro-me ao teólogo. Creio não faze-lo por simples deformação proﬁssional. O documento que aqui
se analisa – assim como os fatos que, mais ou menos simultaneamente, ocuparam os meios de comunicação – não visa, pelo menos não diretamente, o
laicato, mas uma determinada “teologia”, isto é, em
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termos mais pessoais, o grupo de teólogos que a sustenta. Somente a partir dessa consideração dogmática
se passa, depois à pastoral e daí à fé do leigo.
De fato, de acordo com o que acabamos de ver,
talvez seja a função teológica, mais ainda que a magisterial ou a leiga (os dois extremos da cadeia), aquela que deve enfrentar o que primeiro aparece como
desvio ou desgarramento e que deve se tornar síntese.
Responsável, ao mesmo tempo, perante o Magistério
e perante o laicato, o teólogo, sobretudo aquele que
tem também uma contínua tarefa pastoral, sabe, em
teoria, que as duas lealdades não devem ser senão
uma só: a lealdade a Jesus Cristo, cujo espírito trabalha tanto no Magistério (ainda que de maneira diferente) quanto no laicato. Mas o teólogo nem sempre
percebe como compaginar, no concreto, as duas lealdades. Sobretudo tratando-se, como temos visto, do
Magistério ordinário, quer dizer, de uma função que
pode errar e que tem errado, mas que nem por isso
pode ser minimizada ou deixada de lado.
Neste contexto de uma lealdade básica dupla e
freqüentemente dolorosa, deve entender-se a atitude
de que antes falava. Reﬁro-me à atitude assumida por
vários teólogos ao tempo que precedeu à publicação
de um documento do qual se sabia que implicava um
juízo negativo sobre a chamada teologia da libertação.
Com efeito, não é possível argüir, por tudo o que
acaba de ser dito, de que a atitude correta deveria ter
sido a de aguardar a decisão do Magistério a partir
de uma expectativa indiferente ou desapaixonada. A
teologia não é tão fria, nem o esforço por entender a
fé, própria e alheia, ﬁca tão afastado do absoluto que
permita a alguém colocar metodicamente entre parênteses aquilo que foi objeto de profunda pesquisa
durante longos anos.2
Isto não signiﬁca que a atitude a que aludimos
se reduza a opor, de antemão, uma dura negativa
às observações, correções ou advertências que possam proceder do Magistério. Não obstante, em casos
como este, a gente sempre espera que a própria investigação teológica e a prática partilhada que dela
provém passem através da rede daquilo que, de alguma forma, se condena.
Há ainda outra razão por que isso não deve nos
parecer tão estranho assim. Para condena (ou mesmo
para fazer observações ou correções pertinentes) é
preciso primeiro “descrever” aquilo que se condena.
E não é tão fácil fazer rapidamente uma descrição
cabal de algo que talvez tenha sido formulado longamente e às vezes com matizes bem cuidados em uma
ou várias obras. Daí que, com toda a boa fé, e muitas
vezes não sem razões válidas, o autor ou os autores

que a condenação indica não se sintam entendidos
dentro da descrição feita. Às vezes a própria necessidade de ser claro e direto naquilo que se condena
leva - inconscientemente, supõe-se – a simpliﬁcar ou
a subestimar elementos ou matizes importantes.
Para tudo isso há, como todos sabem na teologia,
muitos e mesmo célebres exemplos históricos. Quero
citar apenas um, ainda que este seja, certamente, de
grosso calibre. No último número que me chegou às
mãos, da “Revue des Sciences Philophiques et Théologiques” 68 (1984) 277, aparece a longa recensão,
feita por um teólogo da importância de Y. Congar, sobre a Dogmática Ecumênica do teólogo protestante
Edmund Schlink. Pois bem, ali se lê: “Schlink compara os enunciados do Concílio de Trento com os da
Conﬁssão de Augsburgo. Ele nota com toda razão
que os cânones de Trento não se aplicam a Lutero� (o
grifo é meu). Magníﬁco, mas infelizmente só depois
de quatro séculos se descobriu que a “descrição” do
que se queria condenar não era ﬁel ao original!
Num caso muito mais modesto e inﬁnitamente
menos grave do que o da Reforma, a teologia da libertação já estava acostumada, após longos anos, a
ser atacada de um modo caricatural. O fato de ter
despertado profundas inquietações e divisões não
constituía a priori, e menos ainda de acordo com o
Evangelho (cf. Mt 10,34-36; Lc 12,51-53), um critério negativo sobre seu possível valor e sua ortodoxia.
Mas é certo que o ardor do conﬂito com freqüência
constitui um elemento estimulante para que, tanto
entre os que querem defendê-la como entre os que
querem atacá-la, se dêem posições extremas ou, pelo
menos, pouco equilibradas e não suﬁcientemente
matizadas.
Todos já sabíamos, teoricamente e também por
experiência, que uma teologia difundida, levada à
prática, usada e reusada, acomodada a interesses teóricos e práticos, ﬁca sem defesa possível contra o
que poderíamos chamar de “técnica de escaravelho”.
Com a ajuda de atas de congressos, de textos mimeografados, de citações de teólogos menos representativos, sempre é possível armar um quadro convincente
do que se pretende criticar. Se a isto se acrescenta o
tirar textos de seu contexto mesmo – tudo acontece
– o citar criticas que os próprios teólogos da libertação devem fazer às vezes (por sinceridade e amor à
verdade) com relação a certos exageros ou simpliﬁcações, então sempre se terá, de qualquer teologia,
um quadro deformado que justiﬁque qualquer critica. E, dessa maneira, até se pode levar os incautos a
condenar outras coisas, de valor bem diferente, mas
em que aparecem termos ou expressões vagamente
semelhantes.
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É claro que não seria de temer que uma congregação romana chegasse a tal extremo, pois isso parece requerer certa dose de má vontade. Mas num
contexto demasiadamente amplo, onde já se torna
quase impossível ﬁxar limites, tudo dependia – ou
pelo menos assim pensávamos, antes de conhecer o
documento – do tipo de elementos que o documento
utilizaria para “deﬁnir” ou “descrever” criticamente o
que se devia entender por teologia da libertação ou,
em outras palavras, das “expressões”, “posições” ou
“produções” dessa teologia – termos usados pelo documento – que se tomariam em conta para um juízo
que, já o sabíamos então, seria negativo.

2. Diante do documento
Pois bem, nos primeiros dias de setembro de 1984
vinha à luz publica, através dos meios de comunicação, a Instrução sobre alguns aspectos da —Teologia
da Libertação—, com a data de 6 de agosto e a assinatura de S. Excia. O cardeal Ratzinger, prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé.
Como foi recebido o documento, sobretudo entre
aqueles que ele visava, os teólogos latino-americanos
da libertação? Daqui do meu rincão e no pouco tempo transcorrido desde então até o momento em que
escrevo estas linhas, não o posso saber com certeza.
Não posso trazer estatística alguma, nem creio que
isso teria muito valor. Pelo menos para mim.
Creio, contudo, que uma tipologia rudimentar,
certamente muito simples, é possível elaborar. Nem
faltariam certamente exemplos das posições que
logicamente seriam de esperar. Com isto não estou
procurando julgar meus colegas, e sim ilustrar minha
própria opção.
Como já disse, é possível, sempre em principio,
reduzir o impacto da Instrução, limitando seu alcance. Para tal redução se pode apelar às limitações que
o próprio documento admite explicitamente. Pode-se
também reduzir seu impacto mostrando que, apesar
de o documento não se limitar a determinadas formas
da teologia da libertação, sua critica, precisamente
por ser exagerada e caricaturesca, aponta somente,
mesmo sem dizê-lo ou quere-lo, a certas expressões
ou posturas dessa teologia, e não a todas. Se nenhum
desses dois tipos de redução funcionasse, seria mister,
então, aﬁrmar que a Instrução ataca, e mesmo condena, todas as formas da teologia da libertação, por
mais sérias, equilibradas ou bem fundamentadas que
pareçam a seus autores. Em tal caso, somente caberia a estes, logicamente, escolher entre a alternativa
de atacar o que a Instrução sustenta, introduzindo as
correções correspondentes, ou mostrar, com respeito

mas também com ﬁrmeza, por que pensam que este
documento do Magistério ordinário se engana.
Talvez a proximidade à complexa e desumana
situação que o homem tão visivelmente suporta na
América Latina leve, no momento, uma boa parte
da hierarquia à qual estão sujeitos os teólogos latino-americanos a não tomar o documento como uma
condenação de qualquer teologia da libertação.3 Esta
parece ser, no momento, uma tendência bastante
generalizada. Ao contrário dos meios de difusão de
massa, guardou-se, ao nível hierárquico, um silêncio frente ao documento. Silêncio, até certo ponto,
estranho. Em algumas instâncias, como aquela que
é representada pelo há pouco eleito superior geral
da Companhia de Jesus, foi esta a interpretação dada
ao documento romano. Quem está tão perto de sua
fonte julga que a Instrução “puriﬁca apostolicamente
com a clareza a argumentação de alguns teólogos da
libertação” (Declaração do R. P. Peter-Hans Kolvenbach S.J. de 3 de setembro de 1984. o grifo é meu).
È lógico pensar que esse “alguns”, quer dizer, essa
limitação de abrangência, deve ser fruto de uma leitura das intenções explicitas do documento. Nada indica, com efeito, que o P. Kolvenbach pense que seja
preciso limitar o documento mesmo contra a intenção
deste. Isso aconteceria se nele se percebessem exagerações caricaturescas ou generalizações excessivas.
Pois bem, é verdade que o documento traz em seu
próprio titulo a restrição signiﬁcativa de estar se referindo a “alguns aspectos” da teologia da libertação.
Admite, além disso, que, a partir de um núcleo comum - “preocupação privilegiada, geradora de compromisso pela justiça, voltada para os pobres e as vitimas da opressão” – são possíveis muitas opiniões e
“se podem distinguir diversas maneiras,4 freqüentemente inconciliáveis, de conceber a signiﬁcação cristã da pobreza e o tipo de compromisso pela justiça
que ela exige” (III, 3). Estas “posições teológicas diversiﬁcadas” justiﬁcam que se fale, como o faz com
freqüência a Instrução, usando o plural: “teologias da
libertação” (ibid.; cf VI,8).
Ora, é certo que um dos dois parágrafos que mais
claramente expressam a intenção do documento limita tal intenção à critica dos “desvios e perigos de
desvios, prejudiciais à fé e a vida cristã, inerentes a
certas formas da teologia da libertação” (Introd.). o
segundo apresenta uma limitação semelhante. Depois de falar do pluralismo das teologias da libertação (no plural), continua: “No presente documento,
tratar-se-á somente das produções daquela corrente
de pensamento que, sob o nome de ‘teologia da libertação’, propõe uma interpretação inovadora do
conteúdo da fé e da existência cristãs, interpretação
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que se afasta gravemente da fé da Igreja, mais ainda,
constitui uma negação prática dessa fé” (VI,9). A diﬁculdade consiste no fato de que, tal como o principio
da frase está formulado, não pe possível saber o que
é que ﬁca limitado pelo advérbio “somente”: se este
tema em lugar de outros possíveis, ou se tudo o que
aparece sob o tema “teologia da libertação” e não
outras teologias, ou ﬁnalmente se aquelas expressões
da teologia da libertação que seriam uma negação
pratica da fé por apresentarem uma concepção nova
dessa fé e da existência cristã e não aquelas expressões da teologia da libertação que não apresentam
esse caráter negativo (se é que elas existem).
Um indício de que esta última interpretação – redutiva – é aquela que prevaleceu até agora, é o relativo silêncio e a relativa tranqüilidade, ou mesmo passividade, com que se recebeu a Instrução, apesar de
esta dizer, como mínimo, que certas formas da teologia da libertação se afastam da fé na Igreja. Poderia
parecer que a hierarquia católica na América Latina
não dá à Instrução um alcance tão geral, de modo a
se ver urgida a investigar e a atacar o que se condena.
Mesmo que isto seja nada mais nada menos que a
negação pratica da fé cristã. Implicitamente dariam
a entender que consideram essas “produções” como
algo muito excepcional.
Seja como for, e voltando às limitações explicitas
que a própria Instrução admitiria, elas deram azo a que
alguns teólogos latino-americanos tenham declarado
que a Instrução não lhes diz respeito. Não certamente por soberba, mas por não verem seu pensamento
reﬂetido nessas “certas formas” que se condenam.
Perdoar-se-me-à – ou não se me perdoará – se
digo que não partilho essa conﬁança, que eu considero falsa.
Em primeiro lugar, não estou seguro de que a intenção (explícita) do documento romano admita tão
fáceis reduções do seu alcance. Sem negar que elas
estão presentes, em principio, naqueles dois textos
chaves sobre a ﬁnalidade da Instrução, creio que esta
aponta a algo total, ou quase total, ao se referir à teologia da libertação ou ao usar o plural sem a restrição
de “certas” ou “algumas”.
Diz-se, é verdade, sempre em principio – ainda
que este principio seja muito vago – que “tomada em
si mesma, a expressão ‘teologia da libertação’ é uma
expressão perfeitamente válida” (III, 4; cf. também Introd., III, 2; VI, 5).
Mas esse principio tão geral, ao cair sob o discernimento da fé e do Magistério não parece proteger
senão a aspiração genérica à libertação dos oprimidos e uma “opção preferencial pelos pobres” também

muito genérica (I, 1; II, 4; III, 3 e 4;VI, 5). Por sua vez,
mostra-se como algo praticamente inevitável o fato
de que se associem a esse compromisso, no concreto,
elementos negativos. Apresenta-se esse compromisso
como unido a “desvios” e “perigos de desvios” e se
diz, a respeito destes perigos que, apesar de serem
somente isso – a saber, perigos – são já �prejudiciais à
fé� (Introd.). Diz-se que o pathos ou paixão com que
se vive esse compromisso faz com que “a aspiração
pela justiça se encontre muitas vezes prisioneira de
ideologias” (II, 3). “As diversas teologias da libertação” se acham todas expostas à tentação de “reduzir
o Evangelho da salvação a um evangelho terrestre”
(VI, 5). “Não é raro” que em “diversos ‘teólogos da libertação’” predominem os aspectos ideológicos (VII,
6). Diz-se, ﬁnalmente, que “as posições aqui expostas”, referindo-se ao documento, se encontram “às
vezes em alguns escritos de ‘teólogos da libertação’.
Em outros, elas se deduzem logicamente das premissas colocadas... Esta mensagem se encontra, pois,
posta em xeque, na sua globalidade, pelas ‘teologias
da libertação’” (IX, 1).
Portanto, a Instrução, sobretudo a partir do capítulo VII, usa com profusão o simples plural “teologias
da libertação”, sem nenhuma limitação aparente,
para indicar o sujeito coletivo a quem se atribuem
os desvios mais sérios, ou seja, aquelas “posições incompatíveis com a visão cristã do homem” (VIII, 1;
cf. também IX, 10 e 12; X, 2 e 5).
É certo, nas “Orientações ﬁnais” se volta a falar
dos “graves desvios de certas ´teologias da libertação´” (XI, 1). Mas, depois disso se usa o simples e
ilimitado plural para dizer, entre outras coisas, que
“as ´teologias da libertação ´tendem especialmente a
desconhecer ou eliminar” aspectos essenciais como
“transcendência e gratuidade da libertação em Jesus
Cristo... soberania de sua graça, verdadeira natureza
dos meios de salvação e especialmente da Igreja e
dos sacramentos” (XI, 17; cf. XI, 15).
Prestando atenção a este uso do simples plural
quando teria sido tão fácil, em matérias de tanta gravidade, limita-lo com uma única palavra — “algumas”
ou “certas” —, em minha opinião o documento tem
consciência de ir mais longe que a mera denúncia de
excessos particulares, raros ou periféricos. 5 Creio, portanto, que este constitui um verdadeiro princípio hermenêutico para ler corretamente a totalidade da Instrução sobre alguns aspectos da —Teologia da Libertação—, como também cada um de seus parágrafos.
Um dos meus colegas latino-americanos, num
memorandum sobre o documento romano e sua própria interpretação do mesmo, escreve o seguinte (eu
resumo): “Adiro realmente e com obediência respon-
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sável às Orientações pastorais com que o documento
culmina (Cap. XI)... Com mais razão ainda adiro sem
reservas aos Juízos doutrinais sobre a fé contidos no
corpo do documento... Adiro também aos grandes
princípios antropológicos, sociais e ético-políticos
que o documento reaﬁrma... Mas por lealdade eclesial, devo dar testemunho de que não conheço... na
América Latina teólogos que sustentem as interpretações ‘redutoras’ da fé, descritas pelo documento,
nem quem negue esses grandes princípios da concepção cristã do homem e da sociedade” (os grifos
são do autor).
Esta declaração estabelece, se não estou enganado, três coisas: a) que os princípios teológicos e as
conclusões — teológicas e humanísticas — que deles
se tiram são perfeitamente aceitáveis; b) que, no que
concerne aos “fatos” (dogmáticos), a aplicação desses princípios a qualquer realidade conhecida pelo
teólogo é falsa; c) e que o teólogo latino-americano
que faz a declaração não se sente atingido nem pela
declaração de princípios (que aceita) nem pela descrição dos fatos (que desconhece).
Creio que, para entender e apreciar em seu justo
valor este tipo de declarações, em que um homem sai
em defesa de suas lealdades mais básicas, é preciso
recordar uma coisa que já foi dita aqui. O documento
romano coloca, sobretudo para os teólogos comprometidos na pastoral — o que é o mesmo que dizer
comprometidos com os problemas vivos das pessoas
com as quais tratam — um grave e doloroso problema de consciência. Só relembrando esse contexto e
fazendo um esforço para se colocar dentro dele, se
pode aquilatar a sinceridade que cada resposta contém. Que melhor critério para essa sinceridade do
que o preço que por ela se paga?
Não questiono, portanto, de modo algum, a sinceridade pessoal de uma resposta dessas. Mais ainda, ela
desperta minha simpatia e interpela minha solidariedade. Mas, por outro lado, para ser sincero, também
devo dizer que uma interpretação feita com esses parâmetros, ou conducente a essas conclusões, não confere ao documento romano a seriedade que ele merece.
Como é óbvio, não espero que aceitem o que
digo, sem provas. Estas virão, sobretudo no capítulo seguinte. Mas creio que é útil dizer já agora algo
sobre o modo como abordo eu a Instrução sobre a
teologia da libertação.
Em primeiro lugar, quero deixar expresso que me
sinto profunda e plenamente atingido por ela. Desejo
deixar bem claro desde o começo: entendo que minha teologia (quer dizer, minha interpretação da fé
cristã) é falsa se a teologia do documento é verdadeira ou é a única verdadeira.

Não nego que haja aspectos caricaturescos na descrição que a Instrução faz de alguns elementos da teologia da libertação. Não nego, portanto, que, nessa
mesma medida, nem todas as críticas que ela contém
são igualmente válidas. Quando, por exemplo, se fala
na Instrução de “conceitos tomados por empréstimo,
de maneira acrítica, à ideologia marxista” (VI, 10; cf.
VII, 4 e 6, etc.), não me sinto atingido por essa crítica, pois, em lugar de aceitar certos lugares-comuns
sobre o que se pode, ou não, aceitar do que provém
dessa ideologia, tendo escrito, além de outras coisas,
um tomo inteiro, Fé e ideologia,6 no qual abordo justamente esse “exame crítico de natureza epistemológica”. Nessas condições, acho que não passa de
caricatura dizer que, neste caso, “a impaciência e o
desejo de eﬁcácia” me teria levado “a voltar-me para
aquilo que chamam de ‘análise marxista’” (VII, 1).
Mas, como já tive ocasião de indicar, não penso que
a existência, no documento, de certos traços caricaturescos possa se converter em escapatória global.
Em segundo lugar, o documento romano ultrapassa essa possível limitação. E isso, apesar de essa pretensão de fazer entrar toda “teologia da libertação”
dentro de um julgamento teológico negativo implica
pagar um preço bastante alto. E esse preço tem muito
a ver com a honradez.
Vou procurar explicar-me. A partir do momento
em que se tenta expor uma avaliação negativa de toda
uma corrente teológica, mostrando seus “desvios e
perigos de desvios”7 que conduzem a uma “negação
prática da fé cristã”, estão abertos, em princípio, dois
caminhos.
Um, é o antigo caminho de exibir citações de proposições teológicas para fazer ver como o pensamento que surge da aludida corrente se afasta da fé cristã
reconhecida por todos, ou mesmo a nega (ainda que
não seja senão em suas conseqüências práticas). Este
caminho tem uma vantagem, mas também um claro
inconveniente: reﬁro-me, naturalmente, ao ponto de
vista daquele que redige uma instrução com o propósito acima expresso.
A vantagem deste caminho consiste no seguinte:
a argumentação é tão simples que nem sequer tem
porque aparecer em muitos casos. O puro fato de citar coisas escritas dispensa provas quanto ao fato. E
a mera comparação da citação com o que o sentido
comum teológico indica, basta, geralmente, para justiﬁcar a condenação. Mas a desvantagem é igualmente grande, sobretudo quando se trata de uma corrente
de pensamento que tem manifestações muito variadas. A desvantagem consiste no seguinte: a citação
perde em extensão o que ganha (para a condenação)
em precisão.
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É fácil, nesses casos, argumentar que as expressões citadas não representam todo o pensamento do
teólogo, que talvez tenha outras aﬁrmações que corrigem ou complementam aquelas expressões. Ou, talvez, que tais expressões somente se encontram, assim
em estado puro, em teólogos que sustentam opiniões
extremas, desequilibradas ou sem matizes. Numa palavra, pode-se argumentar, contra a condenação de
uma corrente inteira de pensamento – feita à base de
citações -, que apenas se condena a “caricatura” a
que já várias vezes aludimos nestas páginas. E, conseqüentemente, que não se encontrarão tais defeitos
nos melhores e mais sérios representantes da corrente
em questão.
O outro caminho é o de atacar a tendência como
tal. Nesse caso, torna-se muito difícil lançar mão
de citações muito concretas. Será necessário tomar
todo o conjunto e, mais ainda renunciar ao que talvez haja deformado ou desequilibrado nele para ir
direto ao centro. Contudo, é preciso, em se tratando
de correntes teológicas que têm passado a fazer parte
de sua vida cotidiana, mostrar que elementos importantes dessa corrente, que em si ou à primeira vista
não chocam, são inaceitáveis em uma sã teologia. A
vantagem deste segundo caminho é o seguinte: por
ele se chega ao que é comum e básico a todas as
expressões de uma determinada teologia, neste caso
a teologia da libertação. E a meu modo de é este o
caminho – mais honrado – que a Instrução da Comissão romana para a Doutrina da fé segue, pelo menos
no caso em questão.
Contudo, a desvantagem nestes casos é maior do
que comumente se pensa. Reﬁro-me ao preço que é
preciso pagar para que a condenação abarque ampla
e eﬁcazmente toda a corrente em questão. Diferentemente do método das citações, acima mencionado, este deve, antes de mais nada, resistir à tentação
de fazer descrições simpliﬁcadoras, esquemáticas ou
tendenciosas, como já foi dito. Mas, por outro lado,
se se renuncia a elas, no caso de uma teologia já
em prática e aceita em amplos círculos da Igreja, é
necessário lançar mão de uma argumentação muito
mais desenvolvida e explicita. Não basta apelar ao
sentir comum nem à tradição cristã global: é necessário opor um argumento a outro argumento, uma teologia a outra teologia. Em outras palavras, assim se
sai a campo aberto com aquela teologia à mão com a
qual se argumenta para condenar.
Isto é muito importante. Tanto mais que a linguagem comum já aceitou como bem natural a oposição entre (determinados) “teólogos” por um lado, e
“Magistério”, por outro. Tem-se a impressão de que
os primeiros procederiam baseados numa teologia e

os segundos na fé. E não é isso. Sem negar a diferença
institucional, também o Magistério tem sua teologia.
Por deﬁnição, ninguém pode explicar a fé e deﬁnir
seus limites sem entendê-la, quer dizer, sem uma teologia deﬁnida.
Não se diz isto aqui como se fosse uma novidade,
destinada a tirar todo o valor ao Magistério ou a relativizá-lo. Dentro de um certo pluralismo, que sempre
será necessário para que as pessoas humanas, que
constituem a Igreja, continuem procurando a verdade
(que é sempre maior do que aquela que no momento
se possui), o Magistério pode e deve indicar casos
em que em teologia não cabe dentro dessa sadia variedade de pensamento que a Igreja aceita e de que
precisa. Só que, para cumprir a tarefa de ensinar, que
a própria palavra “magistério” assinala, não lhe basta
condenar um nome: terá que contrapor uma interpretação coerente com a fé a outra que não o é. Tratando-se do Magistério ordinário, se vê, além disso, com
a maior clareza ainda, que sua função magisterial
permanente e “fermental” será tanto melhor exercida quanto melhor puder explicar – apoiando-se em
razoes teológicas determinadas – por que se deve excluir uma determinada corrente de pensamento teológico do pluralismo reinante.
Para dar um bem conhecido exemplo relativo a
este tema, quinze dias antes de sua morte, um teólogo da estatura de Karl Rahner, em carta ao Cardeal
Arcebispo de Lima, proclamava: “Estou convencido
da ortodoxia do trabalho teológico de Gustavo Gutierrez. A teologia da libertação que ele representa
é totalmente ortodoxa”. E acrescentava o seguinte,
em relação ao problema da necessária diversidade
de teologias na Igreja: “Uma condenação de Gustavo Gutierrez teria, segundo minha plena convicção,
conseqüências muito negativas para o clima que é a
condição em que pode perdurar uma teologia que
está a serviço da evangelização. Existem hoje diversas escolas e isso sempre foi assim... Seria deplorável
se se restringisse demasiadamente, através de medidas administrativas, este pluralismo legitimo”.
Não tenho condições de determinar se esta carta de Rahner, datada de 16 de março de 1984, teve
como origem os vagos rumores que já corriam então
a respeito de uma possível condenação da teologia
da libertação ou, mais concretamente, se teve como
origem uma série de observações negativas feitas
pela própria Comissão para a Doutrina da Fé a Gustavo Gutierrez acerca de sua teologia, observações
essas às quais ele teve que responder. Seja como for,
entendo que esta declaração de Rahner merece uma
consideração especial, por quatro motivos que vou
explicitar a seguir.
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O primeiro é a indiscutida autoridade de quem
faz a declaração. Não é mistério para ninguém que
K. Rahner, para não falar de sua extensa e profunda
obra, foi um dos teólogos que tiveram uma inﬂuência
mais decisiva nessa “riqueza doutrinal” do Vaticano II
a que aludia o papa Paulo VI em sua homilia ﬁnal de
clausura do Concílio. Rahner pode, portanto, ser um
insuperável juiz do que está, ou não, de acordo com
os ensinamentos do Magistério da Igreja no atual período pós-conciliar.
Segundo motivo é que declarar “totalmente ortodoxa” a teologia latino-americana da libertação no
mais conhecido e inﬂuente de seus representantes
equivale a declarar também ortodoxa a linha que
dele procede e a ele se atém. Com efeito, apesar das
evidentes diferenças pessoais entre os diversos teólogos latino-americanos, existe um acordo fundamental
bem claro nas coordenadas estabelecidas pela obra
de Gustavo Gutierrez que deu nome a essa corrente teológica. K. Rahner o sabe e, por isso, além de
estabelecer a ortodoxia de Gustavo Gutierrez, passa
a aﬁrmar que “a teologia da libertação que ele representa é totalmente ortodoxa”. A essa altura, só se
poderia falar de heterodoxia para designar falsiﬁcações unilaterais ou extremistas que pretendessem se
proteger sob o mesmo título.
O terceiro motivo é o que mais interessa neste
momento da reﬂexão. Declarar ortodoxa uma teologia não signiﬁca declará-la verdadeira. Quanto sei,
nunca K. Rahner se declarou teólogo da libertação
nem aceitou todas as teses de Gustavo Gutierrez. Ele
mesmo fala das limitações que impõe à teologia da
libertação, como a qualquer outra teologia, o especiﬁco contexto do qual surge. A carta citada assim o
declara explicitamente.
Realmente, já é muito comum, na teologia, dar ao
adjetivo “ortodoxo” um sentido técnico que não coincide estritamente com o de “verdadeiro”. Esse sentido
se refere menos à verdade em si de uma teologia do
que ao direito que determinada interpretação da fé
cristã tem para ﬁgurar dentro de um sadio pluralismo
teológico. De fato, quem fala de “diversas escolas”
de teologia deve supor a existência de erros nelas, já
que não seria realista supor que suas discrepâncias
estribam unicamente no fato de não se ter dado conta
de que o que falta a cada uma é exatamente e precisamente o que a outra apresenta. O que o pluralismo
tem de sadio, de rico e de legítimo – como dia Rahner
em sua carta – é que a maneira normal de sanar esses erros é discuti-los. A condenação é uma medida
extraordinária que se justiﬁca em casos, também extraordinários, em que o perigo de generalização do
erro e a destruição conseqüente do que é central na

fé obrigassem a cercear a discussão mesma. A total
ortodoxia de que Rahner fala, com respeito à teologia
da libertação, alude ao fato de que tal perigo não se
dá. K. Rahner, que defendeu a função do Magistério
romano contra certos ataques contemporâneos, não
pode, creio eu, ser suspeito de quere dizer outra coisa
e, menos ainda, de querer relativizar a função desse
mesmo Magistério.
E isto já nos leva ao quarto motivo. Se não se vê
esse perigo, é porque também não se vê que com
a teologia da libertação se esteja a ponto de negar
praticamente a fé cristã. Se alguém, contrariamente a
Rahner, o entende assim, deverá (e o fato de pertencer ao Magistério não exime dessa exigência, muito
pelo contrário) aduzir argumentos que vão mais longe que o “senso comum” na teologia católica. Em
outras palavras, deve direcionar as baterias de uma
teologia própria em direção àquela que não percebe como ortodoxa. Não digo que isto seja um dever
moral. Estou me referindo a uma necessidade lógica.
Assim, no tempo da Reforma, a Igreja católica romana teve que elaborar uma teologia para se opor, em
nome da fé, à teologia luterana, já que esta dizia coisas que se pretendiam tão cristãs, ou até mais, do que
as da teologia vigente na época. Nesse estudo e nessa busca, a Igreja católica exclui algumas teologias
que eram propostas – por exemplo a de Seripando
– e apresentou ﬁnalmente outra. Mas ao fazê-lo, teve
que pôr a descoberto, por assim dizer, suas baterias.
Teve que apoiar-se em argumentos teológicos e não
na mera reaﬁrmação de sua autoridade doutrinal. O
resultado foi aquilo que até hoje se chama de “teologia tridentina”.
Pois bem, é justamente a aparição de elementos
teológicos novos que chama a atenção neste problema. E ainda antes do documento que aqui se estuda,
já chamava a atenção nas observações que a mesma
Comissão fazia à teologia de Gustavo Gutierrez. Ao
dizer “novos”, não quero dar nenhum sentido pejorativo à palavra. Reﬁro-me ao fato, muito simples,
de que a teologia da libertação está bastante acostumada a certos argumentos negativos que tem que
enfrentar em discussões ou diálogos amistosos. Pois
bem, a gente tem a impressão de que já nessas observações feitas a Gustavo os pontos focais se tinham
deslocados.
A esse respeito tenho a impressão, e que Gustavo
me perdoe se estou enganado, que existe um desencontro entre as observações que lhe são feitas e as
respostas que Gustavo lhes dá. E ainda que não tenha
sido assim, confesso que eu mesmo só entendi a razão e a força daquelas observações à luz da Instrução que aqui estamos estudando. E minha impressão
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persistente é que Gustavo, em suas respostas, entende as observações que lhe são feitas como surgindo
desse “sentir comum” teológico diante do qual todo
teólogo está acostumado a dar a razão do que pensa
e escreve. Daí vem que, aparentemente com toda razão, Gustavo acumule as provas mais ﬁdedignas de
que, nos pontos indiscriminados, sua obra se ajusta à
ortodoxia comumente reconhecida.
Mas é justamente a partir de novas bases teológicas que ele é observado. E, em minha opinião, a Instrução sobre alguns aspectos da —Teologia da Libertação— fornece uma luz suﬁciente para reconhecer,
desta vez sim, o que a Comissão para a Doutrina da
Fé tem como critério teológico para dirimir a relação
pluralismo-ortodoxia. E, como dizia, ao faze-lo assim, expõe seus próprios argumentos. E tomo “expor”
em seu duplo sentido: expõe-nos no sentido de que
os expressa (diferentemente do que ocorreu com as
observações de G. Gutierrez), e os expõe também no
sentido de que os entrega à critica teológica. Trata-se
de uma tentativa, objetivamente honrada, de explicitar uma determinada teologia a partir da qual o Magistério ordinário da Igreja, através de sua Comissão
para a Doutrina da Fé, estreita o limite de suas exigências e denuncias mais aquém do que até agora se
tomou como as fronteiras da ortodoxia.
No que segue, tentarei honradamente respeitar,
como já disse e repeti, a competência do Magistério
ordinário para proceder assim. Porém, com a mesma
seriedade, espero poder revisar cada um daqueles
argumentos, bem como a teologia global que os fundamenta.

2

3

4

Notas
Texto extraído de: SEGUNDO, Juan Luis. Teologia
da libertação: uma advertência à Igreja. São Paulo, Paulinas, 1987.
*

1

Os textos da Instrução serão citados por capítulos
e número de parágrafo. A tradução oficial em
castelhano parece, em alguns lugares, claramente
defeituosa. Assim, por exemplo, confunde “nova”
(no sentido pejorativo que esse adjetivo tem na
teologia, em contraposição ao mantido pela
tradição) com “inovadora” (VI, 9). Em outros casos,
apresenta claras falhas de lógica, como quando
acumula adjetivos “principal e unicamente”, etc.
Comparando-a com a bem cuidada e lógica versão
inglesa, mais de um julgaria normal que nosso
estudo fosse feito usando esta última tradução,
mas, para comodidade dos leitores, fá-lo-emos
sobre a espanhola. Contudo, vamos referir-nos à
inglesa quando necessário para encontrar o sentido

5

6

mais correto. (Nesta edição brasileira, citaremos
a Instrução conforme a tradução publicada na
edição portuguesa de L’Osservatore Romano de 9 de
setembro de 1984. Nota do tradutor.)
Este procedimento colocava, além disso, a muitos
de nós, teólogos latino-americanos, numa situação
penosa. Tínhamos que escolher entre a não
solidariedade como nossos colegas e amigos e
criticar extremos que nos pareciam inaceitáveis,
ou formar um bloco comum com eles para atacar
aquilo que, falando objetivamente, nos parecia,
quanto ao método de avaliação, um exercício de má
fé. Para ponderar a dificuldade desta alternativa é
preciso ter presente um elemento que, infelizmente,
tem escapado indubitavelmente à Congregação
Romana: que, exagerados ou não, os teólogos da
libertação da América Latina não estão arriscando
seu prestigio ou seu posto de professores, mas
arriscam, pelo que entendem ser exigências de sua
fé, coisas mais importantes como, em algum caso
extremo, a própria vida.
A única reação tornada publica por uma
Conferência que eu, até agora, conheço é a do
Peru, e é significativo que nela, apesar de trabalhar
em Roma e sob a co-presidência do próprio cardeal
Ratzinger, e citar amplamente a Instrução romana,
o Episcopado Peruano não quis citar os parágrafos
em que se condena a teologia da libertação, ou
certas formas dela, como negações práticas da
fé. O Episcopado Peruano também se negou a
condenar, como lhe era pedido, a teologia de
Gustavo Gutierrez.
Para não cansar o leitor, adianto que os grifos nos
textos citados do documento são em geral meus, a não
ser que se diga o contrário, o que só ocorrera quando
entender que existem razões especiais para o notar.
Existe, além disso, um parágrafo muito significativo:
o primeiro do capítulo IX, que trata sobre a “Tradução
‘teológica’ deste núcleo ideológico”. Lá se diz que
“as posições aqui expostas encontram-se às vezes
enunciadas com todos os seus termos em alguns
escritos de ‘teólogos da libertação’. Em outros, elas
se deduzem logicamente das premissas colocadas”.
E para não haver dúvida da globalidade abrangida,
o parágrafo termina assim: “Estamos, pois, diante
de um verdadeiro sistema, mesmo quando alguns
hesitam em seguir a sua lógica até o fim. Como
tal, este sistema é uma perversão da mensagem
cristã, como esta foi confiada por Deus à Igreja.
Esta mensagem se encontra, pois, posta em xeque, na
sua globalidade, pelas — teologias da libertação— “.
Tomo I de El Hombre de hoy ante Jesús de Nazaret (Ed.
Cristiandad, Madrid 1982). [Trad. Port.: O homem
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de hoje diante de Jesus de Nazaré (Paulinas Editora,

7

São Paulo 1985), N.d.t.].
Na realidade, não se vê como, dentro da mais pura
lógica, se pode condenar como “prejudicial” um
risco, um perigo. Enquanto for isso, quer dizer,
enquanto não se cair nele, não é prejudicial e o
fato de ter passado por suas imediações pode
muitas vezes ser saudável para evitar o erro. Esta
e semelhantes falhas tornam difícil reconhecer
no documento a precisão no uso de termos e
argumentos a que as obras do cardeal Ratzinger
nos tinham acostumado!
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Edição 12 - Ano III - Julho/Agosto 2007 - ISSN 1809-2888

O perdão
É significativo que a maioria dos dicionários teológicos modernos ignore a palavra “perdão”.
Alguns, quando o tratam, restringem-se a seu aspecto predominantemente jurídico, moral ou
liturgicamente sacramental. Costuma-se interpretá-lo como uma renúncia a reclamar o castigo
“merecido” por um delito ou uma ofensa. Como ato de generosidade, não deixa de nos aproximar
de Deus, mas aqui nos referimos a algo muito mais fundamental.
Tampouco entraremos em considerações teológicas sobre o perdão como um ato de “descriação”, ou seja, como um ato humano que realmente apaga aquilo que perdoa. Limitar-nos-emos à experiência do encontro com Deus no ato de perdoar. Entendemos por perdão algo mais
que o ato de cancelar uma dívida, de não exigir o cumprimento de uma justiça distributiva ou o
fato de se estabelecer uma reconciliação jurídica. A reconciliação costuma ser mútua, embora
existam muitos níveis nela. O perdão é algo mais. É uma ação ativa que não necessita reciprocidade — embora a possa provocar com a iniciativa unilateral.
Uma passagem de são João (20,22-23) relaciona a recepção do Espírito Santo com a capacidade de perdoar. E com efeito, quem é capaz de perdoar experimenta que não o faz em virtude
de um silogismo ou pelo arrazoado comum segundo o qual sem perdão nos fazemos mal a nós
mesmos e também ao outro. O ato do perdão escapa ao império da vontade. Eu poderei não
exigir satisfação, renunciar a castigar, não querer mal a quem me ofendeu e até tentar esquecê-lo.
Porém, não posso perdoar em virtude de um ato de vontade. Esta não me obedece. É preciso
algo mais: o Espírito Santo, uma força que me é dada, algo que não provém de meu ego e que
me liberta tanto quanto liberta o “pecador”. Só Deus pode perdoar, já reconheciam os judeus.
Repetimos que o perdão não é a reconciliação mútua, não é um pacto de não-agressão ou
de renúncia à vingança (ou satisfação). A experiência do perdão pertence a outro gênero. Em
primeiro lugar, sentimos nossa impotência. Quiséramos, às vezes, perdoar, mas não podemos.
Não devolveremos o mal por mal, nem nos vingaremos, porém perdoar pertence a um nível
ontológico diferente. Ele é experimentado como uma graça, como algo que não podíamos e um
belo dia se nos torna possível.
A falta de perdão é o que vai acumulando o karma negativo na história da humanidade, que,
sonhando com a vitória do bem sobre o mal, vai de vingança em vingança, de reparações em
contra-reparações e de guerra em guerra. Se não perdoarmos Hitler, cito por acaso, sua maldade
reaparecerá nos ditadores e monstros que têm conseguido subir até os cumes do poder político
(militar, econômico ou religioso). O ser humano é co-autor da história.
Quem foi capaz de perdoar, certamente encontrou a Deus. A experiência do perdão rompe
todos os nossos esquemas, tanto da inteligência como da vontade. A inteligência não pode desconhecer que me fizeram um mal irreparável (torturaram minha filha até a morte, por exemplo).

A vontade não pode não-querer que se haja “justiça” e se pague a dívida. E se perdôo não é
porque creio em sua conveniência (quem sabe se o castigo não é saudável?) ou porque quero
perdoar (para ser bom ou ter méritos), mas o faço espontânea e livremente (quando verdadeiramente perdôo).
Algo ou alguém desde o mais profundo de mim mesmo me deu a força (inspirou) para perdoar. O Espírito (divino) atuou em mim e por mim.
Raimon Panikkar

El caso galileo ante la Iglesia católica

Carlos Ramos Rosete*

Introducción
Galileo Galilei (1564-1642) pasó a la historia por
cuatro cosas: 1. Puso las bases de una nueva física,
disciplina que será conocida como físico-matemáticas; 2. la utilización del telescopio para investigar a
los astros; 3. buscó pruebas físicas para demostrar la
realidad física del heliocentrismo; 4. un conﬂicto con
la Iglesia por lo anterior. Dicho conﬂicto será conocido como el “caso Galileo”.
Con relación al cuarto punto, por mucho tiempo se
ha manejado una visión maniquea del caso Galileo,
dicha visión -como toda visión maniquea- distingue y
separa dos mundos: el de los buenos y el de lo malos.
Resumiendo dicha visión maniquea tendríamos que:
la Iglesia representaría el mundo del dogmatismo, de
la intolerancia, del autoritarismo, de la fe supersticiosa que tendría a la razón cientíﬁca en la oscuridad;
por el otro lado, Galileo representaría el mundo de la
libre investigación cientíﬁca, antidogmática, la racionalidad Moderna incipiente. Ambos mundos habrían chocado previamente en 1616 y deﬁnitivamente
en 1633, cuando Galileo argumentando en pro del
heliocentrismo, refuta y destruye el dogma católico
geocentrista. Empero, la Iglesia Católica ante la incompetencia de argumentar racionalmente y cientíﬁcamente, se valió de la fuerza déspota de la Santa
Inquisición para destruir a la racionalidad cientíﬁca
que atentaba en contra de la cosmovisión que la Iglesia sustentaba. Lo anterior, representa en resumidas
cuentas, la visión maniquea del caso Galileo.
Sin embargo, ciertos hechos cuestionan dicha visión maniquea como son:
a) Galileo jamás renegó de la Religión Católica o
de la Iglesia. Más bien en 1616 lamentó que algunos
teólogos no supieran de astronomía y en 1633 se sintió víctima de una mala política eclesial que lo llevó
a ser juzgado injustamente.
b) Galileo siempre se consideró un ﬁel católico y
según su biógrafo Vincenzio Viviani que escribió su
biografía en 1654, murió ﬁlosóﬁca y cristianamente.

1. Galileo Galilei antes del
enfrentamiento con la Iglesia Católica
Galileo nace el 15 de febrero de 1564, apenas habían trascurrido 4 semanas desde que el Papa Pío IV,
por la Bula Benedictus Deus, aprobaba el Concilio de
Trento. En 1581 Galileo ingresa a la Universidad de
Pisa para estudiar Medicina, sin embargo, le atraen
las matemáticas. Conoce el pensamiento de Euclides,
Arquímedes y Pitágoras. En 1583 hace observaciones
con relación a los movimientos del Péndulo, y aquí
entra en polémica con pensadores de corte aristotélico, por lo siguiente, según Aristóteles los cuerpos
poseen 3 movimientos naturales: arriba, en razón del
fuego y del aire; abajo en razón de la tierra y del agua,
y ﬁnalmente, el movimiento circular que es propio de
los astros. Si lo anterior es así, entonces el movimiento pendular sería, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, antinatural. Empero, Galileo ha descubierto
que el movimiento del péndulo obedece un orden,
en efecto, Galileo razona de la siguiente manera: si
se construye un péndulo, al hacerlo oscilar, se observa que el tiempo de cada período de oscilación
será siempre el mismo, aunque las oscilaciones vayan
disminuyendo en amplitud; por tanto, ¿cómo un movimiento antinatural, según Aristóteles, puede poseer
un orden matemático? Más bien, piensa Galileo, la
distinción aristotélica sobre movimientos naturales
de arriba, abajo y el movimiento circular es insuﬁciente.
En 1585 Galileo escribe en latín: “Teoremas sobre
el centro de gravedad de los sólidos”, en donde hace
estudios sobre el peso especíﬁco de los cuerpos. En
1586 escribe “La Balancita” en donde plantea lo relacionado con la balanza hidrostática. En 1589 consigue una cátedra de Matemáticas en la Universidad
de Pisa.
En su estancia en Pisa, Galileo comienza a realizar
observaciones en relación con la caída libre de los
cuerpos y de nueva cuenta entra en polémica con
Aristóteles, pues según el estagirita, era un hecho evi-
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dente que al caer dos cuerpos con distintos pesos, el
cuerpo más pesado debería caer con más velocidad
que el cuerpo menos pesado, por ejemplo, un trozo de metal debería caer con mayor velocidad que
un pedazo de papel. Ante lo anterior Galileo razona, el hecho evidente de que el cuerpo más pesado
llegue primero al suelo y después lo haga el menos
pesado, no signiﬁca necesariamente que caigan con
distinta velocidad, en efecto, el cuerpo más pesado
puede romper más fácilmente la resistencia del aire y
por ello llega primero al suelo, en cambio, al cuerpo
menos pesado le es más difícil romper la resistencia
del aire y por ello llega después, luego si ignoramos
la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la
misma velocidad. Los experimentos que Galileo realiza con la caída libre de los cuerpos le dan la razón
y desmienten a Aristóteles.
En 1590 escribe un tratado sobre le movimiento
intitulado De Motu. En 1592 se traslada a la universidad de Padua para enseñar matemáticas, ahí permanecerá 18 años. Para 1595 Galileo conoce muy bien
el sistema astronómico de Ptolomeo, pues hace un
comentario al Almagesto. Se puede decir que Galileo
desde ﬁnales del siglo XVI y principios del siglo XVII,
comienza a conocer el sistema Copernicano como un
sistema matemático y geométrico menos complejo que
el Ptolemaico para describir los movimientos astrales.
En 1604 apareció una nueva estrella que en realidad fue una supernova. Tal fenómeno ponía en tela
de juicio la idea aristotélica sobre la inmutabilidad
de los cielos. En razón de lo anterior se desató la
polémica de, si el fenómeno celeste observado era
realmente fenómeno celestial, lo cual contradecía la
idea aristotélica de los cielos, o bien dicho fenómeno
habría que interpretarlo como ubicado en las altas
capas de la atmósfera terrestre, con lo cual se salvaba
la inmutabilidad aristotélica de los cielos.

2. La astronomía a la luz del telescopio
Desde ﬁnales del siglo XVI habían aparecido unos
instrumentos con lentes para mirar a lo lejos pues
aumentaban de tamaño los objetos distantes, dichos
instrumentos eran utilizados por el ejército, o bien
en las ferias como objetos curiosos. Al parecer entre
1608 y 1609 Galileo tiene noticia de estos instrumentos y perfeccionando a uno de aquellos instrumentos,
logra diseñar un telescopio. He aquí lo inédito en Galileo, utilizar con ﬁnes cientíﬁcos un instrumento que
era utilizado con ﬁnes de utilidad práctica.
En 1609 durante el otoño y el invierno realiza las
primeras observaciones telescópicas las cuáles pueden ser sintetizadas de la siguientes manera:

• Observación de la existencia de nuevas estrellas
nunca antes vistas. El universo es más grande de lo
que se piensa. En un sistema heliocéntrico el universo es más grande que en un sistema geocéntrico, en
razón de que en un sistema heliocéntrico las estrellas
ﬁjas tienen que estar más alejadas de la tierra para
explicar los movimientos y posiciones de los astros.
Lo cual refuta la idea ptolemaica de que las estrellas
ﬁjas están inmediatamente detrás del planeta saturno.
Ahora bien, con esta observación Galileo apoya la
idea de la posible realidad física del heliocentrismo.
• La luna tiene una superﬁcie semejante a la tierra. Con lo cual se desbarranca la idea de inﬂuencia
aristotélica de que la luna tiene una superﬁcie tan lisa
que permite reﬂejar la luz del sol.
• La galaxia es un conjunto de estrellas. Por tanto
no son nubes astrales.
• Júpiter posee cuatro lunas. Lo cual prueba contundentemente que la idea de que un planeta gire,
seguido por su o sus satélites, alrededor de un centro,
no puede ser considerada falsa, ya sea en un sistema
geocéntrico o heliocéntrico.
De este modo para Marzo de 1610 Galileo Publica la obra intitulada “Sidereus Nuncius” (el Mesajero
Celeste). Primera obra en la historia humana en la
cual se habla de los astros tomando en cuenta observaciones telescópicas.
Entre 1611 y 1615 Galileo realiza nuevas observaciones:
• El aspecto tricorpóreo de Saturno.
• La presencia de fases en Venus. Es decir, el
planeta Venus presenta fases iluminadas por el sol,
a semejanza de la Luna. El asunto aquí, consiste en
que según el sistema geocéntrico, Venus no debería
presentar fases, pero en un sistema heliocéntrico las
fases de Venus son perfectamente compatibles con él.
• El sol presenta manchas periódicas. Por tanto,
en el sol existen cambios cualitativos, lo cual no está
previsto por Aristóteles.

3. La controversia: geocentrismo X
heliocentrismo
En 1612 Galileo publica: “Discurso sobre los cuerpos que ﬂotan en el agua o se mueven en ella”. Lo
que motivó la aparición del escrito fue una polémica
que se realizó durante la noche del 2 de octubre de
1611 en una cena. La explicación, siguiendo a Aristóteles, con relación a la ﬂotación de los cuerpos, apelaba a la forma o ﬁgura de los cuerpos, es decir, si un
cuerpo ﬂotaba era porque poseía una forma o ﬁgura

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 12

46

determinada, en concreto, la explicación siguiendo a
Aristóteles de la ﬂotación del hielo era la siguiente: El
hielo es más pesado que el agua, empero, los trozos
de hielo ﬂotan a causa de su forma ancha y aplastada, lo cual impide al hielo atravesar la superﬁcie del
líquido y por ello no se hunde.
Galileo, siguiendo a Arquímedes, sabía que el hielo era menos denso que el agua, y por tanto, más ligero, de modo que ﬂotaba siempre sin importar su forma o ﬁgura. Lo demostró sumergiendo un trozo y soltándolo bajo el agua para dejarlo subir a la superﬁcie.
En 1613 Publica: “Carta sobre las manchas Solares”
Ya en Florencia prosigue sus investigaciones astronómicas, pero al mismo tiempo su adhesión al copernicanismo junto con sus pruebas físicas de él como
eran, el descubrimiento de las 4 lunas de Júpiter y
las fases de Venus, le provocan serias diﬁcultades con
aquellos teólogos que defendían al sistema Ptolemaico.
La controversia entre heliocentrismo y Geocentrismo ofrecía tres aspectos:
a) El Físico: Las principales objeciones al heliocentrismo se centraban en los problemas con la gravedad. Aunque Galileo respondía a ellas aduciendo
buenos ejemplos, como el movimiento de un barco y
el comportamiento que en él tenían los cuerpos, tenía
la deﬁciencia de no contar con una teoría de la gravedad. Cosa que lo hará Issac Newton con la Teoría
de la Gravitación Universal más tarde en 1687 en su
obra “Principios Matemáticos de Filosofía Natural”.
Dada esta limitación, Galileo llegó a argumentar que
las mareas <alta-mar y baja-mar> eran consecuencia
del movimiento de rotación y traslación de la tierra,
lo cual como se demostró posteriormente era falso.
b) El matemático: Los movimientos de los planetas, como se sabe, es de carácter elíptico, Galileo en
cambio todavía pensaba que los planetas seguían un
movimiento circular, esto le representaba diﬁcultades
para justiﬁcar matemática y geométricamente el heliocentrismo. Galileo consideró, muy soberbiamente,
que Johannes Kepler estaba errado en su idea de las
órbitas elípticas.
c) El Teológico. Existen ciertos pasajes de la S. Escritura que apuntan hacia un geocentrismo como son:
1. Salmo 104, 5 (Tierra inmóvil); 2. Salmo 95,5 (Tierra
inmóvil); 3. I Crónicas 16,30 (Tierra inmóvil); 4. Eclesiastés 1,5 (Sol se mueve); 5. Génesis 1, 16-18 (Tierra
centro); 6. Josué 10, 12-13 (Movimiento del sol y luna).
Así pues, la controversia Heliocentrismo vs. Geocentrismo, ofrecía una polémica física, matemática y
teológica. Galileo entre 1613 y 1615 escribe las cuatro cartas copernicanas, en donde expone sus puntos de vista sobre la controversia teológica. A grosso
modo en dichas cartas Galileo expone:

a) La S. Escritura no puede equivocarse y que los
decretos contenidos en ellas son absolutamente ciertos e inviolables.
b) La S. Escritura “Nos enseña como ir al cielo, no
cómo marcha el cielo”. Para Galileo la controversia
heliocentrismo geocentrismo no es cuestión religiosa, sino netamente cosmológica. La S. Escritura es incompetente para resolver tal controversia.
c) Si la S. Escritura no tiene como ﬁnalidad enseñarnos “cómo marcha el cielo”, Galileo con lo anterior comienza a aﬁrmar la autonomía de la astronomía con respecto a la Teología, la cual era considerada
por el pensamiento medieval la reina de las ciencias.
d) Galileo piensa que los pasajes bíblicos de tipo
geocéntrico hay que interpretarlos simbólicamente,
no literalmente, y de este modo Galileo argumenta que si para interpretar la Biblia siempre hay que
basarse en el sentido literal -al “pie de la letra”-, se
caería en muchas contradicciones, incluso en graves
herejías y blasfemias puesto que sería necesario dar a
Dios manos, pies, ojos y sentimientos humanos y corporales tales como la ira, el dolor, el odio e incluso el
olvido más absoluto del pasado y la completa ignorancia del futuro. Con lo anterior Galileo comienza a
decirle a los teólogos cómo deben interpretar la Biblia con relación a los pasajes geocentristas, es decir,
hay que hacerlo de modo simbólico.
f) Galileo expone que la verdad no contradice
verdad, la verdad de la S. Escritura no contradice la
verdad de la astronomía, pues la S. escritura proviene
del Espíritu Santo que es Dios y el estudio de la astronomía proviene de la naturaleza que es obra de Dios.
g) Si hay error, entonces los que fallan son los teólogos o los astrónomos.
En esta polémica destacó una ﬁgura eclesiástica conocida como el cardenal Roberto Bellarmino
(1542–1621) quien al advertir que la polémica entre
aristotélicos y Galileo aumentaba de tono advirtió a
Galileo lo siguiente:
1. Cambiar el sentido literal de algunos pasajes
de la Biblia por una interpretación simbólica es un
asunto muy delicado, porque en los pasajes bíblicos
en cuestión, la tradición de los santos padres y la interpretación actual coinciden en exponer literalmente dichos pasajes.
2. Aunque el geocentrismo de dichos pasajes no
es dogma de fe a como lo son la Encarnación o la Resurrección de Cristo, por ejemplo; no deja de ser con
relación a la fe, ex parte dicentis, algo que se dice a
partir de la fe o se deriva de la fe.
3. En caso de que hubiese una demostración
contundente del heliocentrismo, entonces, eso exigi-
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ría una reinterpretación de las Escrituras, pero sólo a
condición de que hubiese dicha demostración.
4. La ﬁlosofía y la astronomía tradicional aﬁrman la verdad geocentrista.
5. Propone interpretar al heliocentrismo de manera exclusivamente matemática, dejando de lado su
aspecto físico.

4. El enfrentamiento con la Iglesia en
1616
El 7 de febrero de 1615 el dominico Niccolo Lorini
denuncia a Galileo ante el Santo oﬁcio enviando una
copia de una de las cartas copernicanas, especíﬁcamente, la de Benedetto Castelli, llamando la atención sobre
algunas proposiciones peligrosas como podrían ser:
a) Galileo aﬁrma que ciertos modos de hablar de la
Santa Escritura no son válidos.
b) Galileo aﬁrma que las S. Escrituras ocupan el último lugar en lo referente al conocimiento de las cosas naturales.
c) Galileo aﬁrma que las S. Escrituras sólo se reﬁeren
a la fe y no enseñan sobre la creación.
d) Galileo aﬁrma que en las cosas naturales es superior la argumentación matemática que la S. Escritura.
El 19 de febrero de 1616 Galileo es investigado
por el tribunal del santo oﬁcio por un posible delito
de herejía en razón de la siguientes dos tesis:
a) Que el Sol sea centro del mundo, y por consiguiente, carente de movimiento local.
b) Que la Tierra no esté en el centro del mundo ni
inmóvil, sino que se mueva toda ella en sí misma con
un movimiento diurno.
El 24 de febrero de 1616 seis teólogos examinaron
las anteriores dos tesis y llegaron de manera unánime
a las siguientes resoluciones:
a) La primera tesis: Era necia y absurda en ﬁlosofía, y formalmente herética en la medida en que
contradecía las sentencias de la Sagrada Escritura en
su signiﬁcado literal y de acuerdo con el comentario
general de los santos Padres y doctores de la Iglesia.
b) La segunda tesis: Era necia y absurda en ﬁlosofía, y teológicamente, por lo menos, era errónea en lo
que se reﬁere a la fe.
El 26 de febrero de 1616 el Cardenal Bellarmino
envía a Galileo una amonestación por parte del Sto.
Oﬁcio y del Santo Padre. Igualmente, se le prohíbe
a Galileo enseñar el heliocentrismo sea de palabra
o por escrito y se le exhorta a abandonar la teoría
heliocéntrica bajo pena de ser procesado en caso de
reincidencia. A continuación se hizo constar una acta

oﬁcial en donde Galileo se compromete a no enseñar
el heliocentrismo.
El 3 de marzo de 1616 el Santo Oﬁcio trasladó su
sentencia a la Congregación del Índice y dicha congregación emitió una condena del sistema Copernicano porque atentaría contra la S. Escritura. Tal condena enunciaba textualmente que el copernicanismo
era “contrario a las Sagradas Escrituras”.
En 1623 Galileo publica una obra conocida como
“El Ensayador” a propósito de la naturaleza de los
cometas, que por cierto Galileo los considera fenómenos atmosféricos y por tanto no celestiales, además, una obra en donde trata cuestiones relativas a
la nueva física y da pautas metodológicas para dicha
física. En tal obra Galileo escribe: “el lenguaje en que
está escrito el libro de la naturaleza es el lenguaje de
las ﬁguras geométricas y de los números, por lo cual,
sin comprender este lenguaje, es humanamente imposible entender este libro”.
El 6 de agosto de 1623 es elegido Papa Maffeo Barberini con el nombre de Urbano VIII, amigo de Galileo
y en abril de 1624 Galileo tiene seis audiencias privadas con el Papa Urbano VIII, hombre interesado en
cuestiones cientíﬁcas y en el mismo heliocentrismo.

5. El diálogo sobre los dos máximos
sistemas del mundo
De 1624 a 1639 Galileo seguirá investigando en
privado para argumentar mejor sus ideas heliocéntricas y preparando una obra que publicará en 1632
intitulada: “Diálogo de Galileo Galilei, Linceo, matemático honoríﬁco de la Universidad de Pisa y ﬁlósofo
y maestro matemático de su alteza serenísima el gran
duque de Toscana. Donde en el transcurso de cuatro
jornadas se discute sobre los dos máximos sistemas
del Mundo: Ptolemaico y Copernicano, y se exponen
sin conclusión deﬁnitiva las razones físicas y ﬁlosóﬁcas tanto de una parte como de otra”.
Las características de dicho diálogos son:
1. Escrito en Italiano no en latín. Con lo cual
Galileo buscaba llegar no sólo al público culto, sino
al público en general
2. Escrito con base a diálogos y tres personajes.
3. Los tres personajes son: Salviati, Sagredo y
Simplicio. Salviati, representa el cientíﬁco copernicano, cauteloso pero resuelto, paciente y tenaz, en el
fondo es el mismo Galileo argumentando. Sagredo,
es el público abierto a las novedades, pero que quiere conocer las razones de una y otra parte. Simplicio,
representa al ﬁlósofo aristotélico, defensor del saber
tradicional de tipo geocentrista.
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En el Proemio de la obra, Galileo anuncia un debate objetivo en donde se pone en tela de juicio la
teoría de Copérnico como hipótesis matemática. Sin
embargo, al leer el cuerpo de la obra –especialmente
en las jornadas tercera y cuarta- es fácilmente advertir
que es una obra en favor del heliocentrismo resaltando
los méritos de Copérnico y los defectos de Ptolomeo.
El diálogo trascurre a lo largo de cuatro jornadas
de coloquios en donde se critica la distinción de la
doble física aristotélica, mundo celestial y mundo
terreno, concluyéndose que sólo existe una física.
Se pone en confrontación argumentos a favor del
geocentrismo y en contra del heliocentrismo, de tal
modo, que muestra la debilidad de los argumentos a
favor del geocentrismo y hacer ver que los argumentos en contra del heliocentrismo no tienen sentido.
En la conclusión termina diciendo que tal vez el
heliocentrismo sea falso como realidad física, con la
ﬁnalidad de que el libro no fuese rechazado por la
revisión eclesiástica que concedía el imprimatur.

6. El juicio sobre Galileo en 1633
A principios de 1632 el libro comienza a imprimirse y a ser vendido. En mayo de 1632 el libro se
empieza a conﬁscar en Roma debido a que:
1. Galileo propone como verdad física el movimiento de la tierra y la inmovilidad del Sol.
2. El faltar a su compromiso de 1616 en donde
se comprometía a no divulgar el heliocentrismo.
3. El escribir en lengua vulgar y no en latín, con
lo cual se difundía el error.
En Roma hubo incluso una división entre los mismos eclesiásticos: unos estaban de acuerdo con el
contenido del libro y otros no. La polémica a favor o
en contra de Galileo y de su libro fue tan importante
en Roma, que incluso el Papa Urbano VIII designó
una Comisión para investigar el problema en agosto
de 1632. La comisión ratiﬁcó las tres razones anteriores, más una cuarta, que consistió detectar ciertas
irregularidades para conceder el imprimatur del libro,
en donde el señor Galileo se había comprometido a
hacer ciertas correcciones que nunca hizo. El Papa
Urbano VIII pasó los resultados al Tribunal del Santo
Oﬁcio y para el 3 de octubre de 1632 el tribunal cita a
Galileo para ser juzgado como divulgador de herejías.
El 13 de febrero de 1633 Galileo llega a Roma
para ser juzgado. De Febrero a Junio Galileo fue sometido a 4 interrogatorios para que ﬁnalmente el 22
de junio de 1633 se diera a conocer el dictamen ﬁnal. Tres de los 10 jueces mencionaron que Galileo
no era culpable. La pena merecía cárcel, pero debido

a que Galileo era de edad avanzada se le conmutó
por arresto domiciliario en su villa de Florencia en
donde pasaría el resto de su vida, donde no podía recibir a nadie ni escribir nada sin previa autorización.
Dicha villa estaba junto al Monasterio de San Mateo,
en donde estaba su hija Sor María Celeste.

7. La última etapa de Galileo
Después del segundo proceso y de su abjuración,
Galileo escribe Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que versan sobre
la mecánica y los movimientos locales.
Los Discursos también están redactados en forma
de diálogo y en ellos encontramos los mismos protagonistas del Diálogo sobre los dos sistemas máximos:
Salviati, Sagredo y Simplicio. Asimismo, los Discursos se desarrollan en cuatro jornadas.
En las primeras dos jornadas se discute sobre la
resistencia de los materiales, asimismo, Galileo hace
un recuento y busca fundamentar con más precisión
todas sus investigaciones en física: vacío, caída libre,
leyes del péndulo. También desarrolla cuestiones de
estática - la primera nueva ciencia.
Las jornadas tercera y cuarta se dedican a la segunda nueva ciencia, la dinámica. Se habla del movimiento uniforme, el movimiento naturalmente acelerado y el movimiento uniformemente acelerado,
por otra parte, se establece que la trayectoria de los
proyectiles posee forma parabólica.
Los Discursos fueron impresos en Holanda, a donde habían llegado en forma clandestina y aparecen
en 1638. Representan la contribución más madura y
más original realizada por Galileo en donde pone las
bases de la física moderna que será fundamentada y
desarrollada por Newton.
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Os evangelhos e as fórmulas dos
concílios antigos: texto e contexto

Eduardo Hoornaert

As quatro subdivisões da Notiﬁcação dirigida a Jon
Sobrino no dia 15 de março próximo passado vêm
encabeçadas por expressões como “Divindade de Jesus Cristo”, “Encarnação do Filho de Deus”, “Reino
de Deus” e “Valor salvíﬁco da morte de Jesus”. São
fórmulas elaboradas, séculos atrás, pelos concílios
ecumênicos da Igreja antiga, especialmente pelos
concílios de Nicéia (325) e Constantinopla (381). Essas expressões soam familiares a pessoas acostumadas ao linguajar da hierarquia eclesiástica, pois fazem parte de seu vocabulário tradicional. Mas elas
são estranhas a quem não está acostumado a ouvir
sermões. E ameaçam cair como blocos de granito na
cabeça de quem se atrever a mexer com elas no intuito de apresentar a fé cristã de forma mais inteligível
ao ser humano de hoje.
Acontece que estamos falando de palavras numa
época em que, pela primeira vez em muitos séculos, a ﬁlosoﬁa mexe explicitamente com a questão
da complexidade que envolve a relação entre palavra
e coisa objetiva, um tema ao qual a tradicional ﬁlosoﬁa ocidental dá pouca ou nenhuma atenção. No
oitavo capítulo de suas Conﬁssões, Agostinho — por
exemplo — explica como aprendeu a falar.1 Desde os
primeiros meses da vida e ao longo de toda a nossa
existência, escreve ele, aprendemos a construir o universo interior por meio de palavras diretamente relacionadas com coisas. Agostinho conta que aprendeu
o que era “cadeira” quando observava pessoas dizendo a palavra “cadeira” enquanto apontavam um determinado objeto. Em latim: verba signa rerum (“palavras são sinais de coisas”). Para Agostinho e toda a
tradição ﬁlosóﬁca que ele representa, a palavra mantém uma relação pura e simples com a realidade. Ela
é como um tijolo que se encaixa na construção da
casa “objetiva” em que vivemos a vida toda.2
A ﬁlosoﬁa lingüística do século XX considera ingênuo esse modo de entender a palavra. Ela nos ajuda
a perceber que as palavras fazem parte de conjuntos
ou “jogos” intencionais.3 A palavra só passa a ter sentido quando está enquadrada dentro de um conjunto
construído com determinada intencionalidade. Entender uma fala pressupõe que se entenda sua inser-

ção numa determinada construção intencional. Isso
tanto se aplica à fala ordinária do dia-a-dia como à
cientíﬁca (que não pode ser considerada uma torre
de marﬁm de objetividade). Explicitando as coisas
desse modo, a ﬁlosoﬁa lingüística põe o dedo numa
chaga que, de forma crescente nos dias de hoje, afeta a nossa vida. Estamos todos expostos, hoje como
nunca, a produções sempre mais soﬁsticadas de palavras, imagens, sinais e símbolos emanados de poderosos meios de comunicação que intentam o proveito
de grandes empresas e de grandes instituições, em
detrimento do bem comum. Essas instituições fazem
o jogo de seus interesses sob aparências enganosas.
O futuro da democracia, no mundo inteiro, depende
sempre mais da capacidade das pessoas em perceber
os jogos (freqüentemente sujos) que se escondem sob
palavras aparentemente inofensivas e sempre atraentes. Os ﬁlósofos lingüistas combatem a ingenuidade
que até hoje predomina em relação à recepção de
mensagens, imagens e palavras e ensinam-nos a sermos rigorosos nesse assunto. Mesmo quando se trata
da leitura da Notiﬁcação vaticana do 15 de março
próximo passado.
1. A primeira coisa que me incomoda na Notiﬁcação é a falta de imbricação entre texto e contexto na
leitura dos documentos aduzidos ao longo da argumentação. No “Pressuposto metodológico” aparece
a seguinte frase: As fórmulas (dos concílios) são interpretações autênticas do dado revelado (n. 3). Os
autores da frase passam por cima da inserção histórica tanto dos textos do Novo Testamento como dos
textos conciliares e demonstram desconhecer (ou
menosprezar) o “princípio do contexto”, enunciado
pela primeira vez em 1884, pelo ﬁlósofo alemão Frege,4 e que reza assim: “Um enunciado só tem sentido
dentro de seu contexto”. Fora de contexto, a palavra
não signiﬁca nada. É preciso contextualizar os textos, ou seja, entendê-los dentro de contextos especíﬁcos. O contexto em que são redigidos os textos do
Novo Testamento é diferente do contexto em que se
elaboraram as fórmulas dos concílios do século IV.
O cristianismo dos três primeiros séculos é uma religião de voluntários e voluntárias.5 As pessoas ade-
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rem livremente ao movimento cristão. Constitui um
anacronismo atribuir um caráter normativo-autoritativo aos textos produzidos naquele período. Quando
são Paulo, por exemplo, fala em normas, ele alude a
prescrições anteriormente discutidas e aceitas pelos
participantes de seus grupos. Paulo apenas lembra
normas aceitas por todos e todas. Ele não impõe. Nos
primeiros séculos, ninguém está obrigado a seguir o
modo de viver cristão. O cristianismo dos três primeiros séculos, na medida em que é composto de
pessoas que aderem voluntariamente ao movimento,
é de natureza dialogal, não autoritativa.6
Tudo isso muda no século IV. Tomemos o exemplo do Concílio de Nicéia, em 325. A instância interessada em ver os bispos reunidos na residência de
verão do imperador Constantino é a administração
do Império Romano, desejosa de uniﬁcar o vasto
império por meio de uma só crença religiosa. Demonstrando habilidade política, o imperador oferece
aos bispos, no ﬁnal dos trabalhos conciliares, uma
recepção digna de senadores do império. Eusébio de
Cesaréia conta-nos a profunda impressão que tanta
honraria causa nos bispos: Destacamentos da guarda imperial e de outras tropas cercaram a entrada do
palácio com espadas desembainhadas. Os homens
de Deus puderam passar sem medo, em meio a soldados, até o coração dos aposentos imperiais, onde
alguns se sentaram à mesa junto com o imperador e
outros se reclinaram em divãs espalhados dos dois
lados. Quem olhava, tinha a impressão de que se
tratava de uma imagem do Reino de Cristo, de um
sonho, em vez da realidade.7 As autoridades do império aproveitaram-se, habilmente, da vontade existente entre os bispos no sentido de resolver algumas
questões internas — o arianismo, o melitianismo e a
ﬁxação de uma data comum para celebrar a festa da
Páscoa — para sugerir-lhes uma mudança radical de
comportamento. Os bispos, fascinados, ofereceramm
pouca resistência às propostas de Constantino, que,
aparentemente, combinavam bem com sua ânsia de
combater heresias. Assim, eles passaram por cima da
tradição dialogal do movimento cristão e adotaram,
em pouco tempo, o modo normativo e autoritativo
da administração imperial.8 Em Nicéia, o cristianismo tornou-se normativo. Eis a grande diferença entre
as fórmulas dos concílios e o “dado revelado” (nos
evangelhos): as primeiras são normativas, enquanto
o último é de ordem dialogal. Não se pode falar em
“interpretação autêntica”.
2. Um segundo termo da Notiﬁcação que merece
ser analisado é o termo “verdade”. Na conclusão do
texto (n. 11), lê-se: “A verdade revelada por Deus mesmo em Jesus Cristo e transmitida pela Igreja constitui

o princípio normativo último da teologia e nenhuma
outra instância pode superá-la”. Alhures na Notiﬁcação, pode-se ler que essa mesma “verdade revelada”
encontra-se nos textos do Novo Testamento. Em que
sentido pode-se falar em “verdade” em referência ao
Novo Testamento? Num sentido cognitivo? Eu imagino que um evangelista como Marcos ﬁcaria surpreso
em ouvir dizer que os leitores, hoje, procuram “a verdade” (cognitiva) no seu texto. Pois não lhe passa pela
cabeça promulgar um novo “conhecimento” às pessoas. Sua “verdade” é outra. O que ele quer é dialogar
com seu público ouvinte ou leitor e tentar levá-lo a
caminhar com Jesus e com os apóstolos. Marcos não
se limita a descrever episódios da vida de Jesus, ele
quer ação. O tempo todo ele está de olho no ouvinte/
leitor e questiona-o, discute com ele e demonstra que
vale a pena seguir o caminho de Jesus. Já se foram os
tempos em que se estudava o “Jesus histórico” numa
linha puramente informativa. Dos anos 1990 para cá,
os estudos dos evangelhos focalizam o caráter dialogal, não meramente informativo, dos mesmos. Os
evangelhos são textos à procura de quem se sensibilize com a história de Jesus, não para admirá-lo, mas
para deixar-se tocar por seu modo de ser, de agir e
de falar. A rigor, os evangelhos não “aﬁrmam” nada
nem prescrevem nada, mas direcionam-se à conversão, à mudança no pensar e sentir das pessoas que
os lerem. As aﬁrmações do Novo Testamento sobre
a divindade de Cristo, sua consciência ﬁlial e o valor
salvíﬁco de sua morte (n. 3 da Notiﬁcação) devem ser
entendidas dentro dessa perspectiva dialogal, nunca
num sentido cognitivo ou dogmático. Fica estranho
falar em “verdade” (no sentido cognitivo) em relação
aos evangelhos e demais textos do Novo Testamento.
Os primeiros cristãos estavam querendo comunicar
uma experiência de vida e convidar pessoas a compartilhar essa experiência. Não visavam a informar,
mas a dialogar e atrair. Eis mais um item em que a
Notiﬁcação ﬁca alheia a uma abordagem contextual
da mensagem cristã.
3. A frase mais estranha de toda a Notiﬁcação aparece no n. 3 e reza: “Os concílios não signiﬁcam helenizações do cristianismo, mas o contrário. A cultura grega sofreu uma transformação de dentro e pôde
converter-se em instrumento para a expressão e a
defesa da verdade bíblica”. Essa frase é incompreensível, pois desde Adolf von Harnack (que escreve em
1886) a idéia da helenização do cristianismo é consensual entre historiadores.9 O que merece ser dito
sobre esse encontro entre cristianismo e helenismo é
que — no caso das fórmulas de Nicéia — não se trata
de uma simples “tradução” da mensagem evangélica em termos gregos, embora os conceitos enuncia-
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dos no credo (encarnação, ﬁliação divina, ascensão,
vinda do Espírito Santo) originem-se numa leitura do
evangelho de são João. Entre o universo lingüístico
do referido Evangelho e o universo do Concílio existe
uma diferença fundamental. Nicéia não é uma simples tradução ou “adaptação” de termos evangélicos.
Há uma mudança de sentido. Os termos evangélicos
são submetidos a uma operação de cálculo que os
transforma em instrumentos de luta pela ortodoxia
contra a heresia. Os bispos reunidos em Nicéia pensam, antes de tudo, no estabelecimento e na salvaguarda do poder de uma instituição particular. Aﬁnal,
a assembléia dos bispos em Nicéia é um jogo de forças políticas, entre imperador e bispos, bispos entre
si, sacerdotes e bispos, heréticos, monges etc.
O uso do termo “jogo”, já evocado anteriormente, ajuda a compreender que Nicéia é pura contingência, ação do momento, transferência lingüística
motivada por interesses políticos. Pertence à história
que passa inexoravelmente. No século IV, os bispos
acharam por bem retirar palavras do evangelho de são
João do universo lingüístico em que foram redigidas e
transformá-las em instrumentos de uniﬁcação de uma
Igreja e de combate às heresias. Isso é passageiro.
Mesmo assim, a repercussão do credo de Nicéia e de
Constantinopla na história do cristianismo continua
sendo enorme. Ele constitui a base do catecismo que
os cristãos aprendem ao longo dos séculos. Revestidas de poder institucional, essas palavras demonstraram durante séculos uma grande capacidade de
congregação. Mas palavras normativas não subsistem
sem o sustentáculo de uma organização poderosa,
diferentemente de palavras dialogais, que continuam
vigorosas enquanto existir quem se mostre disposto a
dialogar e questionar. Palavras morrem quando ninguém mais as entende e quando se perde o interesse por elas. Pois é o diálogo que viviﬁca a palavra.
O que durante séculos constituiu a grande força do
credo mostra ser sua grande fraqueza hoje. Pesquisas
indicam que a maioria dos cristãos, hoje, ou desconhece os termos do credo ou apenas ouve vagamente
falar deles em pregações e celebrações litúrgicas.10 As
pessoas tornam-se sempre mais sensíveis aos aspectos negativos de um dogma freqüentemente invocado
para hostilizar os que pensam de maneira diferente,
para subordinar as mulheres, tolerar a escravidão nas
suas diferentes formas,11 apoiar sistemas autoritários,
discriminar homossexuais e perpetuar uma visão patriarcal do mundo e da vida. Hoje, muitos cristãos
“desligam”, não querem mais discutir esse tipo de assunto, enquanto pequenos grupos de fundamentalistas aproveitam-se da indeﬁnição reinante para impedir que se prossiga na re-atualização do cristianismo.

Temos um longo período de insegurança e procura
pela frente. Muitos preferem morrer com as palavras
antigas a assumir o desaﬁo de retornar à criatividade
dialogal dos autores dos evangelhos. Por outro lado,
contudo, um número crescente de cristãos supera a
saudade das pompas e dos superlativos, dos abanos
persas, das tiaras, das mitras, da sedes gestatoria, de
anéis e genuﬂexões, subserviências e obediências,
e sente-se tocado pelo sofrimento das mulheres iraquianas que choram, das crianças amedrontadas do
Haiti, dos meninos que morrem de fome na África,
das moças vendidas pelo mundo afora e dos jovens
das favelas que brincam com armas. É aí que renasce
o espírito do Evangelho.
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A redescoberta do Reino na teologia

João Batista Libanio

Nas últimas décadas anteriores ao Concílio Vaticano II, a exegese e a teologia bíblica já vinham valorizando a categoria do Reino de Deus.1 O Concílio
Vaticano II consagra-a, relacionando-a com a Igreja.
Ousa dizer que Jesus deu início à Igreja “pregando
a Boa-Nova, isto é, a vinda do Reino de Deus... Este
Reino manifesta-se claramente aos seres humanos nas
palavras, nas obras e na presença de Cristo”. Depois
da ressurreição de Jesus, a Igreja, enriquecida pelos
dons que ele lhe deu, recebeu a missão de anunciar a
e instaurar em todas as gentes o Reino de Cristo e de
Deus. Ela lhe é o germe e início.2
Se por circunstâncias históricas a Igreja Católica praticamente tinha-se identiﬁcado com o Reino, hoje percebemos a distinção entre ambos e a relação de sinal,
que a Igreja é, respeito ao Reino, realidade que a supera.
Nesse contexto de valorização do Reino e da missão
de Jesus como pregador do Reino, teólogos da libertação elaboraram reﬂexões inovadoras que, de maneira simples e sintética, resumiremos em quatro teses:
1. Jesus não se pregou a si mesmo, mas o Reino de
Deus. Só depois da ressurreição a comunidade
identiﬁca-o com o Reino, a ponto de, séculos
depois, Orígenes chamá-lo de autobasileia — o
próprio Reino.
2. Jesus se entende numa dupla relação com o Reino.
3. No Reino pregado por Jesus, os pobres ocupam
lugar de preferência de tal maneira que eles o
qualiﬁcam.
4. A Igreja é chamada à dupla tarefa de anunciar e
signiﬁcar em palavras e gestos o Reino, especialmente pela predileção pelos pobres, e de reconhecer a presença do Reino em todos os lugares
em que os pobres são evangelizados, libertados.

Jesus pregou o Reino
Antes de Jesus iniciar sua pregação, João Batista proclamou: “Convertei-vos, porque o Reino dos Céus já
está perto” (Mt 3,2). Anunciou a proximidade do Reino

que exigia conversão, simbolizada pelo batismo. João
saiu logo de cena, degolado por ordem de Herodes.
Entrou Jesus. Repetiu a mesma pregação: “Completou-se o tempo. Chegou o Reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15). Bons
exegetas interpretam os versículos de Marcos como
verdadeiro resumo da missão de Jesus: apontar para
a presença do Reino pela ação de Deus. E esta se
manifesta na sua pessoa, mensagem, ações. E ele, por
sua vez, não se autocompreende fora de tal relação
com o Reino. Para que os ﬁlhos do paganismo não
se enganassem a respeito desse “Filho de Deus” que
aparece na terra, imaginando tratar-se de mera visita
de um ser divino entre nós e não de verdadeira encarnação, Lucas e Mateus inserem-no na genealogia
humana, iniciada ora em Adão (humanidade) ora em
Abraão (povo hebreu). Mais: Lucas enquadra-o nas
coordenadas geográﬁco-históricas, citando Tibério
César, Pôncio Pilatos, Herodes e seu irmão Filipe, Lisânias, Anás e Caifás. É um Jesus bem localizado e
não um Filho de Deus peregrino. Como se fosse pouco, Paulo, na Epístola aos Filipenses, consagra, deﬁnitivamente, a condição humana de Jesus, jogando
com duas metáforas: esvazia-se do divino e assume
o esquema do escravo: “Ele, subsistindo na condição
de Deus, não pretendeu reter para si ser igual a Deus.
Mas aniquilou-se a si mesmo (em grego: ekenosen),
assumindo a condição (em grego: esquema) de escravo, tornando-se solidário com os seres humanos. E
apresentando-se como simples homem (Fl 2,6-7)”.
Nessa condição de humanidade, de esvaziamento, de forma de escravo, Jesus não teria condição de
pregar-se a si mesmo. Toda a referência dá-se em relação ao Reino de Deus e ao Deus do Reino, como
Jon Sobrino costuma acentuar. A categoria Reino de
Deus, no tempo de Jesus, por ser muito conhecida,
era disputada por diversas propostas, diante das quais
Jesus se posicionou, marcando a própria originalidade. A sacralidade da Torá atravessa a tradição de Israel. Impressiona na leitura do Antigo Testamento a importância da Lei para os judeus. O Sl 119(118), que
faz parte, hoje, da oração diária da Igreja, resume
bem tal exaltação da lei. De beleza tão sublime que
Pascal aconselhava rezá-lo todos os dias. Os fariseus
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encamparam para si tal proposta do Reino. “Bemaventurados os que seguem caminho perfeito, aqueles que na Lei de Javé andam e vivem” (Sl 119,1). O
Reino de Deus resumia-se para eles no cumprimento
rigoroso da Lei. Tinham atrás de si apoio do povo, dos
piedosos, dos cumpridores e amantes da Lei de Javé.
A situação de Israel nos tempos de Jesus vinha de séculos de dominação estrangeira e sofria da presente
ocupação romana.
Pululavam rebeliões, especialmente de trabalhadores do campo, contra os impostos, recenseamentos
ordenados pelos romanos. O grupo dos zelotas capitalizava tal sentimento de rebeldia contra a dura realidade política ao apelar, também, para a experiência
religiosa da absoluta soberania de Javé sobre Israel.
Os romanos, por sua vez, revidavam com violentas
razias, cruciﬁcando os rebeldes e cidadãos. Húmus
fértil para crescer o sentimento de insatisfação popular e brotarem surtos armados por conta de revoltosos, como Teudas (At 5,36), Judas Galileu (At 5,37),
Barrabás (Mc 15,7) e outros. A face violenta do Reino.
Em vez de pegar em armas, outros grupos preferiam esperar que Javé mesmo interferisse violentamente, destruindo os adversários. Era a perspectiva
escatológica e, mais que tudo, apocalíptica do Reino.
Os defensores encontravam excelentes fundamentos
bíblicos em leitura literal de passagens de Isaías e de
outros profetas. É o festim que o Senhor preparará
sobre a montanha de Jerusalém (Is 25,6). É a vingança
e a retribuição de Deus que fará maravilhas, trazendo
de volta a Sion o povo com gritos de alegria (Is 35,110). São os novos céus e as novas terras (Is 65,17-25).
Havia tal clima de expectativa escatológica. Os essênios fechavam-se no mosteiro, rezando, puriﬁcandose à espera dessa hora de vitória total dos ﬁlhos da
luz sobre os ﬁlhos das trevas.
A beleza física, a importância religiosa, política e
econômica do templo, além das leis que prescreviam
os sacrifícios, faziam dos sacerdotes e saduceus poderoso grupo político-religioso. Por que o Reino de
Deus não se instauraria a partir do templo?
Em toda situação de dominação e de resistência
existe o grupo dos conciliadores, os quais ﬁrmam
aliança com os ocupadores na esperança de que se
poupem vidas. Caifás, referindo-se à condenação de
Jesus, formula com nitidez o princípio da acomodação ao poder estrangeiro: “É preferível que morra um
só homem por todo o povo” (Jo 18,14).
Diretamente, Jesus confrontou-se com João Batista. Deixou-se batizar por ele. Reconheceu que estava
para acontecer uma irrupção do Reino. Calando-se a
voz do Batista, abre-se-lhe o espaço para o seu anún-

cio próprio do Reino. Ele se distancia de todas as
concepções anteriores. A idéia central para ele consiste na relação original e única que estabelece com
o Reino e com o Deus do Reino.

Jesus entende-se numa dupla relação
com o Reino de Deus
E a relação é dupla. Anunciar o Reino é sua missão
principal. Depois do momento de graça do batismo,
põe-se a pregar o Reino. O Reino é algo maior do
que ele. De certo modo, apresenta-se, num primeiro
momento, como externo a ele. Obra de Deus, o Deus
do Reino. Deus é maior do que ele (Jo 14,28). Pede
atenção para a realidade do Reino, que é a ação salvadora de Deus, soberano último e deﬁnitivo de todo
criado e de tudo o que o ser humano constrói. Deus
reina com poder salvíﬁco, de maneira concreta, no
interior da história humana. Insere-se tal concepão
na tradição profética, cujo centro é Javé, o Deus dos
exércitos, Adonai que libertou o Povo de Israel do
Egito e o conduziu à Terra Santa por meio de braço
poderoso. Retirou-o, por meio de Ciro, do segundo
cativeiro da Babilônia. É o Deus da Aliança, Deus ﬁel,
Deus dos pais. A história de Israel resume-se na gesta
libertadora de Javé e no seu domínio absoluto, que
é ampliado, no Segundo Isaías, a todos os povos e a
toda a criação. Tudo se faz pelo amor de predileção
de Deus para com o povo, apesar das inﬁdelidades.
Jesus desloca o acento do Reino para a ﬁgura de
Javé, como Pai, seu e nosso, que age nas próprias
obras de Jesus, na linguagem de João (10,37-38). Nele
acontece o Reino. Estabelece-se, então, uma segunda
relação entre Jesus e o Reino, que lentamente conduzirá a comunidade a identiﬁcá-lo com o Reino.
À primeira vista, a ênfase no Jesus histórico, bem
como na sua pregação do Reino, parece desconhecer
a realidade absoluta que o próprio Jesus signiﬁca e
é. A teologia da libertação acentua a dimensão da
historicidade de Jesus e da centralidade do Reino em
sua vida, questionando certa cristologia que começa
a pensar Jesus a partir da divindade. Repete-se, hoje,
a tensão que nos inícios houve entre a cristologia antioquena, com acento sobre a humanidade, e a cristologia alexandrina, com a tônica sobre a divindade.
Supera-se tal tensão não negando a primeira relação de exterioridade e dependência de Jesus no seu
caráter histórico, em face do Reino, mas avançando
a reﬂexão. No primeiro momento, a inferioridade de
Jesus com respeito ao Reino manifesta o limite de sua
consciência humana histórica. Permanece dado da
revelação, como já falamos anteriormente.
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No entanto vale o contrário. Na sua última raiz,
Jesus constitui-se pela relação com o Pai, na repetida
insistência do evangelho de João. O termo relação
é tão denso e forte que a teologia trinitária o escolheu para deﬁnir as pessoas divinas. Tem um sentido
diferente do que usamos para as relações acidentais
da vida. Por experiência percebemos a diferença nas
relações que estabelecemos. Vão desde aquelas bem
superﬁciais, com coisas que nos cercam, passando
pelas que nos vinculam a compromissos e pessoas,
até aquela com Deus criador e salvador, que nos
constitui como ser. Tanto é válido dizer que o Reino
de Deus e o Deus do Reino são maiores que Jesus
quanto dizer que ele se deﬁne, constitutivamente, por
eles numa igualdade radical. Jesus disse que faríamos
coisas maiores do que ele. Frase ousada. Mas sabemos que não o fazemos sem a presença dele.
Permanecem válidas, portanto, as duas aﬁrmações
em forma antitética, isto é, provocativas entre si. Jesus
histórico prega, anuncia, atualiza o Reino de Deus,
que ultrapassa a historicidade de sua vida. O Reino
faz-se presente em todos os tempos e espaços além
de tudo o que ele fez e disse. A fé cristã posterior, iluminada pela ressurreição de Jesus, interpretando tudo
a partir do Cristo gloriﬁcado, identiﬁca-o com o Reino de tal maneira que, onde houver a mínima presença do Reino, aí estará, também, o Senhor presente.

Reino de Deus e os pobres
Na pregação do Reino, os pobres ocupam lugar
de centralidade.3 É uma das evidências do Novo Testamento. Lucas formulou-a de forma taxativa, sem
adjetivação: “Felizes vós, que sois pobres, porque
o Reino dos céus vos pertence!” (Lc 6,20). Como
se não bastasse, virou a bem-aventurança em malaventurança em relação aos ricos: “Mas ai de vós,
que sois ricos, porque já tendes o vosso consolo!” (Lc
6,24). Não há muito que especular diante da rudeza das expressões de Lucas, que fala diretamente dos
pobres em três condições de pobreza, de fome e de
lágrimas. Segundo o exegeta francês J. Dupont, que
estudou profundamente as bem-aventuranças, na raiz
está a natureza do Reino: a disposição de Deus de
exercer seu Reinado em favor dos mais deserdados
deste mundo.4 Estamos diante do privilégio do pobre
por ser pobre, cujo último fundamento não está nele,
mas no amor de Deus com respeito a ele. Mistério da
ternura divina, que prefere o pobre na sua condição
de pobreza para, aí, mostrar seu Reinado. Atravessa
a revelação tal predileção de Deus pelo menor, pelo
fraco. Na escolha do povo de Israel para fazer com
ele a aliança, manifesta-se já esse traço divino. “Se

o Senhor se ligou a vós e vos escolheu, não foi por
serdes o mais numeroso dentre todos os povos, pois
sois o menor de todos os povos” (Dt 7,7). O povo
não pode orgulhar-se de ter conseguido a prosperidade pela força de seu punho, mas pelo dom de Deus
(Dt 8,17). O pobre não tem de onde vangloriar-se da
preferência de Deus. Deus ama-o preferentemente,
porque o quer. E nada mais. E toca-nos acolher, na
humildade e no espanto, essa predileção de Deus.
Para que tudo não ﬁcasse ligado a uma frase e
assim pudesse algum exegeta burguês peregrino ou
alguma autoridade eclesiástica desatenta aos pobres
relativizar tal aﬁrmação de Jesus, ele fez questão de
multiplicar os sinais de predileção pelos pobres, enfermos, mulheres, crianças, pecadores, publicanos
— que naquela época formavam grande grupo de
excluídos. Eram vistos como desafetos, desprezados
e até mesmo castigados por Deus segundo uma tradição que não correspondia à verdadeira revelação de
Deus. Jesus esposa a autêntica concepção profética
anunciando um Reino que se faz presente à medida
que os excluídos são atingidos pela ação salvadora
de Deus.
A tradição profética haure da cultura do Antigo
Oriente Próximo, segundo a qual o rei julgava-se o
protetor dos fracos e pobres. Ao pesquisar tal contexto sociocultural, que inﬂuenciou Israel, N. Lohﬁnk
constata que em prólogos e epílogos de livros da lei,
em inscrições reais, em textos épicos e sapienciais,
insiste-se que a principal missão do rei era cuidar dos
fracos da sociedade, especialmente na função de juiz.
À guisa de exemplo, lê-se, na Epopéia Aqht, sobre o
agir normal do rei, que “ele se levanta, toma lugar à
porta da cidade, no círculo dos nobres, que naquele
lugar se reúnem. Concede o direito no processo à viúva e decide a favor do pedido do órfão”. A base da
ética do cuidado dos pobres era a convicção comum
de que os deuses, particularmente o deus Sol, tinham
especial atenção ao pobre.5 Se Israel tentou realizar
tal programa, interpretando Javé à luz de tal matriz
cultural, Jesus levou-o à plenitude. Para concluir, eloqüente é o capítulo 25 de Mateus, sobre a realização
escatológica do Reino, sob o ângulo do juízo. Jesus
identiﬁca-se, sem mais, com os famintos, sedentos, estrangeiros, desnudos, enfermos, encarcerados, isto é,
“um dos menores desses meus irmãos” (Mt 25,31-46).

A Igreja e o Reino. Breve palavra final
Antes do Concílio Vaticano II, predominava a
compreensão da realidade do Reino a partir da Igreja
concreta, institucional. Projetava-se sobre o Reino a
construção histórica da Igreja. A exegese moderna crí-
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tica, a teologia bíblica alimentada por ela, a reﬂexão
sistemática nas pegadas do Vaticano II provocaram
necessária inversão. Primeiro ausculta-se a revelação,
especialmente a pessoa de Jesus, seu agir, suas mensagens sobre o Reino, como vimos acima, e depois,
em face de tal realidade, a Igreja julga-se a si mesma.
A precedência dos pobres no Reino de Deus levou
teólogos da libertação a pensarem na Igreja a partir
dos pobres. Uma Igreja dos pobres. Nesse ponto, aliás, andam bem acompanhados pelo beato João XXIII,
que, em mensagem de 11 de setembro de1962, um
mês antes do início do Concílo, aspirava a que a Igreja se apresentasse tal como é e quer ser: “A Igreja de
todos e, particularmente a Igreja dos pobres”.6 Ficou
famosa, também, a intervenção do cardeal Lercaro
na aula conciliar, no ﬁnal do primeiro período, que
criticava o esquema sobre a Igreja, por não apresentar os pobres como seus membros privilegiados. João
Paulo II usou, abundantemente, a expressão: “Igreja
dos pobres”. Só no discurso que ele fez na Favela do
Vidigal repetiu-a dez vezes.7
Assim, onde os pobres forem evangelizados e
amados, aí acontece o Reino de Deus. O Reino é,
primordialmente, dos pobres. Ora, a Igreja, enquanto
sacramento do Reino, é, primordialmente, uma Igreja
dos pobres. Sua missão principal consiste em anunciar em palavras e gestos a predileção pelos pobres
e denunciar tudo o que os fere. Mais: na leitura dos
sinais dos tempos, como fez na Gaudium et spes, interpreta as realidades sociais e espirituais a partir da
opção pelos pobres. A teologia da libertação signiﬁcou, nesse sentido, enorme bênção para Igreja, ao recordar-lhe a primazia dos pobres e, a partir deles, elaborar consistente reﬂexão e apontar ações pastorais.
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6
7

DUPONT, J. Les béatitudes. Paris, J. Gabalda, 1969.
v. II: La bonne nouvelle, p. 15.
LOHFINK, N. Option for the poor. The basic principle
of liberation theology in the light of the Bible. 2.
ed. Berkeley- CA, Bibal Press, 1995. pp.15ss.
AAS 54 (1962) 682.
BARREIRO, Álvaro Os pobres e o Reino. Do evangelho
a João Paulo II. São Paulo, Loyola, 1983. p. 119.

Conclusão
A ordem bíblica: Reino, Jesus, Igreja. O Reino ilumina a pregação de Jesus. Jesus deﬁne-se pelo Reino,
como exterioridade pregada e como identidade realizada. A Igreja refere-se aos dois sob o aspecto de
deixar-se julgar por eles e de ser-lhes sacramento em
benefício da humanidade.
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O projeto teológico de Juan Luis
Segundo no contexto das teologias
da libertação latino-americanas
*

Jesús Castillo Coronado*

Foram as apresentações fáceis ou caricaturais do
que a teologia da libertação é e persegue1 que levaram - já desde várias décadas - tanto teólogos da
libertação como outros simpatizantes desta a esclarecer suas origens e propósitos iniciais. Assim, pessoas da importância de Juan Carlos Scannone, Enrique
Dussel, Deane William Ferm ou o próprio Juan Luis
Segundo propuseram-se não somente a refutar a idéia
de que a teologia da libertação é uma continuação
ou cópia da teologia política européia, mas também
deixar bem claro que as origens e sementes do que
hoje conhecemos pelo nome genérico de teologia da
libertação devam ser buscadas não tanto em ideologias políticas ou econômicas alheias ao cristianismo,
mas naquelas concepções antropológico-religiosas
trabalhadas e assumidas pelo Concílio Vaticano II,
juntamente com a riqueza das fontes originárias do
cristianismo, isto é, a Tradição e a Escritura.2 Da mesma forma, estes autores esclareceram também que a
opção fundamental desta teologia foi, desde o princípio - e continua sendo até nossos dias -, contribuir
com a libertação e a humanização dos homens e das
mulheres deste continente, especialmente dos mais
pobres, marginalizados e excluídos. E isso não somente por compaixão ou solidariedade “estritamente
humanas”, mas também, e antes de tudo, porque o
cristianismo é uma “religião” fundamentada no amor
e no serviço àqueles que se encontram deserdados
ou desumanizados nesta terra.3

As origens da teologia da libertação
Quanto à origem e os propósitos iniciais desta teologia (e a ﬁm de eliminar uma série de mal-entendidos
comumente aceitos), uma e outra vez convém assinalar que o surgimento desta corrente teológica deu-se
quando vários teólogos latino-americanos começaram a reunir-se para partilhar suas diferentes perspectivas teológico-pastorais. Nesse momento, como era
de se esperar, as semelhanças e divergências de seus
pontos de vista começaram a aparecer e a fortalecerse em suas reﬂexões pessoais. Essa situação deu-lhes
a oportunidade de esclarecer suas perspectivas e de
enriquecerem-se mutuamente, assim como também

lhes deu a possibilidade de pensar na elaboração de
uma reﬂexão teológica que estivesse sintonizada com
as circunstâncias da América Latina desse momento.4
E foi pensando nisso tudo que eles tomaram consciência de que a teologia reinante no continente naquele
momento tinha-se convertido em ideologia negativa
e fator de alienação que dava às pessoas simples e
marginalizadas uma concepção falsa do que eram e
podiam chegar a ser. E mais: dadas as circunstâncias
sócio-históricas de outrora, tudo parecia indicar que
essa teologia prestava-se, ao mesmo tempo, a cumprir o papel de elemento reforçador e legitimador das
situações de pobreza e injustiça pelas quais atravessava o continente.5
Diante dessa tomada de consciência, nada mais
restou a tais teólogos senão buscar a maneira de erradicar esta teologia alienante, além de pensar no
como construir uma reﬂexão original e libertadora
que pudesse realmente ser posta a serviço da humanização e digniﬁcação das mulheres e homens de
nossos países. Por isso, em nada deveria surpreendernos o fato de a linguagem sobre Deus, da Igreja, dos
Sacramentos, da Graça e do Pecado, em sua relação
com a prática histórica da fé cristã, ter começado a
renovar-se a partir desse momento.6 Cabe sublinhar,
é claro, que tal “acordo fundamental dos teólogos da
libertação” não dissolveu todas as suas divergências.
Bem por isso, embora as reuniões e discussões a que
nos referimos devam ser consideradas o elemento
catalisador que originou o que hoje denominamos
genericamente teologia da libertação, é preciso entender também que foram essas mesmas reuniões e
discussões que, aﬁnal, converteram-se no elemento
catalisador que deu origem e força às diferentes correntes teológicas latino-americanas que hoje conhecemos.7 De fato, deve-se sublinhar que a divergência
deste desenvolvimento deu-se tão logo tais teólogos
perceberam que - apesar das semelhanças de seus
pensamentos - o contexto sócio-histórico imediato
em que cada um deles encontrava-se exigia matizes
e concretizações particulares no seu trato. Eis a origem da diferença de ênfase e tópicos utilizados pelas
diversas teologias latino-americanas da libertação.8
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O contexto sócio-histórico foi, portanto, o elemento decisivo para estabelecer as diferenças mais notórias entre as distintas maneiras dos teólogos latinoamericanos fazerem teologia. Assim, e sem entrar em
todos os detalhes referentes aos diferentes contextos
nos quais cada um deles elaborou suas reﬂexões, é
preciso sublinhar desde já que – à parte sua intenção
de reformular a fé cristã em vista das circunstâncias
contemporâneas - foi o contexto sócio-histórico em
que Segundo se encontrava (isto é, um contexto no
qual bem cedo ele entrou em contato com o círculo
intelectual universitário do cone sul ao mesmo tempo
em que se comprometeu com cristãos em busca de
um caminho adulto para expressar e tornar-se responsáveis de sua fé) que o conduziu desde o principio
a tratar de assuntos político-sociais em relação com
a teologia e a fé cristãs. Por isso, contra as opiniões
fáceis a que já nos referimos, temos de deixar claro
que o tratamento de assuntos marxistas ou posições
socialistas em conexão com a teologia e a fé cristãs deve-se ao fato de que o contexto sócio-histórico
em que Segundo se encontrava assim o exigia. Com
efeito, quem pode negar que o contexto secular, sócio-histórico e cultural do Uruguai dos anos sessenta
exigia reﬂexões adultas e consistentes em tudo aquilo que se refere à relação entre a justiça social e o
compromisso cristão? Diante desta realidade, Segundo não fez outra coisa senão tratar de expressar a fé
cristã de maneira que pudesse ser relevante e útil aos
cristãos e à sua sociedade. E isso de maneira crível e
inteligente. De fato, foi esse o propósito que o conduziu ao longo de toda sua vida em seu intento de
comprometer a mensagem cristã num diálogo sério e
inteligente com todos aqueles indivíduos, crentes ou
não, que - por razões humanitárias, políticas ou de fé
- encontram-se em luta tanto pela construção de um
mundo melhor quanto pela criação de soluções adultas para seus problemas humanos e/ou de fé.9

A contribuição teológica de J. L. Segundo
Esclarecido o contexto em que devemos situar o
projeto teológico de Segundo, propomo-nos agora a
sublinhar alguns dos elementos daquilo que é particularmente especíﬁco nesta contribuição. Essa especiﬁcidade começa do próprio momento em que se
percebe que, no plano bíblico-teológico, a maneira
de Segundo fazer teologia enraíza-se nos dados e
princípios básicos utilizados pela reﬂexão teológica
de Léopold Malevez, juntamente com os elementos
bíblico-exegéticos descobertos e utilizados por Gustave Lambert.10 Além disso, a particularidade desta
teologia em relação às demais teologias latino-americanas da libertação enraíza-se também tanto na me-

todologia que utiliza (isto é, o círculo hermenêutico) quanto na maneira com que estuda e reformula
as principais verdades da fé cristã a partir de uma
perspectiva histórico-crítica e à luz de alguns dos conhecimentos mais relevantes que a ciência contemporânea nos oferece no dia de hoje. Portanto, quando
falamos do projeto teológico de Segundo estamos falando de um projeto que promove uma teologia que
pode qualiﬁcar-se como criativa, consistente e libertadora e que se impôs como tarefa principal a de dar
resposta a alguns dos problemas mais urgentes que a
mensagem cristã é chamada a enfrentar em virtude
das circunstâncias sócio-históricas, religiosas e culturais em que os homens e mulheres latino-americanos
encontram-se imersos em nossos dias.
A contribuição teológica de Segundo é relevante para a teologia em geral, porque, graças a sua
metodologia e à concepção unitária da realidade
que pressupõem suas reﬂexões, apresenta-nos uma
idéia nova e diferente do papel e dos desaﬁos que
qualquer teologia cristã que se preze é chamada a
assumir e enfrentar na era pós-Vaticano II. A esse
respeito, a teologia segundiana deixa muito claro
que o ensinamento deste Concílio, segundo o qual
qualquer aﬁrmação pertencente à revelação cristã é
uma aﬁrmação que concerne tanto a Deus quanto à
humanidade (GS 22), eliminou aquela distinção obsoleta que pressupunha a existência de dois tipos de
temas ou assuntos que deveriam interessar à teologia: aqueles temas de fé que podiam ser razoavelmente aceitos sem a ajuda da fé nem da revelação
e aqueles outros, nos quais somente se podia crer
quando a pessoa se apoiasse quer na autoridade da
revelação, quer na autoridade de seus intérpretes por
antonomásia.11 Isso signiﬁca, é claro, não somente a
anulação daquela pretendida existência de dois planos de realidade (plano natural e o sobrenatural),
como também o chegar a entender que a teologia,
hoje em dia, tem de envolver-se tanto com assuntos sócio-históricos quanto com aqueles outros que
antes se pretendia fossem “estritamente” religiosos.
Quanto ao entendimento teológico e à reinterpretação da mensagem cristã proposta por Segundo,
Javier Jiménez Limón sublinhou acertadamente que
nenhum dos dois já havia sido propriamente estudado nem, por isso mesmo, propriamente entendido ou
interpretado.12 Entretanto, faltou a Jiménez Limón explicar que muitos dos mal-entendidos com respeito
à interpretação da teologia de Segundo derivam do
fato de a grande maioria das críticas dirigidas a esse
pensamento não estar preparada nem equipada para
avaliar seu conteúdo e metodologia ou os princípios
que a sustentam e dirigem.13 Esse tipo de crítica, portanto, foi formulado a partir de uma perspectiva que
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não leva em conta a maneira peculiar de Segundo
argumentar teologicamente nem tampouco todas
aquelas categorias novas ou a bagagem cientíﬁca que
este pensador utiliza em sua reﬂexão da fé. Essas categorias e bagagem foram certamente integradas em
seu pensamento de maneira ﬂexível, acertada e consistente, de tal modo que podem ser apreciadas em
todos os seus escritos.14
O que foi escrito acima leva-nos a defender a idéia
de que a diferença fundamental entre o projeto teológico de Segundo e os projetos elaborados por outros
teólogos, tanto latino-americanos quanto norte-americanos ou europeus, há de situar-se principalmente
em dois aspectos: 1) Segundo reinterpreta e faz uso de
certos elementos e descobertas provenientes da tradição cristã e demais sistemas teológicos de maneira
nova e criativa (isto é, a integração de elementos bíblicos dentro da teologia sistemática); 2) Segundo usa
todos aqueles elementos e descobertas provenientes
das ciências humanas e sociais contemporâneas que
são dignos de levar-se em conta quando se reﬂete sobre a relevância da fé para melhor resolver os problemas que aﬂigem mulheres e homens de nossos dias.
Juntamente com isso, é preciso sublinhar também
que, sob pena de equívoco, tampouco se pode falar
superﬁcialmente sobre a maneira como Segundo utiliza a metodologia do círculo hermenêutico – uma
metodologia que, por outro lado, pressupõe também
o uso de elementos histórico-críticos e epistemológicos – , pois é isso o que o leva a resultados que
nem sempre estão de acordo com as interpretações
encontradas pelos outros teólogos e demais intérpretes da fé. Por conseguinte, cada crítico e leitor do
pensamento segundiano deve estar muito consciente
de que a propriedade e precisão de qualquer avaliação ou critica a este trabalho dependem fundamentalmente de um entendimento justo e acertado das
categorias e princípios teológicos e cientíﬁcos com
que ele recheou seu estilo de argumentar e pensar, ao
mesmo tempo que de uma compreensão adequada
de sua metodologia e categorias epistemológicas.15
À luz disso tudo, deve-se sublinhar também que
Segundo não é o representante convencional desse
modelo de teologia que veio a ser larga e amplamente conhecido por todo o planeta pelo nome genérico
de teologia da libertação nem tampouco Segundo é
o melhor representante desse modelo standard de
fazer teologia que, no mundo ocidental, veio a ser
identiﬁcado como teologia acadêmico-sistemática.
Juan Luis Segundo, em todo caso, há de ser considerado um teólogo preocupado com a libertação da
pessoa humana, que cultiva e promove uma teologia
cuja especiﬁcidade encontra-se fundamentalmente

em não se limitar à consideração de certas verdades
fundamentais para a fé e revelação cristãs, senão que
também reﬂete sobre como a existência humana, especialmente a dos pobres e excluídos, pode ser melhorada à luz de uma interpretação da fé cristã que
leva em conta as descobertas novas e modernas das
ciências bíblicas, humanas e sociais a ﬁm de construir o reinado de Deus nesta história em que nos
coube viver.

Final da nota de esclarecimento
O que for expresso nestas páginas iniciais é somente uma parte do “mínimo” que precisa ser levado em conta para ler e entender o projeto teológico
de Segundo de uma maneira justa e adequada. Nem
seria preciso dizer que todas as apreciações ou juízos feitos aqui estão sujeitos a críticas e revisão, pois,
evidentemente, já são elementos emanados de uma
interpretação que surge de uma leitura, talvez parcial
ou interessada, dos trabalhos deste pensador. Não
obstante, considerando-se o que já foi dito, cremos
que tudo o que é dito aqui pode, de uma maneira ou
de outra, ajudar o leitor ainda não familiarizado com
esta teologia a ser cuidadoso em sua leitura e em suas
conclusões. Quanto ao restante, na parte que vem a
seguir, o próprio Segundo explicará de forma simples
e coloquial não somente alguns dos elementos mais
relevantes de sua teologia, como também alguns de
seus aspectos pessoais de fé que, sem dúvida alguma,
ediﬁcarão as convicções humanas e de fé de muitos
que irão ler as páginas que seguem.

Notas
*

Texto retirado do Prefácio da obra de Jesús Castillo
Coronado, Livres e responsáveis: o legado teológico
de Juan Luis Segundo, São Paulo, Paulinas, 1998,
pp. 3-14.

*

JESÚS CASTILLO CORONADO, então pesquisador do Center
for Liberation Theology da Faculdade de Teologia em
KU-Leuven, Bélgica.
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Cf., por exemplo, NOVAK, Michael. Will it liberate?
Questions about Liberation Theology. New York,
Paulist Press, 1986, pp. 13-43 e também sagrada
congregação para a Doutrina da Fé. Instrução
sobre alguns aspectos da teologia da libertação.
São Paulo, Paulinas, 1984.
Cf. “Cambio de paradigma en la Teología
Latinoamericana de la Liberación”, de Juan
Carlos Scannone, uma contribuição ao Simpósio
Internacional Paradigm Shift in Third World
Theologies, celebrado de 21 a 23 de novembro
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de 1996, em Lovaina, Bélgica; Teología de la
Liberación. Un panorama de su desarrollo, de
Enrique Dussel (México, Potrerillo Editores, 1995,
pp. 13-45); Third World Liberation Theologies.
An Introductory Survey, de Deane William Ferm
(Maryknoll-New York, Orbis Books, 1986, p. 23);
“Two Theologies of Liberation”, em The Month, de
Juan Luis Segundo (London, The Bemrose Press,
1984, v. 17, n. 10, pp. 321-327).
Cf. “Option for the Poor. Hermeneutic key for
understanding the Gospel”; em Signs of the Times.
Theological Reflections, de Juan Luis Segundo,
editado por Alfred T. Hennelly, traduzido por Robert
Barr (Maryknoll, New York, Orbis Books, 1993, pp.
119-127).
Cf., dentre outros, Teologia da libertação: uma
advertência á Igreja, de Juan Luis Segundo (São
Paulo, Paulinas, 1987, p. 94); Teología de la
liberación y praxis popular. Aportes críticos para
una teología de la liberación, de Juan Carlos
Scannone (Salamanca, Sígueme, 1976, pp. 1517). “Panorama da teologia da América Latina nos
últimos 20 anos”, em Perspectiva Teológica, de
João Batista Libânio (Belo Horizonte, CES, 1992, n.
24, pp. 147-192).
Cf. Teologia Abierta. Iglesia-Gracia, T. I. (Madrid,
Cristiandad, 1984, p. 22). Quanto às ideologias
negativas, recorde-se o que diz a sociologia
do conhecimento: conhecimento, cultura e
religião devem ser considerados ideologicamente
determinados tanto quanto sejam criados,
aceitos ou sustentados por interesses escondidos,
desconhecidos ou ilegítimos. Cf. Interests and the
Growth of Knowledge, de Barry Barnes (London,
Routledge Direct Editions, 1977, p. 33).
De fato, a coleção inovadora Teologia aberta para
o leigo adulto é a tentativa de Segundo de atualizar
a mensagem cristã a fim de facilitar a aquisição
da maturidade e adultez na fé e prática cristãs à
luz da realidade latino-americana. Igualmente, a
coleção Libertação e Teologia e o trabalho coletivo
Mysterium Liberationis são outra tentativa dos
demais teólogos da libertação de reformular a fé
cristã à luz das circunstâncias atuais.
Cf. J. C. Scannone, Teología de la Liberación y
Praxis..., pp. 65-69; J. L. Segundo Teología Abierta.
Reflexiones Críticas, T. III, (Madrid, Ed. Cristiandad,
1984, pp. 18; 138-139).
Cf. J. C. Scannone, op. cit., pp. 65-69; R. Oliveros
“Teología de la liberación: su génesis, crecimiento
y maduración”, em Perspectivas y Desafios. Ensayos
en torno a la obra de Gustavo Gutiérrez, T. I, In: R.
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Oliveros e Outros (Lima, Instituto Bartolomé de las
Casas/CEP, 1989, pp. 89-107); de Clodovis Boff,
“Retrato de 15 anos da Teologia da Libertação”, em
REB 46, (Petrópolis, Vozes, 1986, pp. 263-267).
Dentre outras, esta é uma das razões pelas quais
Segundo preparou-se diligentemente tanto em
teologia quanto em filosofia. Veja a respeito:
Teología Abierta. Reflexiones Criticas, T. III, pp,
16-17 e “Two Theologies of Liberation”, em The
Month..., pp. 323-327.
Cf., de Juan Luis Segundo, Teologia da libertação:
uma advertência à Igreja (São Paulo, Paulinas, 1987,
p. 95); cf, também “Le Père Léopold Malevez”,
em Echos (Juin 3, 1974), editado por Lucien
Goux (Bruxelas, Echos PBM, 1974, pp. 29-32) e
“Le Père Gustave Lambert”, em Echos (Abril 2,
1962), editado por Séminaire Saint François Xavier
(Bruxelas, 1962, pp. 25-27).
Cf. “Diálogo e Teologia Fundamental”, em
CONCILIUM 6 (1969).
Cf., de Javier Jiménez Limón, Dos proyectos
teo1ógicos: Segundo y Metz. Pagar el precio y dar
razón de la esperanza cristiana (Barcelona, Ed.
Herder-Facultat de Teología de Catalunya, 1990,
pp. 9-10).
Para um desenvolvimento mais pormenorizado
sobre estas idéias, cf., de Jesús Castillo-Coronado,
“Some methodological considerations to be
taken into account when reading and interpreting
Segundo’s Theo-Anthropological Project”, em
Louvain Studies (Peeters/KUL, 1997, v. 22, n. 3, pp.
11-24).
Efetivamente, Nikolas A. Berdiaeff (1874-1948),
Martin Heidegger (1889-1984), Albert Camus
(1913-1960), Gustave Lambert (1894-1961),
Léopold Malevez (1900-1973), Karl Rahner (19041980), Gerhard von Rad (1901-1971), Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955), Jacques Monod
(1910-1976), Gregory Bateson (1904-1980), Erich
Fromm (1900-1980), Max Weber (1864-1920),
Trinh Xuan Thuan e Stephen Hawking (1942), dentre
outros, podem ser citados como os pensadores de
quem Segundo aprendeu toda essa bagagem a que
estamos nos referindo e com quem dialogou e
discutiu ao escrever suas obras.
Encontramos em vários de seus textos exemplos
típicos de como Segundo integra elementos
filosóficos, teológicos e científicos enquanto trata
de ensinamentos e crenças cristãs fundamentais.
Cf. o seu Que mundo? Que homem? Que Deus,
(São Paulo, Paulinas, 1995, pp. 365-573).
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Conferência de Aparecida
O discurso inaugural do papa Bento XVI
Síntese e destaques

Agenor Brighenti

Introdução
O Papa Bento XVI, no Discurso Inaugural da Conferência de Aparecida, ofereceu aos seus participantes
pautas ricas de sabedoria e orientadoras para o peregrinar da Igreja na América Latina e o Caribe, na atualidade. O Papa começa dizendo que a fé cristã, que
vem “animando a vida e a cultura de nossos povos”
há mais de 500 anos. Hoje, a Igreja na América Latina enfrenta “sérios desaﬁos” como uma globalização
sem equidade e “um certo enfraquecimento da vida
cristã no conjunto da sociedade” e da própria “pertença à Igreja católica”. Isso põe “em jogo seu desenvolvimento harmônico e a identidade católica”. Estamos
diante de uma “encruzilhada”, diz o Papa, que nos
remete a Jesus Cristo, de cuja fonte “poderão surgir
novos caminhos e projetos pastorais criativos”. É Ele
quem nos dá vida plena, que não é intimismo e fuga
do mundo, ao contrário, como discípulos e missionários nos impulsiona a “promover uma cultura da vida”.
Esta tarefa implica “um programa geral”, respaldado por um “consenso moral da sociedade”, segundo
a recta ratio e não as ideologias, pois “as estruturas
justas são uma condição sem a qual não é possível
uma ordem justa na sociedade”. O trabalho político
“não é competência imediata da Igreja”, que deve
respeitar “uma sadia laicidade”, pois, do contrário,
perderia a independência em sua “vocação fundamental de orientar as consciências, oferecer uma opção de vida para além do político” e de ser “advogada
da justiça e da verdade”. Para o Papa, outros campos
prioritários de ação são a família, os presbíteros, os
religiosos(as) e consagrados(as), os leigos e os jovens
e a pastoral vocacional. O texto conclui com uma
bela oração, inspirada na experiência de fé dos discípulos de Emaús, convidando Jesus a ﬁcar conosco,
em especial, “com aqueles que em nossas sociedades
são mais vulneráveis; ﬁca com os pobres e humildes,
com os indígenas e afro-americanos, que nem sempre
têm encontrado espaços de apoio para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de sua identidade”.
No intuito de ajudar a captar toda a riqueza do
discurso do Papa, apresentamos, na seqüência, um
breve resumo do mesmo e alguns destaques pertinen-

tes para nosso contexto, sem aludir a determinados
enfoques, que mereceriam um comentário analítico.

1. Síntese do Discurso
“A fé cristã na América Latina”
Durante mais de cinco séculos, a fé cristã “tem
animado a vida e a cultura dos povos do Continente”, originando “uma rica cultura cristã, expressada
na arte, na literatura, na música e, sobretudo, nas tradições religiosas e na idiossincrasia de seus povos,
unidas pela mesma história e pelo mesmo credo, e
formando uma grande sinfonia na diversidade de
culturas e línguas”. A “aceitação da fé signiﬁcou conhecer e acolher Jesus Cristo, o Deus desconhecido,
que buscavam em suas ricas tradições religiosas”, já
presente pelo “Espírito Santo que veio fecundar suas
culturas, puriﬁcando-as e desenvolvendo os numerosos germens e sementes que o Verbo encarnado tinha
colocado nelas”. O anúncio de Jesus e do Evangelho “não signiﬁcou uma alienação da cultura précolombina, nem foi uma imposição de uma cultura
estranha”, pois toda cultura é uma realidade aberta a
outras culturas e a novas sínteses, no respeito à diversidade de suas expressões.
Atualmente, a fé cristã na América Latina enfrenta
sérios desaﬁos, pois “estão em jogo o desenvolvimento harmônico da sociedade e da identidade católica
de seus povos”. Neste particular, ainda que deva ser
“puriﬁcada”, é preciso “proteger e promover” a religiosidade popular – “alma do povo latino-americano” – que se expressa no amor ao Cristo sofredor e à
Eucaristia, na presença de Deus no pobre e nos que
sofrem, na profunda devoção mariana e aos santos,
bem como “no amor ao Papa e aos demais Pastores e
à Igreja universal como grande família de Deus”.

“Continuidade com as outras
Conferências”
A V Conferência é celebrada “em continuidade
com outras quatro que a precederam no Rio de Janei-
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ro, Medellín, Puebla e Santo Domingo” – com o objetivo de “dar agora um novo impulso à evangelização”. Entretanto, desde Santo Domingo, muita coisa
mudou na sociedade. Está aí o fenômeno da globalização, por um lado, estreitando relações e “aspirações à unidade” mas, por outro, “com o risco de um
grande monopólio e de converter o lucro em valor
supremo”. A globalização precisa ser “regida pela ética, colocando tudo ao serviço da pessoa humana”.
Também houve avanço em direção à democracia,
ainda que preocupem “formas de governo autoritárias ou sujeitas a certas ideologias que se achava que
já estavam superadas”. Em alguns países da América
Latina, a economia liberal precisa ter presente a equidade, pois continuam aumentando os setores sociais
ameaçados cada vez mais por uma enorme pobreza,
espoliados dos próprios bens naturais”.
Na Igreja, “é notável a maturidade da fé de muitos
leigos e leigas ativos e comprometidos”, junto com
a presença de numerosos catequistas, jovens, movimentos eclesiais e os “recentes Institutos de vida consagrada”. Demonstram-se fundamentais muitas obras
católicas educativas, assistenciais e hospitalares”. Percebe-se, contudo, um certo enfraquecimento da vida
cristã no conjunto da sociedade e da própria pertença à Igreja católica, devido ao secularismo, o hedonismo e também ao proselitismo das seitas e das religiões animistas e das expressões pseudo-religiosas”.

“Discípulos e missionários”
Em virtude do Batismo, somos todos chamados a
ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, para nele
termos vida. Buscar a “vida nele”, seria intimismo, individualismo religioso, espiritualismo ou abandono e
fuga da realidade?
Neste particular, uma questão é o que se entende
por realidade. Falsiﬁca-se o real, como no caso do
marxismo e do capitalismo, quando dela se exclui
Deus – “só quem reconhece a Deus, conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e
humano”. Mas, quem conhece a Deus? Ora, como
só Jesus, Deus de Deus, conhece o Pai, então “só
Deus conhece a Deus”. “Daí a importância única e
insubstituível de Jesus Cristo, para nós, para a humanidade. Sem Ele, a realidade se torna “um enigma
indecifrável, pois Deus é a “realidade fundante” do
mundo. E o que nos dá a fé neste Deus? “Nos dá a
família universal de Deus na Igreja católica. A fé nos
liberta do isolamento do eu, porque nos leva à comunhão”, com Deus em si e com os irmãos, “num ato
de convocação, de uniﬁcação, de responsabilidade
em relação ao outro e aos demais”. “Neste sentido, a

opção preferencial pelos pobres está implícita na fé
cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós,
para enriquecer-nos com sua pobreza”. Uma quarta
pergunta, como conhecer Jesus Cristo, “para poder
segui-lo, viver com Ele, encontrar vida nele e para comunicar esta vida à sociedade”?. Cristo se dá a conhecer por meio da Palavra de Deus. Daí a importância
de “educar o povo na leitura e meditação da Palavra
de Deus”. Para isso, meio privilegiado é a catequese, seguida dos meios de comunicação e da “catequese social”, fundada na Doutrina Social da Igreja.

“Para que nele tenham vida”
“Os povos da América Latina e o Caribe têm direito a uma vida plena”. A eles, “seus pastores hão de fomentar uma cultura da vida”. Paulo VI, na Populorum
Progressio, lembra que “o desenvolvimento autêntico
há de ser integral”, ou seja, orientado à promoção do
homem todo e de todos os homens” (n.14), a vida
divina em abundância, plenitude da existência humana, “em sua dimensão pessoal, familiar, social e
cultural”. “Para formar o discípulo e o missionário”
nesta tarefa, a Igreja oferece o Pão da Palavra e o Pão
da Eucaristia, “alimento indispensável”.
A missa dominical, centro da vida cristã. O domingo é o momento privilegiado do encontro das comunidades com o Senhor ressuscitado. Daí a prioridade
da valorização da Missa dominical, centro da vida
cristã, “com a participação dos pais com seus ﬁlhos”.
“O encontro com Cristo na Eucaristia suscita o compromisso com a evangelização e o impulso à solidariedade”. “Só da Eucaristia brotará a civilização do
amor, que fará da América Latina, além de um Continente da Esperança, também o Continente do Amor”.
Os problemas sociais e políticos. “Como a Igreja
pode contribuir para a solução dos urgentes problemas sociais e políticos, e responder ao grande desaﬁo
da pobreza e da miséria?” Os problemas, “múltiplos
e complexos”, só podem ser enfrentados “com programas gerais”. Neste contexto, “é inevitável falar do
problema das estruturas, sobretudo das que criam injustiça”. “Estruturas justas são condição para uma ordem justa na sociedade”. Mas, elas não nascem nem
funcionam sem um “consenso moral da sociedade”,
sobre “os valores fundamentais”, fundados “na reta
razão e não em ideologias e suas promessas”. O trabalho político “não é de competência imediata da
Igreja”, pois se deve respeitar uma “sã laicidade”. Do
contrário, a Igreja “perderia sua independência”, em
sua “vocação fundamental” de “formar as consciências” e de ser “advogada da justiça e da verdade”.
Também não esquecer que “as estruturas jamais serão
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completas de modo deﬁnitivo; pela constante evolução da história, devem ser sempre renovadas e atualizadas, animadas por um ethos político e humano”,
à luz da Palavra encarnada. Neste campo, os leigos,
os movimentos têm um amplo campo de ação, pois
destaca-se “a notável ausência de líderes católicos”.

Eles devem comprometer-se com “uma constante renovação do mundo à luz de Deus”. “Cabe-lhes a tarefa de opor-se às falsas ilusões da felicidade imediata e dos paraísos enganosos da droga, do prazer, do
álcool, acompanhados de toda forma de violência”.

“Outros campos prioritários”

2. Destaques pertinentes para nosso
contexto

A família. Como “patrimônio da humanidade”,
“constitui um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos” – “escola da fé, formadora dos
valores humanos e cívicos, lugar onde a vida humana
nasce e é acolhida”. Hoje, “sofre situações adversas,
provocadas pelo secularismo, o relativismo ético, a
migração interna e externa, a pobreza, a instabilidade social e por leis civis contrárias ao matrimônio”.
“A persistência da mentalidade machista ignora a novidade do cristianismo, que reconhece e proclama a
igual dignidade e responsabilidade da mulher em relação ao homem”. A mãe precisa do apoio do Estado
na educação dos ﬁlhos, que “deve contar com a colaboração do pai”. Uma “intensa e vigorosa pastoral
familiar” e a promoção de “políticas familiares autênticas” são indispensáveis para o exercício dos direitos
da família como “sujeito social imprescindível”.
Os presbíteros. “Devem receber a atenção e o cuidado paterno de seus Bispos, como primeiros agentes
de uma autêntica renovação da vida cristã”. Ele deve
ser antes de tudo, um “homem de Deus’, conhecendo-o em “primeira-mão”, condição para ser “representante do seu amor”. Para cumprir sua missão, deve
possuir uma “sólida estrutura espiritual, cultivando
igualmente sua preparação cultural e intelectual”.
Religiosos(as) e consagrados(as). “A sociedade
tem necessidade de seu testemunho”, pois, “outra
forma de viver diante da busca de bem-estar, riqueza e prazer como ﬁnalidade da vida, lembra que o
Reino de Deus chegou e que a justiça e a verdade
são possíveis”. A Igreja na América Latina agradece o
grande trabalho que vêm realizando, “principalmente
aos mais pobres e marginalizados”. Sua missão deve
desenvolver-se na “colaboração com os Bispos e na
obediência sincera à autoridade da Igreja”.
Os leigos. Todos os batizados foram conﬁgurados
com Cristo Sacerdote-Profeta-Pastor, através do sacerdócio comum. Devem “sentir-se co-responsáveis
na construção da sociedade segundo os critérios do
Evangelho”. Os movimentos eclesiais são “sinais da
multiforme presença da ação santiﬁcadora do Espírito Santo na Igreja e na sociedade atual”.
Os jovens a pastoral vocacional. Sua vocação é ser
“amigos de Cristo, discípulos, sentinelas do amanhã”.

Longe de esgotar a riqueza do discurso do Papa,
tem do presente o contexto latino-americano, saltam
aos olhos pelo menos dez destaques pertinentes:
1º. A evangelização enquanto inculturação do
Evangelho
Há, na América Latina, uma inculturação do Evangelho, visível na arte, na literatura, na música e na
tradição religiosa, especialmente na religiosidade popular – a alma do povo. Aﬁrma o Papa que “o Verbo
de Deus, fazendo-se carne em Jesus Cristo, se fez história e cultura”.
2º. Uma globalização guiada pela ética
A globalização não é má, desde que seja guiada
pela ética, colocando tudo ao serviço da pessoa humana. Hoje, ela corre o risco de um grande monopólio e da transformação do lucro em valor supremo.
A economia liberal precisa ter presente a equidade,
pois continuam aumentando os setores sociais ameaçados cada vez mais por uma enorme pobreza, espoliados dos próprios bens naturais.
3º. Fortalecer a pertença à Igreja e sua presença
pública
Aﬁrma o Papa que “percebe-se um certo enfraquecimento da vida cristã no conjunto da sociedade e
da própria pertença à Igreja católica, devido ao secularismo, o hedonismo e também ao proselitismo
das seitas e das religiões animistas e das expressões
pseudo-religiosas. Daí a urgência de discípulos e missionários, seguidores de Jesus e continuadores se sua
obra, sob o dinamismo do Espírito, pois destaca-se
“a notável ausência de líderes católicos”.
4º. Na encruzilhada, Cristo, fonte de novos caminhos
No contexto pluralista atual, estamos “diante de
uma nova encruzilhada”, com a oferta de diferentes
caminhos. Cabe à V Conferência, “renovar e revitalizar a fé em Cristo”. Aﬁrma o Papa, “desta fonte,
poderão surgir novos caminhos e projetos pastorais
criativos, que infundam uma ﬁrme esperança”, para
viver a fé e irradiá-la na sociedade.
5º. Vida n’Ele não é fuga da realidade
A religião não é intimismo, individualismo religioso ou espiritualismo, pois Deus é a realidade fundan-

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 12

63

te do mundo. Falsiﬁca-se a realidade, quando dela se
exclui Deus – “só quem reconhece a Deus, conhece
a realidade e pode responder a ela de modo adequado e humano”. Sem Ele, a realidade se torna um enigma indecifrável.
6º. A opção pelos pobres está implícita na fé cristológica
A fé nos liberta do isolamento do eu e nos abre
à comunhão no encontro com Deus em si e com
os irmãos. Da fé brota nossa “responsabilidade em
relação aos outros e aos demais”. Neste sentido, “a
opção preferencial pelos pobres está implícita na fé
cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós,
para enriquecer-nos com sua pobreza”.
7º. A centralidade da Palavra de Deus
Cristo se dá a conhecer por meio da Palavra de
Deus. Ela é condição para segui-lo e viver com Ele,
bem com para encontrar a vida n’Ele e para comunicar esta vida aos demais, à sociedade e ao mundo.
Daí a importância de educar o povo na leitura e meditação da Palavra de Deus, valorizando a catequese,
os meios de comunicação e da catequese social.
8º. Uma cultura da vida como desenvolvimento
autêntico
A plenitude de vida que Cristo nos trouxe implica
fomentar “uma cultura da vida”, que passa por um
desenvolvimento autêntico, que como dizia Paulo VI
na Populorum Progressio (em seu quadragésimo aniversário), precisa ser integral, “orientado à promoção
de todo o homem e de todos os homens”. A vida divina em abundância é plenitude da existência humana,
em sua dimensão pessoal, familiar, social e cultural.
9º. A necessidade da “conversão das estruturas”
Na missão evangelizadora, os problemas sociais
e políticos, múltiplos e complexos, só podem ser enfrentados com programas gerais, com uma ação que
chegue ao nível das estruturas. Estruturas justas são
condição para uma ordem justa na sociedade, que
deve estar fundada em um consenso moral da sociedade, sobre os valores fundamentais, fundados na reta
razão e não em ideologias e suas promessas. Neste
campo, a Igreja deve respeitar uma sadia laicidade,
pois sua vocação fundamental de formar as consciências e de ser advogada da justiça e da verdade.
10º. Superar a mentalidade machista
A persistência da mentalidade machista ignora a
novidade do cristianismo, que reconhece e proclama
a igual dignidade e responsabilidade da mulher em
relação ao homem.

Concluindo
O Discurso Inaugural do Papa Bento XVI representa uma signiﬁcativa contribuição à Conferência de
Aparecida, em vista da “revitalização e renovação”
da fé cristã na América Latina e o Caribe. Na busca
de respostas aos grandes desaﬁos que a Igreja encontra em seu contexto atual, o Papa abre muitas portas.
Outras dependem do discernimento de nosso próprio
contexto, à luz da fé no Cristo ressuscitado, como
ﬁzeram os discípulos de Emaús, tema da bela oração
conclusiva do discurso do Papa.
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Sobre as “provas” da existência de Deus – parte II
A experiência cristã afirma a fé como argumento primeiro da existência de Deus ao proclamar sem provas nem lógica formal que “creio em um só Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra”. Os cristãos dizem cremos, e o afirmam como ato de fé razoável, mas não demonstrável por meio de provas científico-experimentais. Querer provas científicas de Deus significaria
situá-lo no mundo, portanto errar a priori, metodologicamente, sobre o que é e quem é Deus.
A ciência experimental deve reconhecer seus limites próprios, pois não pode nem afirmar nem
negar sua existência. Isso não faz parte de seu escopo metódico e instrumental.
A palavra Deus pertence a outro vocabulário, o da fé. E a única prova real de Deus é o amor
interpretado como manifestação do divino. Mas isso já é uma questão hermenêutica. Não há
prova cabal. O cientista pode reconhecer razões para afirmar a existência de um Ser que o supere. As teorias do universo em expansão, das partículas subatômicas e o próprio projeto Genoma
apresentam muitas possibilidades de pensar em um Criador e na sua relação com as criaturas.
Os crentes dizem crer em um só Deus, o que quer dizer que não aceitam ídolos e deuses
fabricados por estruturas injustas. Isso nos traz questões ainda mais sérias que o mero “provar
a existência”: precisamos discernir sua identidade para não ficarmos com um falso em lugar de
um verdadeiro. Os cristãos, particularmente, dizem crer em um Deus Pai todo-poderoso, revelado por seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, que se apresentou e se fez Salvador.
A finalidade da vida humana é participar da vida divina e da contemplação do sumo bem,
do sumo belo e do sumo amor. Dizia santo Agostinho que jamais descansaremos enquanto não
estivermos em Deus, fonte de toda beleza e de todo amor. São tão belas as Confissões que vale a
pena relê-las de vez em quando. Especialmente porque foram escritas por alguém que teve sempre a questão da existência em seu horizonte e em seu coração.
O papa João Paulo II afirmou, em 1985, que a fé em Deus “não mortifica a inteligência humana, mas estimula-a a refletir e permite-lhe melhor compreender todos os porquês que nascem
da observação do real”.
A fé em um Deus que existe e participa de nova vida é, portanto, uma experiência pessoal
no Amor (prova pelo sentimento) e que se expressa pela sabedoria doxológica (prova do entendimento) do Deus que habita o coração humano como graça e Dom espiritual (prova mística).
Afinal, Deus não quer ser provado. Quer somente ser amado e amar. Para isso é preciso
degustar Deus, mas essa já é uma outra maneira de provar. Sobre degustação, poderemos falar
em outro momento.
Mas deixo o aperitivo. Degustar é experimentar com atenção. Degustar é saborear. Degustar é provar com os sentidos e com a imaginação. Degustar é apreciar com suavidade, atenção
e delícia. Degustar Deus é ter gosto nele, por ele e com ele. Como em uma ceia. Como em um
encontro pessoal. Como quando temos uma criança no colo.
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Novos Movimentos Religiosos:
o quadro brasileiro*

Julio Fontana

A sociedade brasileira continua majoritariamente
cristã apesar da imensa variedade de novas religiões
trazidas pelos novos movimentos religiosos (NMR).
Ou seja, é signiﬁcativamente pequeno o número de
pessoas que seguem essas novas religiões. Então por
que estudar os NMRs? Primeiro em razão da grande
visibilidade que alcançaram na composição religiosa
de nossa sociedade. Depois pelo fato de que diﬁcilmente uma religião surge do nada, de uma revelação
nova ou da mente de um líder criativo que traz uma
novidade jamais vista antes. Praticamente todas surgem a partir daquelas já existentes, como uma ruptura ou oposição praticada por pessoas que acreditam
que sua religião não é mais verdadeira, se corrompeu
ou fugiu dos princípios e não é mais ﬁel à revelação
original. A partir daí, funda-se uma nova corrente que
traz um novo caminho. Por ﬁm, pelo motivo de que
todas as religiões estão enraizadas em uma dada sociedade e são expressões das visões de mundo e da
maneira de viver de grupos sociais concretos. Destarte, ao investigarmos os NMRs estaremos buscando
compreender a nós mesmos: social, cultural e espiritualmente.
O que são os NMRs? Não há uma resposta certa sobre o que é ou não um NMR. Assumindo uma
postura pragmática, deﬁne-se um NMR como novo
se este movimento se tornou visível a partir da Segunda Guerra Mundial, e como religioso se oferece
não apenas um estamento teológico sobre a existência e sobre as coisas sobrenaturais, mas se propõe a
responder, no mínimo, a algumas questões últimas
que tradicionalmente têm sido endereçadas às grandes religiões. A diﬁculdade de deﬁnição começa pela
própria diversidade entre os NMRs. Não há uniformidade em nível de organização e coesão internas.
Tudo depende do que consideramos um novo movimento religioso. Caso típico é a Nova Era. Será
ela um NMR? Segundo Guerriero, ela “não pode ser
classiﬁcada como um movimento, pois não há uma
organização formal, é composta por uma plêiade de
agências por vezes tão diferentes que algumas nem
podem ser chamadas de religião.” (p. 38) Devemos
estar conscientes então que as distinções realizadas
pelos cientistas da religião sempre terão caráter con-

vencional, elas jamais buscarão uma essência comum
a esses movimentos e depois determinarão quem está
dentro e quem está fora do tipo NMR. O importante
é que “os estudos sistemáticos sobre os NMRs nos
ajudam a perceber que as pessoas da modernidade
não são menos religiosas que as de outrora, que a religião não é mais prerrogativa exclusiva das Igrejas (no
seu sentido clássico) e que a dinâmica dessas novas
religiões não pode ser separada das mudanças que
ocorrem no meio social.” (p. 41 – itálico meu).
As pessoas da modernidade não são menos religiosas que as de outrora. A emergência dos NMRs
tem suscitado intenso debate acerca da compreensão
sobre os processos em curso na sociedade. Muitos
trabalhos apontam para as denominações “retorno do
sagrado”, “reencantamento”, ou “dessecularização”
como tentativa de contraponto ao processo de secularização. Guerriero é da posição que a secularização é a responsável direta pela eclosão dos NMRs.
Porém, o cientista reconhece que “secularização e
encantamento do mundo não são processos excludentes, mas características próprias do atual estágio
de desenvolvimento da sociedade brasileira.” (p. 48)
O que ele quer dizer? Muitos possuem uma compreensão muito estreita do fenômeno secularização. Para
eles, a secularização é um fenômeno histórico que
vem ocorrendo nos últimos séculos, que está libertando o homem da religião, a qual é vista sempre de
forma repulsiva. Essa concepção, porém, é errônea,
pois, apesar de ter ocorrido uma substituição da cosmovisão religiosa por uma cosmovisão cientiﬁcista,
não houve um abandono completo da religião. Por
isso, a secularização deve ser pensada em três níveis:
institucional, cognitivo e comportamental. Em termos
institucionais, representou a substituição no amplo
campo de diferentes funções, da instituição religiosa
para instituições autônomas. Em termos cognitivos, a
secularização signiﬁcou o processo de racionalização
das explicações da realidade. E por ﬁm, em termos de
comportamento, signiﬁcou a privatização da própria
experiência religiosa. Como aﬁrma Guerriero, “o signiﬁcado profundo de secularização é o do declínio
geral do compromisso religioso na sociedade. A religião deixa de ser o conhecimento fundante da visão
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de mundo, dos comportamentos e da ética. A sociedade moderna conta agora com outros elementos de
controle que independem da religião. É melhor então
falar de ‘exílio do Sagrado’”1. (pp. 49-50)
A religião não é mais prerrogativa exclusiva das
Igrejas. Decorrência do exílio do Sagrado é a privatização da religião. A secularização possibilitou o
avanço do pluralismo e do trânsito religioso, uma vez
que, não havendo mais amarras das instituições religiosas, o indivíduo pode manipular os bens simbólicos construindo seus arranjos religiosos sem medo de
quebrar o eixo central onde está apoiado. Por isso, o
que vemos hoje, não é uma profunda secularização
na sociedade, mas uma permanência do encantamento no âmbito individual e, por que não dizer, em
muitas expressões religiosas que são aquelas da ortodoxia cristã ou judaica. Não houve um desencantamento do mundo e que, em conseqüência, também
não houve o reencantamento da pós-modernidade.
Não houve desencantamento, pois não chegou a termo a racionalização da própria religião. Guerriero
conclui que “o mundo não está encantado da mesma
maneira que antes, mas que, de alguma maneira, o
encantamento permanece. Os NMRs são diferentes
possibilidades de vivência desse mundo encantado,
carregado de forças invisíveis e de manipulações mágicas.” (p. 51)
A dinâmica dessas novas religiões não pode ser
separada das mudanças que ocorrem no meio social.
Guerriero acha que podemos pensar que “a existência e a visibilidade dos NMRs sejam apenas a ponta
de um iceberg.” (p. 63) Como assim? Os NMRs, segundo o cientista, seriam apenas a parte visível de
uma imensa transformação em curso na sociedade e
que terá reﬂexos cada vez maiores em amplos setores
da vida social, entre eles as próprias grandes religiões
tradicionais. Os valores hoje pregados pelos NMRs,
como a autonomia do indivíduo diante das instituições religiosas, a idéia de que cada um é portador
da centelha divina e de que fazemos parte de uma
totalidade, não havendo, portanto, criador e criatura,
estariam disseminados no conjunto mais amplo da
sociedade. Em outras palavras, os NMRs são o reﬂexo das mudanças socioculturais ocorridas nas últimas
décadas.
Com uma idéia geral do que consiste um NMR
já podemos examinar algumas de suas características
particulares a ﬁm de compreender melhor o movimento. A liderança geralmente é exercida por pessoas
que já pertenciam a alguma outra forma religiosa que
quebraram com sua fé por estarem insatisfeitos com
o quadro atual de sua religião. Eles se colocam como
portadores de uma nova verdade ou visão. Há vários

casos em que alguns dessed líderes requerem, para
si próprios, uma inﬁnidade de bens materiais, como
imóveis, carros ou simplesmente dinheiro. Comenta
Guerriero que “essa é uma das maiores críticas que
se fazem aos NMRs, acabando por colocar em um
mesmo balaio aqueles que são verdadeiros impostores e aqueles que, mesmo vivendo na opulência material, têm na mensagem espiritual seu ponto forte.”
(pp. 75-76) Outra característica muitas vezes comum
a todos os NMRs é a de se autoproclamarem como
universais, mesmo sendo, muitas das vezes, uma
mensagem oriunda de um segmento étnico especíﬁco – hindu, siberiano ou céltico – a doutrina está
aberta a todos. O discurso, explica nosso cientista, “é
de que essa mensagem trazida desses povos antigos
está à disposição, agora, do habitante das grandes cidades modernas.” (p. 76) Aqui é bom ressaltar que há
dois tipos de discursos: aqueles que dizem proclamar
uma verdade única e aqueles grupos que aﬁrmam fazer uma síntese perfeita entre as mais diferentes correntes, tendo alcançado a verdadeira religião, acima
de qualquer outra que exista. Quanto ao aspecto soteriológico, a salvação não se dará a toda a humanidade, mas apenas àqueles indivíduos que estiverem
preparados e souberem aceitar a verdade trazida por
esse novo líder ou grupo. Os membros desses movimentos costumam se sentirem eleitos e manifestam
um fervor de fé de tal maneira que empreendem um
zelo muito grande e devotam suas energias, e às vezes
até seus bens materiais, pelo grupo ou líder espiritual.
Há a plena convicção de que são puros e escolhidos
para uma missão. Além disso, há a certeza de que
detêm a razão e a verdade, aumentando seu poder de
convencimento e proselitismo, uma vez que os novos
membros são colocados para divulgar o movimento
e trazerem novos ﬁéis. As práticas são marcadas por
uma postura rigorosa, pela obediência e submissão
aos líderes. O tom ascético é enaltecido. Em geral,
há ameaças para aqueles que demonstram arrependimento de terem se convertido e desejo de sair do
grupo. Os grupos mais sectários exigem uma ruptura
radical do novo membro com seus laços anteriores.
O indivíduo é convencido a abandonar sua casa e
familiares para viver em uma nova comunidade de
eleitos. Os amigos de antes perdem seus encantos,
pois passam a ser vistos como portadores do mal a ser
combatido e incapaz de reconhecer a verdade que o
novo membro agora porta. Isso aumenta, inclusive, a
sensação de segurança e convencimento de que ele
é um eleito dentre muitos que continuarão perdidos.
A ruptura requer, muitas vezes, a própria renúncia
ao nome de batismo, ao emprego e aos estudos que
antes empreendia. Quanto ao perﬁl sociológico dos
adeptos dos NMRs, concordo com Guerriero, em que
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não é possível descrevê-lo de forma precisa. Estudos
estatísticos mais abrangentes são escassos e os poucos que existem apontam para uma composição marcadamente de classe média, com boa escolaridade e
não familiarizados com uma prática religiosa herdada da família.2 Em geral, a entrada para um NMR se
dá logo após a adolescência quando o sujeito se vê
diante de escolhas que marcarão sua vida dali para
frente. É um período de intensa experimentação, sendo que o contato com um NMR pode tanto parecer
uma novidade atraente como uma experiência plena
de signiﬁcado.
Por ﬁm, Guerriero analisa as novas religiões na
sociedade brasileira. Várias foram as tentativas de estabelecer uma tipologia que desse conta dos NMRs e
possibilitasse uma apreensão intelectiva de suas dinâmicas internas. Há classiﬁcações que levam em conta
a inserção na sociedade mais ampla. Outras procuram
olhar mais para dimensão teológica dos movimentos.
Outros dividem os NMRs pela origem da tradição
propagada pela doutrina. Há aquelas, ainda, que na
tentativa de dar conta da variedade estabelecem inúmeras divisões. Cada uma tem suas vantagens e também, seus pontos fracos. Tendo em vista essa grande
variedade de tipiﬁcações, nosso cientista, não estabelece mais uma tipologia, mas busca perceber algumas tendências no amplo espectro em que se situam
os NMRs.3 A distinção mais importante a se fazer é a
entre grupos fechados e sectários que tendem ao fundamentalismo e outros que apresentam um profundo
relativismo.4 A partir dessa distinção, Guerriero propõe sua tipologia dos NMRs. Um primeiro grupo é
formado por aqueles surgidos no interior das grandes
religiões cristãs. Como exemplo, poderíamos citar a
Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Testemunhas de
Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias (mórmons), a Ciência Cristã, etc.5 Um segundo
grupo pode ser demarcado pelos movimentos religiosos externos às grandes religiões constituídas. Trata-se
da formação de novos grupos com forte ênfase na busca de uma salvação diante do mal que se encontra no
mundo atual. Há uma negação e ruptura em relação
à cultura abrangente e à ortodoxia religiosa. Buscam
o resgate de uma tradição que se perdeu. A maioria
possui fortes inclinações orientalistas, mas podemos
inserir também, o Santo-Daime, a União do Vegetal, a
Barquinha e outras que apesar de não estarem ligadas
diretamente a grandes religiões mundiais, guardam
relações fortemente instituídas em solo nacional. Por
defenderem uma verdade única e negarem outros caminhos, acabam por assumir uma postura nitidamente fundamentalista. Seus adeptos em geral não estavam inseridos no campo religioso, ao menos não nas

grandes religiões tradicionais. O terceiro tipo dentre
as novas religiões pode ser atribuído às novas religiões originadas no Oriente. Em geral, esses grupos se
destacam por terem sido trazidos para o Brasil pelos
próprios imigrantes, principalmente japoneses. Nos
últimos anos, se expandiram e ganharam adeptos na
sociedade mais ampla. Possuem uma doutrina com
contornos bem deﬁnidos e uma verdade estabelecida. Buscam a construção de um novo tempo e se organizam em torno de um líder carismático. Entre eles
podemos citar a Seicho-No-Ie, a Igreja da Uniﬁcação
(do reverendo Moon) entre outras. “Apesar do discurso tolerante”, comenta Guerriero, “podemos entender que esses grupos tendem a um fundamentalismo
no sentido de se verem possuidores de uma verdade
superior às demais.” (p. 101). Por ﬁm, o quarto tipo,
mais amplo, é formado por grupos diversos, sem liderança ﬁxa, de cunho ocultista ou esotérico, muitas
vezes identiﬁcado como sendo de Nova Era. É comum que esses grupos sejam freqüentados por adeptos de diferentes denominações religiosas, principalmente porque não há um contorno rígido e muitos se
aﬁrmam como não-religiosos. A maioria advém das
camadas mais elevadas, com alto grau de escolaridade. Pode-se citar como exemplos, a Wicca, a Ordem
Rosa-Cruz (Amorc), a Igreja da Cientologia, a Sociedade Teosóﬁca do Brasil, a Sociedade Antroposóﬁca,
entre muitos outros. Em muitos desses grupos há um
forte apela relativista, não apenas pela incorporação
de símbolos religiosos de culturas muito diferentes e
distantes, como também pelo discurso de que todos
os caminhos são válidos para chegar à iluminação.
Eles negam a ciência moderna, mas lançam mão de
uma nova ciência, sob novos paradigmas, para fundamentar sua noção de verdade.
Ao ﬁnal da leitura do livro do cientista da religião
Silas Guerriero, pode-se concluir que as novas religiões no Brasil não podem ser entendidas apenas quanto à novidade teológica, nem quanto ao tempo de
existência, mas a partir de uma análise da novidade
que representam em termos de vivências e práticas.
Assim, movimentos nem sempre considerados novos
puderam ser analisados em conjunto a outros mais
recentes, visto que ambos participam dos novos contornos religiosos da sociedade brasileira. Constatouse também que, no jogo das convivências entre as
novas religiões, nem todas agem com o mesmo grau
de tolerância e abertura diante do mundo, nem mesmo em relação à pregação de uma verdade e dogmas
estabelecidos. Por ﬁm, Guerriero ressalta que “os novos movimentos religiosos não podem ser vistos nem
como ameaças às religiões estabelecidas, nem como
modismos passageiros, mas a partir das mudanças
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em curso nas sociedades em que eles surgem e se
desenvolvem. Assim, a grande novidade não está nos
NMRs, mas na própria sociedade.” (p. 109).
O livro de Silas Guerriero, apesar de pertencer a
uma coleção voltada para o aprimoramento dos docentes da disciplina de Ensino Religioso, pode ser
lido por alunos dos cursos de graduação em teologia
e também por mestrandos em Ciência(s) da Religião
que estão tendo um primeiro contato com o tema.
O livro, apesar da brevidade exigida pela coleção,
realiza de forma eﬁcaz aquilo que se propôs a fazer.
O autor foi diligente na exposição e apresentou de
forma abrangente e de maneira suﬁcientemente profunda tudo aquilo necessário para a compreensão do
tema. Recomendo a leitura deste excelente livro.

Notas
*

1

2

3

4

5

Guerriero, Silas. Novos Movimentos Religiosos: o
quadro brasileiro, São Paulo: Paulinas, 2006, 135
pp.
Aquele que é exilado sofre expatriação, desterro.
Portanto, não sofre a morte.
Algumas tabelas com algumas dessa informações
podem ser vistas em STARK, R. O crescimento do
cristianismo: um sociólogo reconsidera a história,
São Paulo: Paulinas, 2006, pp. 54-55.
Guerriero faz essa afirmação na página 92 de seu
livro, entretanto, um pouco adiante, na página 96,
ele propõe uma tipologia.
Terrin divide os NMRs em de matriz fundamentalista
e de matriz oriental. Sua distinção parece bastante
com a que vemos em Guerriero. [TERRIN, A. N.
Introdução ao estudo comparado das religiões, São
Paulo: Paulinas, 2003, pp. 353-369]
Poder-se-ia incluir aqui o Movimento Carismático
Católico e o Neopentecostalismo. Entretanto,
Guerriero chama atenção para a dificuldade dessa
classificação, pois tanto os pentecostais como a
renovação carismática fazem parte do cenário
religioso brasileiro e não constituem mais uma
novidade no jeito de lidar com religião.
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