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Textos inéditos e artigos significativos

Eis o décimo sétimo número de Ciberteologia. Mais uma vez, nossos leitores e leitoras têm 
à disposição textos inéditos e artigos significativos já publicados anteriormente no formato livro, 
agora facilitados ao estudioso da área de religião.

O primeiro trabalho da seção de Artigos é o trabalho inédito de Júlio Fontana: Qual a posi-
ção dos valores num mundo de fatos? A ética segundo Karl Popper. O autor quer compreender 
como Karl Popper entendia ética, já que não tinha a pretensão de “pregar” uma ética, embora 
fosse uma pessoa moral. E por ser uma pessoa moral, a totalidade de seu pensamento foi influen-
ciada por ela. Para Fontana, compreenderemos melhor a cosmologia, metodologia e filosofia de 
Popper se investigarmos os fundamentos éticos que regeram sua vida e seu pensamento.

Em O futuro do cristianismo – Parte II, Manuel Fraijó prossegue sua discussão sobre a não 
identificação entre cristianismo e fé em Deus, agora enfocando Deus como obstáculo para a 
sociedade ocidental, embora Jesus de Nazaré continue gozando de boa fama e sua mensagem se 
sustente até nossos dias.

O artigo de Luiz Carlos Susin, Mãe Terra que nos sustenta e governa: por uma teologia da 
sustentabilidade, é um dos textos que será discutido proximamente, no 21º Congresso Anual da 
Soter. Ele comporá o novo livro da Soter, a ser lançado em breve. Entendendo a “sustentabili-
dade” como complexidade de fatores sem os quais é impossível “salvar o planeta”, Susin ensaia 
uma crítica teológica às discussões atuais sobre este tema urgente.

O programa de uma teoria da religião cristã primitiva é o título de texto ainda inédito no Bra-
sil, que compõe o livro A religião dos primeiros cristãos: uma teoria do cristianismo primitivo, 
de Gerd Theissen, que será publicada em breve. Escrevendo sob a ótica da ciência da religião, o 
autor não pretende descrever meramente a Teologia do Novo Testamento, nem professar confes-
sionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas, sim, tornar compreensível a força dessa fé na vida 
e no contexto da Antiguidade. Theissen tem dois objetivos: em primeiro lugar, ele sonda a vida 
do cristianismo primitivo e explicita suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, 
psíquicas e históricas. Dessa forma, por meio de categorias da ciência da religião, tornar-se-ão 
visíveis a fé, o culto e o ethos da Igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristia-
nismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, 
que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades, e que modificou 
toda a história do mundo conhecido de então.

A seção de Comunicação abre-se com o texto com uma reflexão de Afonso Maria Ligorio 
Soares sobre a Comunhão dos divorciados na Igreja. Tema difícil, delicado, polêmico, mas que 



precisa ser encarado pelo bem das comunidades religiosas e de tantas famílias que o sentem 
como drama cotidiano.

A Comunicação seguinte, da Diretoria da Soter, apresenta-nos o 21º Congresso Anual da 
Soter: a sustentabilidade da vida em perigo. Há quase 25 anos, a Sociedade de Teologia e Ciên-
cias da Religião (SOTER) vem contribuindo com a pesquisa científica ao promover congressos 
anuais e regionais, além de publicar textos relevantes para a Teologia e as Ciências da Religião. 
Seu compromisso é incentivar e apoiar o ensino e a pesquisa no campo da Teologia e das Ciên-
cias da Religião; promover serviços e assessoria de teólogos, teólogas e cientistas da religião a 
comunidades e organismos eclesiais, a obras e instituições de interesse público, na perspectiva 
da opção pelos pobres e da inclusão social. O texto explica a proposta do novo Congresso, a se 
realizar em Belo Horizonte, de 7 a 10 de julho de 2008.

Por fim, o teólogo Diego Irarrazaval oferece-nos uma luminosa e arrojada meditação no 
trabalho (que mantivemos em espanhol): En un cambio de época ¿qué Misión?. O autor pergun-
ta-se com que critérios é levada a cabo a missão cristã no mundo de hoje, e sugere duas exigên-
cias: encarar o paradigma humano de uma mudança de época; e desenvolver o modelo de Igreja 
missionária, dois desafíos que interagem.

  Na seção comunicação, publicamos o prefácio de Tom Roberts, Editor do National Catho-
lic Reporter, para o novo livro de Irmã Joan Chittister, Em que é que eu creio?, que deve sair em 
breve pela Ed. Paulinas.

Aí está, portanto, a décima sétima edição de Ciberteologia. Como sempre, novos textos e re-
senhas vão, aos poucos, completando esta edição, ao longo das semanas de maio e junho. Duas 
novas resenhas já estão disponíveis a todas.

Pesquisadores e autores com escritos originais afins a nosso projeto editorial podem nos 
enviar seus trabalhos (artigos, comunicação, resenhas), desde que atendam nossas normas de 
publicação (enviar para: ciberteologia@paulinas.com.br). Aproveitamos para agradecer aos ar-
ticulistas desta edição por sua importante participação em nosso projeto.

Uma boa leitura e bom final de semestre a todos!

Afonso Maria Ligorio Soares - Redator-Geral
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Qual a posição dos valores num 
mundo de fatos?  

A ética segundo Karl Popper
Júlio Fontana*

Resumo: Este artigo visa compreender como Karl Popper entendia ética. 
Ele não tinha a pretensão de “pregar” uma ética, pois achava isso desne-
cessário. Entretanto, ele era uma pessoa moral. E por ser uma pessoa mo-
ral a totalidade de seu pensamento foi influenciada por ela. Compreende-
remos melhor sua cosmologia, metodologia e filosofia se investigarmos os 
fundamentos éticos que regerm sua vida e seu pensamento. Na verdade, 
podemos dizer que todo o pensamento de Popper está enraizado na ética. 
Palavras-chave: Karl Popper – Ética – Moral – Problema.

Na noite de sexta-feira, 25 de outubro de 1946, a Associação de Ciências Morais 
de Cambrigde — um grupo de discussão semanal para filósofos e estudantes de 
filosofia da universidade — reuniu-se para mais uma sessão. O orador convidado 
da noite era o doutor Karl Popper, que viera de Londres para apresentar um artigo 
de aparência inócua intitulado “Existem problemas filosóficos?”. Entre os ouvintes 
estava o presidente da Associação, professor Ludwig Wittgenstein, por muitos con-
siderado o mais brilhante filósofo de seu tempo. O que ocorreu naquela tão famosa 
noite não sabemos ao certo. Somente sabemos sobre um evento em que Wittgens-
tein pôs-se a brandir um atiçador de fogo e depois sair da sala em disparada.

O que é certo nessa história é que o motivo da saída repentina de Wittgenstein 
fora uma discussão acerca da moral (ou ética). Os jornalistas da BBC David Edmon-
ds e John Eidinow, que escreveram um livro sobre o evento, relatam que, após Wit-
tgenstein sair da sala, Braithwaite pediu a Popper um exemplo de princípio moral. 
Popper respondeu prontamente: “Não ameaçar os palestrantes com atiçadores”.2

Para Wittgenstein, as proposições da metafísica, da ética, da estética e da religião 
carecem de sentido porque tentam ultrapassar o limite da linguagem, portanto do 
mundo. Popper discorda. Assim, a discussão entre Popper e Wittgenstein deve ter 
tido como assunto final a ética. Percebe-se, portanto, a importância que a ética tem 
para Popper, por isso é tão importante examiná-la e confrontá-la com a totalidade 
do seu sistema.

 Aluno de Filosofia da PUC-Rio.
2 EDMONDS, D. O atiçador de Wittgenstein: a história de uma discussão de dez minutos entre dois 

grandes filósofos. Rio de Janeiro, Difel, 2003. pp. 269-284.



2Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 17

Que é que Popper entende por ética?

O uso que Popper faz dos termos “ética” e “moral”

A maior parte dos dicionários de filosofia fazem distinção entre ética e moral. O 
Dicionário básico de filosofia, por exemplo, define “ética” como a

parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas 
fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação 
e do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral etc.), mas fundada num 
estado metafísico do conjunto das regras de conduta considerados como universalmente 
válidas. Diferentemente da moral, a ética está mais preocupada em detectar os princípios de 
uma vida conforme à sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões para de-
sejar a justiça e a harmonia e sobre os meios de alcançá-las. A moral está mais preocupada 
na construção de um conjunto de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum 
justa e harmoniosa.3

No entanto, o mesmo léxico esclarece que

moral, num sentido amplo, é sinônimo de ética como teoria dos valores que regem a ação ou 
conduta humana, tendo um caráter normativo ou prescritivo. Em um sentido mais estrito, a moral 
diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultu-
ra, enquanto a ética considera a ação humana do seu ponto de vista valorativo e normativo, em 
um sentido mais genérico e abstrato.4

Portanto precisamos saber em qual sentido, amplo ou estrito, Popper utiliza esses 
termos. Para isso se faz necessário partir para o próprio texto, pois o nosso filósofo 
não nos deixou uma definição dos mesmos e nem como iria utilizá-los.

A passagem a seguir pode ajudar-nos:

Não posso admitir que pensar nas leis éticas como sendo feitas pelo ser humano, em tal sentido, 
seja incompatível com o ponto de vista religioso de que elas nos foram dadas por Deus. Histori-
camente, toda ética indubitavelmente começa com a religião; mas não lido agora com questões 
históricas. Não indago quem foi o primeiro legislador ético. Só assevero que nós, somente nós, 
somos responsáveis pela adoção ou rejeição de certas leis morais sugeridas; somos nós que dis-
tinguimos entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas.5

Pode-se notar que Popper não faz uma distinção entre os termos “ética” e “mo-
ral”. Portanto, faz uso desses termos no seu sentido mais amplo.

Entretanto, não basta somente analisar o uso que Popper faz do termo ética para 
compreender o que ele entendia por esta.

A teoria dos mundos de Popper

Popper chama de Mundo 1 o mundo das entidades físicas, aquelas que todos 
chamamos de reais, ou seja, os objetos, os seres vivos, os planetas, a água, o sol e 
a lua. Também constam nesse mundo os processos físicos, as forças, os campos de 
força, a luz, as ondas sonoras, a eletricidade, os átomos etc. É o mundo dos fatos.

Mundo 2 é o mundo de nossas experiências subjetivas, das nossas sensações, 
das nossas percepções conscientes, ou seja, dos nossos estados mentais. Deve-se 
ressaltar que Popper não afirma, como fez Descartes, que esse mundo é composto 
de entidades imateriais.

3  JAPIASSU, H. & MARCONDES, D. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1996. p. 93.
4  Id., ibid. p. 187.
5  POPPER, K. 1999. pp. 79s. — grifo meu. Fica evidente a influencia do conceito de autonomia 

kantiano.
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O Mundo 3, para Popper, é aquele mundo das entidades culturais, aquelas coi-
sas produzidas pelo ser humano, como ferramentas, teorias, a linguagem (a lingua-
gem é uma ferramenta), o alfabeto (o alfabeto é uma tecnologia), as obras de arte, 
os mitos, a religião etc. Importante notar que tudo aquilo que é/foi criado pelo ser 
humano depende, de uma forma ou de outra, do Mundo 2. O Mundo 3 é o mundo 
dos produtos da mente humana, é o mundo cultural do ser humano.6

Importante para a análise que iremos empreender é que este é o mundo onde es-
tão situados ontologicamente os preceitos éticos ou as “exigências morais”, como 
pode ser visto na passagem a seguir: “O ser humano criou mundos novos — de 
linguagem, de música, de poesia, de ciência; e o mais importante deles é o mundo 
das exigências morais, pela igualdade, pela liberdade, pelo amparo aos fracos”.7

Na verdade, esses três mundos interagem, porém interagem segundo algumas 
regras. O Mundo 3 não interage diretamente com o Mundo 1, nem vice-versa. O 
Mundo 2 é passagem obrigatória. O Mundo 3 possui autonomia em relação aos 
demais mundos.

Citarei um exemplo clássico em filosofia da mente: o da dor de dente.
Uma dor de dente é um estado ao mesmo tempo mental e físico. Se você tem 

uma forte dor de dente, ela se torna uma razão muito válida para visitar seu den-
tista, o que envolve um grande número de ações e de movimentos físicos do seu 
corpo. As cáries no seu dente — um processo material, físico-químico — levarão, 
assim, a efeitos físicos; mas você irá ao dentista por força das suas sensações de dor 
e do conhecimento de instituições existentes, como a odontologia. Aqui, todos os 
três mundos estão interagindo.

Tudo isso é muito trivial, entretanto a realidade dos estados mentais tem sido 
negada por alguns filósofos. Outros admitem que os estados mentais são reais, mas 
negam a sua interação com o mundo dos estados físicos.

Conforme o exemplo citado, podemos afirmar a realidade do Mundo 2, ou seja, 
dos estados mentais.

Vejamos, agora, o Mundo 3. A realidade desse mundo é de mais difícil aceitação.
Por Mundo 3 entendem-se os produtos da mente humana, tais como histórias, mitos 

explanatórios, artefatos, teorias científicas (verdadeiras e falsas), problemas científicos, 
instituições sociais e obras de arte. Os objetos do Mundo 3 são da nossa própria auto-
ria, embora eles nem sempre sejam o resultado de uma produção planejada por seres 
humanos individualmente.

Muitos dos objetos do Mundo 3 existem sob a forma de corpos materiais, e em 
certo sentido pertencem tanto ao Mundo 1 como ao Mundo 3. Exemplos disso são 
esculturas, pinturas e livros, sejam estes sobre assuntos científicos ou literatura. Um 
livro é um objeto físico, logo pertence ao Mundo 1; mas o que faz dele um produ-
to significante da mente humana é o seu conteúdo, que permanece invariável nas 
várias cópias e edições. Tal conteúdo pertence ao Mundo 3.

Uma das teses principais de Popper é que “os objetos do Mundo 3 podem ser 
reais, não só nas suas materializações e corporificações no Mundo 1, mas também 
nos seus aspectos, no Mundo 3.”8 Como já falei anteriormente, o Mundo 3 interage 
com o Mundo 1 de forma mediada, indireta, por meio do Mundo 2.

6  Veja as definições de cultura nos dicionários.
7  POPPER, K. 1999. p. 79.
8  Id. 1999. p. 62.
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Irei citar um exemplo do nosso cotidiano: as leis. Uma lei é um produto do Mun-
do 3. A lei se reduz aos diversos códigos? A maioria jamais leu sequer um código 
desses e obedece a muitas das leis constantes neles. A lei é um estado mental que 
ocorre semelhantemente em muitos indivíduos? Acho isso pouco provável. Algu-
mas leis, na verdade, não desejaríamos que existissem. A lei é um produto da men-
te humana, é cultural, tem como fonte os costumes e tradições de uma sociedade, 
portanto seu lugar ontológico é o Mundo 3.

Alguém acha improvável que as leis tenham influência direta sobre o que fazemos no nosso 
dia-a-dia?9 Na verdade, muitas vezes, deixamos de tomar certas atitudes em razão da existência 
das leis. Você acha que não? O psicanalista, filósofo e pedagogo Rubem Alves diz assim:

Se a sociedade estabelece proibições, é porque ali o desejo procura infiltrar-se. Não é necessário 
proibir que as pessoas comam pedras, porque ninguém o deseja. Só se proíbe o desejado. Assim, 
pode haver leis proibindo o incesto, o furto, a exibição da nudez, os atos sexuais em público, a 
crueldade para com as crianças e animais, o assassinato, o homossexualismo, a ofensa a poderes 
constituídos. É que tais desejos são muito fortes. O aparato de repressão e censura será tanto mais 
forte quanto mais intensa for a tentação de transgredir a ordem estabelecida pela sociedade.10

Dessarte, acho que nada mais preciso falar sobre a interação existente entre 
Mundo 3 e Mundo 1 por meio do Mundo 2.

Irei, agora, demonstrar que o Mundo 3 goza de certa autonomia em relação aos 
demais. Demonstrarei por meio de um exemplo: Pode-se dizer que, ao inventa-
rem uma linguagem suficientemente rica, os babilônios foram os primeiros, tanto 
quanto sabemos, a conceber um sistema numérico capaz de prosseguir indefini-
damente. Dispomos de um sistema numérico semelhante, a série interminável de 
números naturais: 1, 2, 3, 4 etc. Esse sistema comporta um método que nos permite 
ir sempre mais além de qualquer número determinado. Assim, pode-se dizer que o 
sistema numérico é um produto humano.11

Consideremos os números ímpares e pares. Não os fizemos, eles surgiram da 
série dos números naturais. Não podemos fazer uma série de números naturais sem 
criar números ímpares e pares. Foi uma conseqüência não-intencional daquilo que 
fizemos. A autonomia do Mundo 3, nesse exemplo, fica mais evidente ao analisar-
mos os números primos.

Os números primos são o resultado não-intencional da criação dos números 
naturais. Os números primos são aqueles divisíveis por si próprios e por um (unida-
de). Entre eles estão: 2; 3; 5; 7; 11; 13 e assim por diante. Os números primos não 
foram feitos por nós, e de certo modo estão completamente fora do nosso domínio. 
Pouco se sabe acerca da sua distribuição e ainda não foi estabelecida uma fórmula 
geral. Só com a ajuda de métodos de tentativa e erro se poderá dizer se um número 
muito grande é primo.12

O exemplo revela algo muito importante. Diz Popper que, “embora os números 
sejam feitos por nós, existem neles certas particularidades que não são obra nossa, 
mas que temos possibilidade de descobrir”.13

9  Os criminosos acham que as leis não influenciavam suas vidas, entretanto foram refutados e hoje 
se encontram, na sua maioria, recolhidos às penitenciárias.

10  ALVES, R. O que é religião? São Paulo, Loyola, 2005. p. 89.
11  Houve quem o considerasse de origem divina.
12  Os primos gêmeos, números primos separados por um número par (3, 5; 5, 7; 11, 13; 17, 19; 

29, 31; etc.), têm um fim. Entretanto este é um dos problemas da teoria numérica ainda não 
solucionados.

13  POPPER, K. 1996. p. 33.
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Cito um outro exemplo. O teólogo alemão Jürgen Moltmann é um pensador bem 
próximo do neomarxismo de Ernst Bloch, portanto alguém que, a princípio, não é plu-
ralista. No prefácio da 13a edição de sua principal obra, Teologia da esperança, ele diz:

Editar um livro novamente depois de 33 anos e dar-lhe um novo prefácio naturalmente é algo 
arriscado. Os livros também têm um tempo próprio. Mas alguns livros têm um destino bem pró-
prio, pois eles seguem um caminho só seu. É o que ocorreu com Teologia da esperança. Eu o 
publiquei em 1964. Em 1967, foi lançada a tradução inglesa. Depois disso, porém, ele escapou 
ao meu controle e fez sua própria história; uma história que eu não havia pretendido nem pre-
visto, mas que reverteu para mim de muitas formas diferentes.14

Seu livro, após ser publicado, tornou-se um habitante do Mundo 3. Passou a go-
zar da autonomia que é característica de qualquer outro habitante do nosso mundo 
cultural. Para concluir, reconheço que:
1) os objetos do Mundo 3 são abstratos (ainda mais abstratos que as forças físicas), 

mas não menos reais, pois eles são instrumentos poderosos para mudar o Mun-
do 1;

2) os objetos do Mundo 3 têm um efeito sobre o Mundo 1 somente através da inter-
venção humana, a intervenção dos seus criadores, mais especialmente enquanto 
estão sendo percebidos, o que é um processo do Mundo 2, um processo mental, 
ou, mais precisamente, um processo no qual os mundos 2 e 3 interagem; e

3) temos, portanto, de admitir que são reais tanto os objetos do Mundo 3 quanto 
os procedimentos do Mundo 2.

Valores e fatos

O psicólogo Wolfang Köhler explicou em seu livro The Place of Value in a World of 

Fact [O lugar do valor num mundo de fato] porque poucos cientistas e poucos filósofos 
com preparo científico dão-se ao trabalho de escrever a respeito dos valores. A razão é 
simples: muito do que se diz a respeito dos valores é mera algaravia.15 Popper comenta 
essa afirmação:

Muitos de nós tememos que só conseguiríamos produzir algaravia, ou, quando muito, algo que 
dela não se distinguisse facilmente. [...] Pelo menos no campo da teoria ética (não incluo o Ser-
mão da Montanha), com sua biblioteca quase infinita, não me lembro de ter lido nada bom e 
marcante, exceto a Apologia de Sócrates, de Platão (onde a teoria ética tem papel secundário), 
algumas obras de Kant, especialmente Fundamentos da metafísica da moral (que não alcançou 
grande êxito) e os dísticos elegíacos de Friedrich Schiller, que criticam espirituosamente o rigoris-
mo de Kant. Talvez eu pudesse acrescentar a essa lista os Dois problemas fundamentais da ética, 
de Schopenhauer. Exceto a Apologia e a graciosa reductio de Kant, feita por Schiller, nenhuma 
dessas obras chega a aproximar-se do objetivo almejado.16

Não obstante, Köhler incita, dizendo que cientistas e filósofos devem ousar e 
correr o risco. Popper concorda, contudo é bem cauteloso. Nosso filósofo diz:

Conseqüentemente, não afirmarei senão que os valores aparecem conjuntamente com os pro-
blemas; que os valores não podem existir sem problemas; e que nem valores nem problemas 
podem derivar ou ser de outra maneira obtidos a partir dos fatos, a despeito de, freqüentes vezes, 
concernirem aos fatos ou com eles se relacionarem.17

14  MOLTMANN, J. Teologia da esperança: estudos sobre os fundamentos e as conseqüências de uma 
escatologia cristã. São Paulo, Editora Teológica-Loyola, 2005. p. 19.

15  Linguagem confusa e inteligível.
16  POPPER, K. Autobiografia intelectual. São Paulo, Cultrix-Edusp, 1977. p. 203.
17  Id., ibid. pp. 203-204.
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Ética, portanto, para Popper, está relacionada com valor e com problema. Sobre 
isso quero estender-me um pouco mais do que Popper, pois acho que a sua brevi-
dade pode dar margem a muitos erros de interpretação.

O problema é indiscutivelmente algo objetivo, portanto pertencente ao Mundo 

3. E quanto ao valor?
Valor, como mostra Lalande, pode ser definido subjetiva ou objetivamente. Sub-

jetivamente, valor “é a característica das coisas que consiste em serem elas mais ou 
menos estimadas ou desejadas por um sujeito ou, mais comumente, por um grupo 
de sujeitos determinados”.18 Objetivamente, valor “é a característica das coisas que 
consiste em merecerem elas mais ou menos estima”.19 Popper descarta esta últi-
ma.

Portanto, para Popper valor é algo subjetivo, isto é, o valor sempre depende de 
alguém que faz a valoração. Todavia ele acredita que os valores podem tornar-se 
objetivos quando são submetidos à crítica. Assim ele diz em sua Autobiografia:

Uma coisa, ou uma idéia, ou uma teoria, ou uma abordagem pode ser considerada objetiva-
mente valiosa ao mostrar-se de ajuda para a solução de um problema ou como solução de um 
problema, seja ou não seu valor conscientemente apreciado por quem luta para solucionar pro-
blemas. Contudo, se nossa conjectura for formulada e for submetida a discussão, pertencerá ao 
Mundo 3. Ou, então, um valor (relativo a certo problema) pode ser criado ou descoberto e dis-
cutido em suas relações com outros valores e com outros problemas; também nesse caso, muito 
diferente dos anteriores, o valor poderá transformar-se em elemento do Mundo 3.20

Assim, por meio da submissão à crítica o valor passa a integrar o Mundo 3 jun-
tamente com o problema. Desse modo, Popper discorda que valores estejam de 
alguma forma ligados a fatos, o que pertence ao Mundo 1.21

Popper se liberta, assim, do “paradigma ético” de que somente o ser humano é 
um ser moral.22 Segundo ele,

se estivermos certos ao presumir que houve tempo em que o mundo físico era desprovido de vida, 
tal mundo teria sido, julgo eu, um mundo sem problemas e, conseqüentemente, sem valores. Já se 
sugeriu muitas vezes que os valores só surgiram no mundo com o aparecimento da consciência. Não 
penso desse modo. Entendo que os valores surgem com o aparecimento da vida; e se há vida sem 
consciência (e creio que pode haver, mesmo no caso de animais, pois aparentemente existe o sono 
sem sonhos), entendo que existirão valores objetivos, mesmo sem a consciência. 23

Conforme explica Popper, há dois tipos de valor: valor criado pela vida, por pro-
blemas inconscientes, e valor criado pelo espírito humano, com base em soluções 
prévias, na tentativa de resolver problemas que podem ser mais bem ou menos bem 
entendidos.

Tal é a posição que Popper atribui aos valores num mundo de fatos: uma posição 
no Mundo 3 dos problemas e tradições historicamente emergentes, o que é parte 
do mundo dos fatos — não dos fatos do Mundo 1 e sim de fatos parcialmente pro-
duzidos pela mente humana. O mundo dos valores transcende o mundo dos fatos 
sem valor —, o mundo dos fatos brutos por assim dizer.

18  LALANDE, A. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 1999. p. 1.188.
19  Id., ibid. p. 1.189.
20  POPPER, K. Autobiografia intelectual, cit., p. 204.
21  Lembro que o Mundo 2 serve como interface entre os mundos 1 e 3.
22  Neste ponto Popper se opõe a Kant, que diz, em sua Crítica da faculdade de julgar, que “sem os seres 

humanos, a criação inteira seria como um simples deserto, inútil e sem objetivo final.” KANT, I. Citado por: 
LANDIM, M. L. P. F. Ética e natureza no pensamento de Bérgson. Rio de Janeiro, Uapê, 2001. p. 159.

23  POPPER, K. Autobiografia intelectual, cit., p. 204.
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Natureza e convenção

Segundo Popper, é extremamente necessário fazer uma distinção entre o que é na-
tural e o que é convenção. Em outras palavras: é preciso distinguir entre dois elementos 
diferentes no ambiente do ser humano: seu ambiente natural e seu ambiente social.

Popper reconhece que essa é uma distinção difícil de fazer e apreender, pois 
parece que a maioria dentre nós ainda tem forte inclinação para aceitar as peculia-
ridades de nosso ambiente social como se fossem “naturais”.

Protágoras foi o primeiro a verificar a necessidade de realizar tal distinção. A 
partir de então, os gregos ficaram possibilitados a dar um próximo passo, que é 
abandonar a sociedade tribal e viver em uma sociedade aberta.

A sociedade tribal é aquela que vive num círculo encantado de tabus imutáveis, 
de leis e costumes considerados inevitáveis, como o nascer do sol, ou o ciclo das 
estações, ou similares e evidentes acontecimentos regulares da natureza.

A derrocada da sociedade fechada ocasiona o fenômeno denominado por Popper 
como “tensão da civilização”, oriundo do reconhecimento do caráter transitório das 
instituições humanas. Isso se deu, como já sabemos, na Grécia com os sofistas.24

Reconhecido esse caráter transitório das instituições e realizada a clara distinção 
entre natureza e convenção, surge o que Popper denomina “dualismo crítico”:

O dualismo crítico apenas assevera que normas e leis normativas podem ser feitas e alteradas 
pelo ser humano, e mais especialmente por uma decisão ou convenção no sentido de observá-
las ou alterá-las, sendo o ser humano, portanto, moralmente responsável por elas, não talvez 
pelas normas que encontra existentes na sociedade quando começa a refletir sobre elas, mas 
pelas normas que está capacitado a tolerar desde que verificou poder fazer algo para mudá-las. 
As normas são feitas pelo ser humano no sentido de que não podem censurar a ninguém por 
elas, nem à natureza nem a Deus, mas só a nós mesmos. Cabe-nos aperfeiçoá-las tanto quanto 
possamos se acharmos que merecem objeções.25

O dualismo crítico, por sua vez, proporciona o advento da sociedade aberta, 
que se trata de uma sociedade que supõe a livre proposição de sugestões, que 
passam a ser submetidas à crítica e ao crivo do sistema de eliminação de erro. São 
sociedades que permitem a irrestrita apresentação de proposições diferentes, segui-
das pela crítica e pela efetiva possibilidade de mudança à luz da crítica.26

Assim, explicar o conceito de dualismo crítico é fundamental para a compreen-
são da ética popperiana.

O dualismo crítico faz uma distinção bastante importante: a distinção entre leis 
naturais e leis normativas.

Uma lei natural descreve um fato regular, estrito e invariável, que ou efetivamen-
te se realiza na natureza (e nesse caso a lei é uma afirmativa verdadeira), ou não se 
realiza (e nesse caso é falsa).

A lei normativa, seja ela uma disposição legal ou um mandamento moral, pode 
ser reforçada pelos seres humanos. É, também, alterável. Pode, às vezes, ser descri-
ta como boa ou má, certa ou errada, aceitável ou inaceitável. Porém só em sentido 
metafórico poderá ser chamada “verdadeira” ou “falsa”, pois não descreve um fato, 
mas estabelece diretivas para nosso comportamento.27

24  Importante se faz a leitura do capítulo “Contrato social” do livro de W. K. C. Guthrie Os sofistas, 
São Paulo, Paulus, 1995, pp. 127-137.

25  POPPER, K. A sociedade aberta e seus inimigos. 3. ed. Belo Horizonte, Itatiaia, 1998. p. 75.
26  Cf. MAGEE, B. As idéias de Popper. São Paulo, Cultrix-Edusp, 1974. p. 79.
27  Percebe-se que Popper é totalmente contrário à doutrina do direito natural. Existem muitas 
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Tendo em mente essa distinção, Popper explica que nossas decisões morais nun-
ca podem ser derivadas dos fatos ou de asseverações sobre os fatos, embora sejam 
referentes a estes. A decisão, por exemplo, de opor-se à escravidão não depende 
do fato de que todos os seres humanos nascem livres e iguais, de que nenhum ser 
humano nasce em cadeia. Pois, embora todos nasçamos iguais, alguns seres huma-
nos sempre podem tentar encadear outros e podem mesmo acreditar que devem 
encadeá-los. Inversamente, se os seres humanos nascessem em cadeia, muitos de 
nós poderíamos exigir que tal cadeia fosse removida.

Todas as decisões morais se relacionam, desse modo, a um ou outro fato, espe-
cialmente a algum fato da vida social, e todos os fatos (alteráveis) da vida social 
podem dar origem a muitas decisões diferentes. Isso mostra que as decisões não 
podem, nunca, derivar desses fatos ou de uma descrição de tais fatos.

Mas, igualmente, explica Popper, não podem ser derivadas de outra classe de 
fatos, para aquelas regularidades naturais que descrevemos com o auxílio das leis 
naturais. O dualismo crítico acentua, assim, a impossibilidade de reduzir decisões 
ou normas a fatos. Pode, portanto, ser descrito como um dualismo de fatos de de-
cisões.28

Essa distinção entre natureza e convenção é importante também para a filosofia 
do direito. O embate entre positivismo jurídico e jusnaturalismo faz parte da dis-
cussão maior que estamos travando aqui.29

As influências éticas recebidas por Karl Popper
Conforme aponta Hubert Kiesewetter, Popper foi influenciado intelectualmente, 

em sua infância, por diferentes correntes de pensamento, que eram discutidas em 
seu círculo familiar ou entre seus amigos. Dentre elas, de fundamental importância 
para o seu pensamento ético estão as de Josef Popper-Lynkeus (1838-1921), Ber-
tha von Suttner (1843-1914) e Fridtjof Nansen (1861-1930). Kiesewetter descreve 
como cada um deles pode ter influenciado o pensamento ético de Popper.30 Não 
repetirei isso aqui.

obras que tratam da doutrina do direito natural, contudo interessaria mais ao público filosófico 
a leitura do livro A soberania no mundo moderno,de Luigi Ferrajoli, São Paulo, Martins Fontes, 
2002. Essa obra não trata especificamente da doutrina do direito natural, mas aponta com muita 
propriedade como o mesmo foi utilizado como meio de legitimação para diversas ações que 
consideraríamos, hoje, totalmente adversas ao direito natural.

28  Cf. POPPER, K. A sociedade aberta e seus inimigos, cit., p. 77.
29  Como explica Hans Kelsen, “a doutrina do direito natural afirma existir uma regulamentação 

absolutamente justa das relações humanas que parte da natureza em geral ou da natureza do 
ser humano como ser dotado de razão. A natureza é apresentada como autoridade normativa, 
como uma espécie de legislador. Por meio de uma análise cuidadosa da natureza, poderemos 
encontrar as normas a ela imanentes, que prescrevem a conduta humana correta, ou seja, justa. 
Se se supõe que a natureza é criação divina, então as normas a ela imanentes — o direito 
natural — são expressão da vontade de Deus. A doutrina do direito apresentaria, portanto, um 
caráter metafísico. Se, todavia, o direito natural deve ser deduzido da natureza do ser humano 
enquanto ser dotado de razão — sem considerar uma origem divina dessa razão —, se se supõe 
que o princípio da justiça pode ser encontrado na razão humana, sem recorrer a uma vontade 
divina, então aquela doutrina se reveste de um caráter racionalista”. KELSEN, H. O que é justiça?: 
a justiça, o direito e a política no espelho da ciência. São Paulo, Martins Fontes, 2001. pp. 21s. 
Mais adiante, na mesma obra, no capítulo intitulado “A doutrina do direito natural perante o 
tribunal da ciência”, Kelsen discute a legitimidade dessa doutrina (pp. 137-175).

30  O’HEAR, A. Karl Popper: filosofia e problemas. São Paulo, Fundação Editora da Unesp, 1997. pp. 326-
330.
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Estou convencido que as duas maiores influências éticas sobre o pensamento de 
Karl Popper foram o cristianismo e a filosofia de Immanuel Kant. O último certa-
mente exerceu uma maior influência.

A influência cristã

A influência exercida pelo cristianismo parece improvável diante das declara-
ções de muitos filósofos e cientistas de que Popper era um ardoroso ateísta, mesmo 
que ele dissesse com freqüência considerar-se a si próprio agnóstico.31 Em resposta 
à inclinação de muitos cientistas em considerar Popper ateu e inimigo do cristia-
nismo, temos de examinar, por um momento, o que ele disse a respeito da religião, 
em geral, e do cristianismo, em particular.

Primeiro, podemos arrolar sua crítica à interpretação teísta da história, a qual 
foi magistralmente tecida na sua obra, A Sociedade aberta e seus inimigos. Apesar 
da crítica, deixou bem claro que alguns dos maiores pensadores cristãos repudia-
vam essa teoria historicista como idolatria. E acrescenta: “Um ataque a essa forma 
de historicismo não deve ser interpretado, por conseguinte, como um ataque à 
religião”.32 E na sua Autobiografia declara “Sou tudo, menos um adversário da reli-
gião”.33

O que Popper tinha em mente ao criticar a religião eram essas formas de au-
toridade cega, fanatismo ou mágica que parecem tornar-se cada vez mais fortes 
em nossos dias. Mas uma religião baseada nas idéias de responsabilidade pessoal, 
liberdade de consciência, solidariedade com os pobres e igualdade entre os seres 
humanos, isto é, o cristianismo em seu sentido mais puro, tem muito em comum 
com a ética de Popper.

Depois, podemos citar a relevância que Popper atribuía ao cristianismo em face 
de este de tido importância fundamental na construção da nossa civilização oci-
dental. Ele acreditava que nossa civilização deve seu racionalismo, sua fé na possi-
bilidade do discurso racional, sua base de uma sociedade aberta e sua perspectiva 
científica a duas tradições: à antiga tradição socrática e à crença cristã na fraterni-
dade entre os seres humanos.

Diante da influência exercida pela ética cristã no pensamento de Karl Popper, 
Kiesewetter chega a afirmar que a filosofia popperiana “não pode ser plenamente 
compreendida sem referência a padrões éticos que se relacionam estreitamente à 
tradição cristã”.34

A influência da ética cristã é vista com bastante clareza na seguinte afirmação de 
Popper:

O mais importante dos Dez Mandamentos diz: “Não matarás”. Ele contém quase a totalidade da 
ética. O modo, por exemplo, como Schopenhauer formula a ética é apenas uma extensão desse, 
que é o mais importante mandamento. A ética de Schopenhauer é simples, direta, clara. Ele diz: 
“Não faças mal a ninguém, mas ajuda a todos, da melhor forma que puderes”.35

31  “Ateísmo é a crença de que não há Deus de qualquer espécie; agnosticismo, que significa literalmente 
‘doutrina do não-conhecer’, é, neste contexto, a convicção de que não possuímos razão suficiente 
para afirmar ou para negar a existência de Deus.” [HICK, J. Filosofia da religião. Rio de Janeiro, Zahar, 
1970. p. 15]

32  POPPER, K. A sociedade aberta e seus inimigos, cit., p. 23.
33  Id. 1996. p. 123.
34  O’HEAR, A. Karl Popper: filosofia e problemas, cit., p. 335.
35  POPPER, K. Em busca de um mundo melhor. SãoPaulo, Martins Fontes, 2006. pp. 243s.
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Outro princípio ético cristão que muito influenciou o pensamento popperiano 
foi: “Ama o teu próximo”. Esse tipo de altruísmo é não só uma doutrina central do 
cristianismo, mas tornou-se igualmente a base de nossa civilização ocidental. Todas 
as doutrinas éticas do individualismo emergiram dessa exigência moral. A filosofia 
social de Popper se baseia nela, como ele mesmo expressou na Sociedade aberta: 
“Não existe outro pensamento que tenha tido tanta influência no desenvolvimento 
moral do ser humano”.36

Que conclusões podem ser tiradas desse mandamento? Em primeiro lugar, todo 
indivíduo humano tem o mesmo direito a existir e a ser amado. Só uma visão de 
mundo realista pode reconhecer a existência de outros seres humanos que vivem, 
sofrem e morrem como nós. Em segundo lugar, uma sociedade democrática não 
está obrigada a satisfazer a felicidade de seus membros. Isso não tem nada a ver 
com o cristianismo e é, na verdade, uma interpretação anticristã do cristianismo.

Apesar de a ética cristã ter influenciado muito o seu pensamento filosófico, ele 
a criticava tendo em vista que “a religião cristã exige de nós uma pureza de ação 
e de pensamento que só pode ser alcançada pelos santos”.37 Diz ainda que, “por 
essa razão, sempre falharam as inúmeras tentativas de construir uma ordem social 
totalmente imbuída do espírito do cristianismo. Elas sempre e necessariamente re-
sultaram em intolerância, em fanatismo”.38

A influência kantiana

A ética kantiana é revolucionária, no sentido de que inaugura um conjunto de 
preocupações muito peculiares, que não se confundem com as preocupações tele-
ológicas, ou utilitaristas, ou hedonistas. O professor Olinto Pegoraro expressa bem 
esse caráter revolucionário da ética kantiana:

A revolução kantiana, partindo do campo científico e filosófico, envolve também o espaço ético. 
Kant é verdadeiramente um marco central na história da ética: por um lado, representa o ponto de 
chegada de um movimento que remonta ao fim da Idade Média, segundo o qual a ética consiste num 
equilíbrio entre lei e liberdade; por outro, ele é o lugar de referência da reflexão ética posterior.39

A preocupação kantiana está em dizer que a razão humana é insuficiente para 
alcançar o modelo ideal de realização da felicidade humana. Uma de suas obras, 
Crítica da razão pura, é um grande esforço exatamente nesse sentido. O criticismo 
detecta na razão um instrumento incapaz de fornecer todas as explicações e de 
produzir todas as deduções necessárias para explicar as razões últimas do existir, 
do querer, do escolher eticamente.

O que inquieta Kant, em suas discussões, de um lado, é relatar a insuficiência do 
sistema racional para a resolução do conflito ético humano, bem como, de outro 
lado, relatar que não na experiência sensível se encontrará o elemento que garanta 
a felicidade e a realização ética humanas.

Preocupa-se, portanto, em fundamentar a prática moral não na pura experiên-
cia, mas em uma lei aprioristicamente inerente à racionalidade universal humana. 
Aqui surge o imperativo categórico.

Esse foi um esboço bem grosseiro dos fundamentos da moral kantiana, entretan-
to nosso objetivo, agora, não é analisar a moral em Kant, mas sim em Popper.

36  Apud O’HEAR, A. Karl Popper: filosofia e problemas, cit., p. 335.
37  Id. Em busca de um mundo melhor, cit., p. 272.
38  Id., ibid.
39  PEGORARO, O. Ética é justiça. Petrópolis, Vozes, 1995. p. 54.
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Creio que um dos textos morais e políticos de Kant que mais influenciaram 
Popper foi Resposta à pergunta “que é esclarecimento”?,40 proferido em 5 de de-
zembro de 1783. Sua obra Em busca de um mundo melhor reúne três conferências 
de Popper nas quais ele discute temas oriundos do Aufklärung. Vou seguir a ordem 
exposta no próprio livro.

Esclarecimento

“Esclarecimento significa a saída do ser humano de sua minoridade, pela qual 
ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de servir-se de seu pró-
prio entendimento sem a tutela de um outro.”

Kant definia o Iluminismo (Aufklärung) como a conquista humana do estado de 
imaturidade criado pelo próprio ser humano. Imaturidade é a incapacidade do uso 
da própria razão sem orientação dos outros. A essência do Iluminismo é o uso livre 
da razão.

É precisamente esse o significado de autonomia. A palavra “autonomia” vem 
de dois vocábulos gregos: autos, que significa “si próprio”, e nomos, que significa 
“lei”. Autonomia, portanto, significa “ser lei para si mesmo”. A lei não se encontra 
fora de nós, mas dentro de nós, enquanto nosso verdadeiro ser.

Popper comenta que

a revolução copernicana no âmbito da ética está contida em sua doutrina da autonomia, em que 
diz que não podemos obedecer cegamente ao comando de uma autoridade, que não devemos 
sequer submeter-nos a uma autoridade supra-humana como um legislador moral. Quando nos 
confrontarmos com o comando de uma autoridade, somos sempre apenas nós que, a partir de 
nossa própria responsabilidade, decidimos se esse comando é moral ou imoral.”41

Entretanto, Kant achava que as pessoas viviam mais despreocupadas quando se 
deixavam guiar por líderes religiosos, chefes políticos ou orientadores educacio-
nais. Elas viviam segundo a heteronomia.

A palavra “heteronomia” também vem de dois vocábulos gregos: heteros, que quer 
dizer “estranho”, “estrangeiro”, e nomos, que quer dizer “lei”. Trata-se, pois, de uma 
inversão. Por que, ao obedecer à autoridade estranha, de fora, mesmo se procedesse 
de Deus, ter-se-ia de ir contra a própria vontade e acabaríamos submetendo-nos a algo 
que não seria mais a pura razão dentro de nós, como os nossos desejos, aspirações, 
o princípio do prazer etc. Buscaríamos, dessa forma, a segurança provinda dessa au-
toridade alheia que nos tiraria a coragem de usarmos a própria razão com medo de 
punições ou de cairmos em problemas insolúveis.

Quanto a isso, Popper comenta que

uma autoridade pode ter o poder de impor seu comando sem que possamos opor-lhe resistência. 
Mas, se fomos fisicamente capazes de escolher nosso modo de ação, então a responsabilidade 
permanece conosco: podemos obedecer ao comando ou não; podemos reconhecer ou rejeitar 
a autoridade.42

Vimos, portanto, que tanto para Popper como para Kant, s responsabilidade final 
é toda ela do indivíduo. Kant via os seres humanos não como meios, mas como fins, 

40  Popper disse em uma conferência proferida em Zurique em 1958: “Gostaria de apresentar-me 
como um filósofo antiquado — como um adepto daquele movimento há muito superado e 
desaparecido que Kant chamou de Esclarecimento” (Em busca de um mundo melhor, cit., p. 
263).

41  Id., ibid. pp. 170-171.
42  Id., ibid. p. 171.
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como racionalmente responsáveis por suas ações, livres por sua vontade para consi-
derar a dignidade humana de cada pessoa. Não são nossos instintos que nos tornam 
livres, mas a lei moral da razão. É a autonomia da razão prática pura do ser humano 
que o torna livre. Esse individualismo ético kantiano foi herdado por Popper.

Uso público da razão

No seu discurso Que é esclarecimento?, Kant reconhece a dificuldade do ser 
humano em libertar-se do jugo da menoridade por si só, em face da minoridade 
ter-se tornado uma espécie de “segunda natureza” do ser humano. Individualmen-
te, o filósofo reconhece que poucos conseguiram êxito. Ele acredita que somente 
um público possa esclarecer a si mesmo. Ele explica isso da seguinte forma: uns 
poucos que rejeitaram o jugo da minoridade difundirão o espírito de uma aprecia-
ção razoável de seu próprio valor e vocação de cada ser humano de pensar por si 
mesmo.

O uso público da razão é arduamente defendido por Popper, mas parece que 
este enfatiza mais a segunda fase do processo, que é a auto-emancipação do ser hu-
mano pelo conhecimento. Para explicar no que consiste a auto-emancipação pelo 
conhecimento, Popper recorre a um outro conceito kantiano, o de pluralismo.

Kant explica o pluralismo da seguinte forma: “Ao egoísmo pode ser oposto ape-
nas o pluralismo, isto é, o modo de pensar que consiste em não se considerar nem 
em proceder como se o mundo inteiro estivesse encerrado no próprio eu, mas 
como um simples cidadão do mundo”.43 Popper, por sua vez, afirma que autocrí-
tica e auto-emancipação só são possíveis numa atmosfera pluralista, isto é, numa 
sociedade aberta que tolere nossos erros e muitos acertos. Esse conceito de plura-
lismo, como Popper o utiliza, é melhor explicado na conferência Em que acredita 

o Ocidente?, onde ele diz que

não é a unidade de uma idéia, mas a multiplicidade das idéias, o pluralismo, que devem causar orgulho 
ao Ocidente. E à pergunta “em que acredita o Ocidente?” podemos dar agora uma primeira resposta pro-
visória. Podemos dizer com orgulho que nós, no Ocidente, acreditamos em muitas e diferentes coisas, em 
muita coisa que é verdadeira e em muita coisa que é falsa; em coisas boas e em coisas ruins.44

Todavia esse uso público da razão exige como condição necessária a liberdade. 
Sua prática já pressupõe a liberdade.

Liberdade

A liberdade é fundamental para a ética kantiana, ela é ratio essendi, a razão de 
ser, de todo o mundo moral. Já que a moral consiste em agir segundo o imperativo 
categórico, independentemente de motivos contigentes, é necessário que o ser hu-
mano seja livre e subtraído à lei da causalidade que rege o mundo da natureza.

A liberdade, para Kant, não é algo originário, mas é conquistada mediante uma 
luta contínua contra o determinismo da natureza, e nunca é totalmente atingida. 
O progressivo desenvolvimento em direção ao ideal de liberdade não pode ser 
separado do complexo dos impulsos ligados ao determinismo natural do mundo 
fenomênico. É somente na sociedade, isto é, na unidade dos seres humanos que 
governam a própria liberdade em conformidade com a lei, que os impulsos inferio-
res podem ser subordinados ao pleno desenvolvimento da liberdade e, com isso, 
da verdadeira humanidade.

43  KANT, I. Antropologia de um ponto de vista pragmático. São Paulo, Iluminuras, 2006. p. 30.
44  POPPER, K. Em busca de um mundo melhor, cit., p. 273.
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Popper segue Kant mais uma vez, todavia deve-se chamar a atenção para aquilo 
que ele denominou “paradoxo da liberdade”.45

O chamado paradoxo da liberdade é o argumento de que a liberdade, no sen-
tido da ausência de qualquer controle restritivo, deve levar à maior restrição, pois 
torna os violentos livres para escravizar os fracos.46

Os princípios básicos da ética popperiana
Os princípios que fundamentam as exigências morais do dualismo critico para uma 

ética humanitária e igualitária, oriundos da tradição racionalista grega, seriam os se-
guintes:47

• o princípio da tolerância;
• o reconhecimento de que toda premência moral tem sua base na premência 

do sofrimento ou da dor;
• a luta contra a tirania.

O princípio de tolerância

Popper elaborou uma teoria da tolerância que se vincula estreitamente à sua 
teoria do racionalismo. Sua teoria da tolerância, ao que me parece, está melhor 
evidenciada numa conferência (Em que acredita o Ocidente?48) proferida em Zuri-
que em 1958.

Nessa conferência Popper explicou o que ele entendia ser racionalista:
Um racionalista não é, de modo algum, como nossos oponentes anti-racionalistas afirmaram, al-
guém que gostaria de ser um ser puramente racional e de tornar outras pessoas seres puramente 
racionais. Isso seria extremamente irracional. Toda pessoa racional e também, portanto — espero 
—, um racionalista sabem muito bem que a razão pode desempenhar na vida humana apenas 
um papel muito modesto. É o papel da reflexão crítica, da discussão crítica.49

Após explicar como ele entende o racionalismo, Popper fala da tolerância re-
ligiosa, distinguindo que tolerância não consiste em apenas aceitar o diferente, 
mas que tolerância se dá com a liberdade de as diversas religiosidades e crenças 
expressarem seus respectivos conteúdos. Numa linguagem mais teológica, Popper 
não está interessado num diálogo inter-religioso, mas num debate inter-religioso. 
Dificilmente esse “debate” seria somente para decidir divergências doutrinárias. O 
principal objetivo do “debate” deveria ser a solução de problemas do ser humano 
e da humanidade em geral.

Na sua obra A sociedade aberta e seus inimigos, Popper chama isso de “parado-
xo da tolerância”, que pode ser expresso da seguinte forma:

Tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância 
ilimitada mesmo aos que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma 

45  Ver a semelhança entre o paradoxo de liberdade popperiano e a definição que Kant dá de 
legislação civil na sua Antropologia de um ponto de vista pragmático, cit., p. 224. Popper 
reconhece sua dependência em relação a Kant em seu seminário “Sobre a liberdade”, proferido 
em 1958 (POPPER, K. A vida é aprendizagem. Lisboa, Edições 70, 2001. p. 123).

46  Cf. POPPER, K. A sociedade aberta e seus inimigos, cit., p. 289.
47  Existem diversos outros princípios contidos na ética popperiana, como, por exemplo, o da justiça 

igualitária (cf. A sociedade aberta e seus inimigos, cit., p. 109), entretanto este artigo ficaria 
demasiado extenso se tratasse de todos eles.

48  POPPER, K. Em busca de um mundo melhor, cit., pp. 262-288.
49  Id., ibid. p. 263.
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sociedade tolerante contra a investida do intolerante, o tolerante será destruído, e a tolerância 
com ele.50

O princípio de tolerância popperiano será melhor entendido por meio de um 
caso concreto ocorrido nos dias atuais. Recentemente, uma reportagem veiculada 
pela revista Época,51 com o título “O preço da liberdade: radicais islâmicos abusam 
da hospitalidade britânica para atacar. O multiculturalismo está em debate, mas 
ainda é o melhor antídoto ao terror”, começa da seguinte forma:

“Sociedade aberta” é uma idéia preciosa no Reino Unido. No século XX, ela se tornou uma das 
idéias mestras do debate político graças ao trabalho de dois pensadores austríacos, o filósofo Karl 
Popper e o economista Friedrich Hayek, que trabalhavam em Londres. Dois exilados que a Lon-
don School of Economics recebeu quando eles tiveram de fugir do nazismo. No Reino Unido, 
que concentrou a resistência à expansão nazista na Europa, Popper e Hayek ajudaram o mundo 
a entender e criticar os totalitarismos de todas as cores ideológicas.52

A reportagem versa sobre as duas tentativas de atentados que ocorreram em 
julho de 2007 em Londres e Glasgow. Os responsáveis foram presos antes de co-
meterem tais atentados. Descobriu-se que eram beneficiários de um programa que 
acolhe estrangeiros com boa formação acadêmica, especialmente na área de saú-
de. A partir disso, voltou à pauta a questão da abertura da sociedade londrina. Será 
que ela não é aberta demais? Ou, em outras palavras, por demais tolerante? Essas 
foram as perguntas levantadas na matéria.

Pelo que vimos da ética popperiana até o momento, não é nenhum empecilho 
termos uma sociedade aberta e um intenso combate aos inimigos da sociedade 
aberta, no caso, especificamente, os islâmicos. A isso, como vimos, Popper deno-
minou “paradoxo da tolerância”.

Portanto, quem escreveu a reportagem não demonstra profundo conhecimento 
da filosofia moral e política de Karl Popper, caso contrário não teria tentado fazer 
tal contraste.

Popper jamais ter-se-ia posicionado contra uma repressão aos intolerantes, mas 
enfatizo, aos intolerantes. Toda medida contra os intolerantes que venha a atingir 
os tolerantes não é uma medida viável. Não se pode, por desculpa de combater os 
intolerantes, suprimir os direitos fundamentais do tolerantes, como pôde ser visto, 
por exemplo, nos EUA.53 Isso seria intolerância para Popper.

Supressão do sofrimento e da dor

Popper propõe substituir a fórmula utilitária, “aspiremos à maior quantidade de fe-
licidade para o maior número de pessoas”, ou mais sinteticamente, “felicidade ao má-
ximo”, pela fórmula “a menor quantidade possível de dor para todos”, ou, em resumo, 
“dor ao mínimo”.

Popper acredita que essa fórmula tão simples pode-se converter num dos princí-
pios fundamentais da política pública. Como ele explica, o princípio da “felicidade 
ao máximo” parece tender a produzir ditaduras benevolentes e outro motivo é que, 

50  POPPER, K. Apud MAGEE, B. As idéias de Popper. São Paulo, Cultrix-Edusp, 1974. p. 84.
51  9 de julho de 2007.
52  Revista Época, n. 477, p. 114.
53  Na revista Época n. 487, p. 35, na seção “Dois pontos”, constou a seguinte frase emitida pelo 

filósofo Marcos Nobre sobre as restrições de direitos no mundo após o 11 de setembro de 
2001: “Abrir mão de direitos em nome da segurança é caminhar seguro para abrir mão de mais 
direitos”. Parece, aqui, de forma bem clara, mesmo que inconsciente, o pensamento de Popper.
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do ponto de vista moral, não podemos tratar simetricamente a dor e a felicidade. 
Isto é, que a promoção da felicidade é, em todo caso, muito menos urgente que a 
ajuda àqueles que padecem e a tentativa de prevenir sua dor.

É preciso trabalhar pela eliminação de males e não pela realização de bens abstratos. Não 
devemos buscar instituir a felicidade por meios políticos, mas sim tentar a eliminação de mi-
sérias concretas. Ou seja, em termos mais práticos: devemos lutar pela eliminação da pobreza 
diretamente — por exemplo, garantindo que todos tenham uma renda mínima; lutar contra a 
doença construindo hospitais e escolas de medicina; lutar contra o analfabetismo como lutamos 
contra a criminalidade. Sempre de modo direto. Devemos escolher o que consideramos o mal 
mais urgente da sociedade em que vivemos e tentar com paciência convencer as pessoas de que 
podemos livrar-nos dele.54

Esse princípio moral de Popper vai contra qualquer espécie de utopia. Como ele 
diz em suas Conjecturas:

Não devemos permitir que nossos sonhos de um mundo de beleza nos impeçam de ouvir os 
pedidos dos seres humanos que sofrem aqui e agora. Nossos companheiros neste planeta têm 
direito à nossa ajuda. Não se pode sacrificar uma geração em benefício de gerações futuras, ou 
por amor a um ideal de felicidade suprema que poderá nunca ser alcançado.55

A luta contra a tirania

Este princípio consiste em afirmar que não devemos permanecer passivos diante 
da tirania. Devemos lutar, se preciso, contra ela, travando o que Popper chamou, 
numa entrevista em 1992, de “guerras pela paz”.56

Não devemos abrir mão da nossa tradição de liberdade, mesmo que para isso 
tenhamos de lutar por ela. Como Popper diz, “a liberdade jamais pode ser defen-
dida sem risco”.57

Essa tradição de paz e liberdade, segundo Popper, é inerente à cultura ocidental 
e todos estamos dispostos a fazer os maiores sacrifícios por ambas. Com paz e li-
berdade não quero dizer que a democracia seja a única forma de governo possível, 
todavia lembro uma frase de Winston Churchill: “A democracia é a pior de todas as 
formas de governos, com exceção de todas as outras formas de governo”. E Chur-
chill pode ser tomado como o maior símbolo da luta contra a tirania que tivemos 
recentemente, pois ele não capitulou perante Hitler, mesmo quando sua posição 
era desesperadora.

Concordo com Popper quando diz que

hoje o nosso objetivo principal tem de ser a paz. É muito difícil de alcançar num mundo como 
o nosso, em que existem Saddam Hussein e outros ditadores como ele. Não devemos hesitar em 
travar guerras em prol da paz. Nas condições atuais, tal atitude é inevitável. É triste, mas temos 
de fazê-lo para salvar o nosso mundo.58

Conclusão
Há muitos outros pontos importantes no pensamento ético e político de Karl 

Popper, como a sua concepção de democracia, de soberania, de opinião pública, 
de pluralismo partidário etc. Entretanto isso implicaria um aumento muito grande 

54  POPPER, K. Conjecturas e refutações. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1980. pp. 392s.
55  Id., ibid. p. 393.
56  Id. A vida é aprendizagem, cit., pp. 157-169.
57  Id. Em busca de um mundo melhor, cit., p. 277.
58  Id. A vida é aprendizagem, cit., p. 161.
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da extensão deste artigo, o que o tornaria cansativo para o leitor.
A ética e a política popperiana merecem ser revistas hoje, tendo em vista o con-

texto atual da América do Sul, principalmente depois da ascensão de Chavez ao 
poder na Venezuela.

Numa concepção popperiana, o regime chavista não seria democrático, pois 
está buscando evitar a substituição periódica do chefe do governo e esta suprimin-
do as vozes discordantes, como bem mostrou Denis Lerrer Rosenfield no jornal O 

Globo de 26 de novembro de 2007.59

Como vimos, os princípios morais do dualismo critíco popperiano não podem 
ser inferidos da natureza, ou seja, normas não podem ser derivadas de fato. Portan-
to, para Popper, a ética não é uma ciência, e não possui qualquer base científica 
racional, mesmo que sejamos capazes de defendê-la racionalmente.

Vimos também que a sua ética humanitária e igualitária, herdada do cristianismo 
e de Kant, preza por três princípios morais fundamentais: a tolerância, a supressão 
da dor e o combate à tirania.

Popper é otimista quanto ao nosso mundo. Ele reconhece que conseguimos eli-
minar em grande parte, senão inteiramente, os males mais graves que têm afligido 
o ser humano até aqui. Faz, ainda, uma lista dos maiores problemas que podem ser 
remediados, ou atenuados, pela cooperação social. São elas:
• a pobreza;

• o desemprego e certas formas de insegurança social;

• a doença e a dor;

• a crueldade penal;

• a escravidão e outras formas de servidão;

• a discriminação racial e religiosa;

• a falta de oportunidades educacionais;

• a rigidez das diferenças de classe;

• a guerra.

Encerro este artigo citando Hubert Kiesewetter: “O apelo ético de Popper à nossa 
noção de responsabilidade pelo futuro é este: façam tudo o que estiver a seu alcan-
ce para reduzir a violência, o crime e a crueldade, pois esses são os grandes males 
de nosso tempo”.60
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O futuro do cristianismo – Parte II1

Manuel Fraijó

Deus como obstáculo
É possível acompanhar o cristianismo, sem sobressaltos, durante um longo traje-

to. Seu fundador goza de boa fama e sua mensagem se sustenta. Ambos provoca-
ram com freqüência respeito, admiração e até entusiasmo.

A respeito de Jesus, possuímos informação fidedigna. É uma personagem his-
tórica cuja existência ninguém nega. Sabemos — com grandes lacunas — onde e 
quando nasceu, como falou e agiu, como e por que foi executado.

Porém, é verdade que, da Sexta-Feira Santa em diante, os conhecimentos histó-
ricos tornam-se cambaleantes. Lembremos que, segundo J. Gnilka, a grande narra-
ção sobre sua ressurreição “já não pertence à história terrena de Jesus de Nazaré”.2 
Não é possível, portanto, informar qualquer coisa sobre ela.

Contudo, é preciso reconhecer que não é esta a tônica das grandes cristologias. 
Poucas se declararam “não competentes” em temas de ressurreição. E mais: foi um 
dos assuntos teológicos que levantaram mais poeira e mais energias puseram em 
movimento.

Apesar disso, é preciso reconhecer: os acontecimentos que se seguiram à morte 
de Jesus permanecem em uma densa penumbra histórica, que só é superada pela 
penumbra que cerca o tema “Deus”. Aí sim é que nos perdemos. A. Fierro escreveu 
há anos que “estamos sem notícias de Deus”. Muitos, como eu acabo de fazer, o 
colocam entre aspas. Dão a entender assim que não sabem exatamente do que 
estão falando.

É o grande desafio, o grande obstáculo com o qual o cristianismo se confronta. 
Até mesmo o bom Bonhoeffer percebia que “não há quem possa suportar mais [...] 
o caráter invisível de Deus”.3 Em 1931, retornando de uma longa permanência nos 
Estados Unidos, quando tinha apenas vinte e cinco anos, Bonhoeffer confessou a 
um amigo que desejava visitar a Índia “porque dali pode vir a grande solução”. Na 
Europa, ele acreditava que já se dera “a grande morte do cristianismo (das grosse 
Sterben des Christentums)”. Afirmou lapidarmente: “A invisibilidade — de Deus 
— nos arrasa (Die Unsichtbarkeit — Gottes — macht uns kaputt)”.4 Ele não poderia 
tê-lo expressado de uma forma mais ilustrativa.

1 Este artigo é a continuação da 1ª Parte, publicada em Ciberteologia nº 16 (março-abril 2008). Foi 
retirado de: FRAIJÓ, Manuel. O cristianismo; uma aproximação ao movimento inspirado em Jesus 
de Nazaré. São Paulo: Paulinas, 2002. pp. 215-249.

2  Gnilka, J. Jesús de Nazaret; mensaje e historia. Barcelona, Herder, 1993. p. 389.
3  Bonhoeffer, D. Gesammelte Schriften I. Ed. de E. Bethge. München, 1958. p. 61.
4  Veja-se Zahrnt, h. Gott kann nicht sterben. Stuttgart, Deutscher Bücherbund, 1970. p. 113. 
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Curiosamente, a invisibilidade, que foi vista por Feuerbach como a grande tábua 
de salvação do cristianismo, é considerada um grande obstáculo por Bonhoeffer. 
Porém, os dois têm pontos de vista muito diferentes: Feuerbach, o grande crítico da 
religião e do cristianismo, suspeita — hoje o chamamos filósofo da suspeita — de 
que a religião perdure porque situou seus conteúdos fundamentais em um mundo 
“invisível”, que, por essa razão, ninguém poderá verificar nem falsear. Bonhoeffer, 
pelo contrário, um crente sincero, desde que se possa dizer que exista algum, per-
cebe a invisibilidade de Deus como prova. E isso lhe é doloroso.

Ser-me-á dito que o cristianismo tem bem assimilada essa situação: conta vinte 
e um séculos de convivência com este Deus invisível e silencioso. Está bem. Além 
disso, não quero criar problemas para quem não os tem. Sei, ademais, que muitos 
cristãos, em uma profunda experiência religiosa, “experimentam” a Deus, lhe falam 
e entram em contato com ele. Recordo o título de um livro que li há muitos anos: 
Deus existe, eu o encontrei. O que segue será, pois, supérfluo para não poucos.

Serei advertido também de que não devo falar da invisibilidade de Deus “a 
esmo”, como se Deus fosse uma árvore ou um edifício. Eu mesmo escrevi em al-
gum lugar que “Deus não deixa rastos como os elefantes”. Também estou de acor-
do com esta advertência. Entretanto, apesar de tudo, não renuncio a me expressar 
sobre o tema por meio de gestos. Isto sim: ninguém espere um tratado sobre Deus. 
Tratar-se-á de um balbucio, de uma aproximação pobre e entrecortada. E sempre 
em função de nosso tema: o futuro do cristianismo.

a) Ecos da morte de Deus

Em geral, quando se fala da invisibilidade de Deus, alude-se à sua morte, à sua 
carência de significado em nossas sociedades avançadas. Deus ficou, como Nietzs-
che advertia, “sem trabalho”. Suas ancestrais competências foram sendo assumidas 
por outras instâncias.

Nem Lutero — o primeiro a invocar a morte de Deus —, nem Nietzsche, nem 
Hegel pensavam que Deus fosse um senhor que havia falecido depois de séculos 
de existência. Não é necessário explicar como cada um dos pensadores mencio-
nados entendeu essa morte. Baste dizer que, em termos gerais, quando se evoca 
a morte de Deus — isso foi feito com grande estardalhaço na década de sessenta 
— alude-se ao cessar de sua vigência, ao desaparecimento de alguns sistemas de 
vida ditados pelo cristianismo. A morte de Deus é o desfalecimento da cosmovisão 
cristã. Deus morre quando se deixa de crer nele.

Nos anos sessenta, foi, de fato, original o surgimento de uma teologia que se au-
todenominava “teologia da morte de Deus”. Que eu saiba, tratou-se de um experi-
mento sem precedentes na história do cristianismo. Nunca antes se havia elevado a 
morte de Deus ao nível de programa teológico. Referindo-se a esse dado, o filósofo 
marxista E. Bloch sentenciou: “O mundo já não sabe onde está com a cabeça”.5 E o 
teólogo Heinz Zahrnt conta o desconcerto que se produziu em um sínodo da igreja 
protestante alemã quando um pastor expôs, quase em forma de homilia, as razões 
que o levavam a crer só em Jesus e não em Deus.6

Paradoxalmente, a morte de Deus acarretou um grande movimento teológico. 
Um panfleto estudantil de uma universidade americana retratou a situação com 
estas palavras:

5  Ibid., p. 17.
6  Ibid., p. 14.
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Deus, criador do universo 
e divindade suprema entre todas 
as divindades, faleceu 
ontem à noite no Grande Hospital de Atlanta durante o exame 
clínico que lhe foi feito por alguns teólogos. Causa de sua morte: 
vertiginosa perda de sua capacidade 
de convicção.7

Justamente por aqueles anos, Rahner desdramatizou o problema destacando: 
“Graças a Deus não existe aquilo que entre sessenta e oitenta por cento de nossos 
contemporâneos entendem por Deus”.8 Não lhe parecia grave, portanto, que se 
anunciasse a morte desse Deus.

Houve inclusive quem considerasse necessário sair em defesa de Deus, repropô-
lo, assumir sua representação. Representação (em alemão Stellvertretung) foi, com 
efeito, o título de um conhecido livro da teóloga alemã Dorothee Sölle. O livro 
encerrava-se com um forte apelo moral aos cristãos: durante muito tempo Deus 
havia feito muito por nós; chegara a hora de fazermos algo por ele. Era preciso 
sair em defesa do Deus ausente, do Deus morto. A morte de Deus era a suprema 
expressão da impotência de Deus. Deus necessitava urgentemente de nossa ajuda.9 
Outro livro de D. Sölle intitulava-se Crer em Deus sem Deus (Atheistisch an Gott 
glauben). Também este concluía afirmando que Deus não pode ajudar se nós não 
o ajudarmos.10 Em tempo: D. Sölle elevou consideravelmente o nível com o qual, 
nos Estados Unidos, havia se iniciado a teologia da morte de Deus. Muitos séculos 
de profunda tradição filosófico-teológica impediram a Europa de se inserir acritica-
mente naquela fugaz moda.

Em vista dos excessos aos quais foi submetido o termo “Deus”, o teólogo e filó-
sofo da cultura P. Tillich propôs uma moratória: durante cinqüenta anos ninguém 
deveria falar de Deus. Uma convalescença divina tão prolongada — parecia pensar 
Tillich — serenaria os ânimos e devolveria ao tema sua devida dignidade.

Eu não saberia dizer se essa moratória foi observada. À primeira vista, parece 
que não: sobre minha mesa amontoam-se muitos livros sobre Deus.11 A maioria 
foi escrita por teólogos. Isto é verdade: dedicam centenas de páginas para narrar a 
peripécia filosófica de Deus, ou seja, para evocar a sua sorte desde que Descartes, 
que ainda acreditava nele, legitimou métodos de indagação filosófica que outorga-
vam grande importância à dúvida e à subjetividade humana. O resto o fizeram os 
que vieram depois dele: Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud, sobretudo.

Apesar disso, creio descobrir sintomas de que a moratória quase está se cum-
prindo. O aviso de Wittgenstein, recomendando honrar com o silêncio aquilo sobre 
o que não se pode falar, surtiu efeito. O fato de que alguns grandes teólogos tenham 

7  Baumann, r. & hauG, h. (eds.). Thema Gott. Frage von gestern und morgen. Stuttgart, Evangelisches 
und katholisches Bibelwerk, 1970. p. 19. 

8  Em algumas manifestações à revista Der Spiegel 52, 1967. p. 46. 
9  Sölle, D. Stellvertretung. Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1965. p. 154.
10  Idem. Atheistisch an Gott glauben. Olten, Walter, 1968. p. 124. 
11  Cito alguns que considero mais significativos: JünGel, e. Dios como misterio del mundo. 

Salamanca, Sígueme, 1984; kaSper, W. El Dios de Jesucristo. Salamanca, Sígueme, 1985; künG, 
H. ¿Existe Dios? Madrid, Cristiandad, 1979; Duquoc, Ch. Dios diferente. Salamanca, Sígueme, 
1978; moltmann, J. El Dios crucificado. Salamanca, Sígueme, 1977; SchilleBeeckx, e. Los hombres, 
relato de Dios. Salamanca, Sígueme, 1994 [Edição brasileira: História humana; revelação de 
Deus. São Paulo, Paulus, 1994]; pannenBerG, W. Teología sistemática I. Madrid, Universidad 
Pontificia Comillas, 1992. 
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rompido a trégua não produziu qualquer mudança na atmosfera. Em certo sentido, 
eram obrigados a fazer isso. Todos eles anteriormente haviam escrito fascinantes 
cristologias. E se deram conta de que, sem Deus, estas cambaleavam perigosamen-
te. E, em sua honra, deve-se dizer que fizeram muito bem seu trabalho; falaram 
sobre Deus com cautela e responsabilidade.

Porém, repito: esta espécie de renascer teológico não muda muito as coisas. 
O século XX — segundo H. Arendt, “o século mais cruel da história conhecida” 
— teve dificuldades para falar de Deus. Até mesmo as tiveram seus teólogos, esses 
professores de teologia que, segundo Kierkegaard e Barth, o são “porque um dia 
alguém, em algum lugar, foi crucificado”.12

E, entre os filósofos de hoje, nem se fala no assunto. Só alguns, como Kolako-
wski, acham preocupante que à pergunta “o que dizer sobre a questão de Deus” se 
responda espontaneamente: “Mas existe de fato essa questão?”.13 Não existe, pensa 
Kolakowski, para os crentes, “caso existam”. Kolakowski pensa em crentes “cuja 
fé herdada é firme e inabalável”. Para eles não existe a “questão de Deus”, como 
também não existe, é claro, para os ateus convictos. Kolakowski acrescenta tam-
bém aqui “caso existam”, já que “eles sabem, sem sombra de dúvida, que a ciência 
expulsou Deus definitivamente do mundo...”.14

Faz bem Kolakowski em acrescentar o condicional “caso existam”. No que se re-
fere aos cristãos, parece indubitável que há os de fé “firme e inabalável”, os quais, 
porém, não esgotam o mostruário. De alguns poder-se-ia afirmar o que os contem-
porâneos de Mestre Eckhart diziam a seu respeito: são homens “do sim e do não”. 
Eles se referiam ao caráter dialético do pensamento do grande Mestre Eckhart. Mas 
isso é aplicável também a cristãos — não sei quantos — que se debatem entre a fé 
e a incredulidade, entre o “sim e o não”. Sentem-se tentados a repetir com Primo 
Levi, outro sobrevivente de Auschwitz: “Existe Auschwitz; portanto, não pode haver 
Deus”. Todavia, penso que é mais freqüente que se sintam envolvidos na dialética 
de E. Wiesel: “Auschwitz jamais se pode compreender com Deus; Auschwitz não 
se pode compreender sem Deus”.15 Outros, talvez a minoria, é possível que dêem 
razão a Wiesel quando constata que, depois do “Fato”, “o que quer que façamos, 
estamos perdidos”.16

E não resta nem mesmo o condicional “caso existam” quando se fala dos ateus 
convictos. Entre nós está bastante generalizada a impressão de que os ateus de 
ontem são os agnósticos de hoje.17 Tierno Galván e Fernando Savater insistiram nis-
so. Tierno via com bons olhos essa mudança. Ele considerava que, não obstante a 
postura de negação, o ateu continuava muito dependente do tema Deus. O ateísmo 
era uma secularização imperfeita.18 Savater, pelo contrário, atribui a proliferação 
de agnósticos à falta de coragem para se assumir como ateu em uma sociedade 
ainda dominada pela “turba levítica”. Nesse ponto afina-se com o pensamento de 

12  Cit. por GeSché, a. Dios para pensar I. Salamanca, Sígueme, 1995. p. 276.
13  Cit. por WalDenfelS, h. Teología fundamental contextual. Salamanca, Sígueme, 1994. p. 135.
14  kolakoWSki, l. Die Sorge um Gott in einem scheinbar gottlosen Zeitalter. In: röSSner, h. (ed.). 

Der nahe und der ferne Gott. Berlim, 1981. p. 9. 
15  metZ & WieSel, op. cit., p. 99.
16  Ibid.
17  Sobre o tema do agnosticismo, pode-se consultar a lúcida análise de Antonio García SANTESMASES, 

em Reflexiones sobre el agnosticismo. Santander, Sal Terrae, 1993. Veja-se também VelarDe, J. El 
agnosticismo. Madrid, Trotta, 1996. Esta obra tem um excelente prólogo de Jacobo Muñoz. 

18  tierno GalVán, e. ¿Qué es ser agnóstico? Madrid, Tecnos, 1975.
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Gonzalo Puente Ojea, que está convencido de que “o agnosticismo é um ateísmo 
prático na maioria dos casos”.19 Embora reconheça que na prática possa ser assim, 
creio firmemente que se deva respeitar a denominação que cada um escolheu para 
si. Suspeito, ademais, que podem existir diferenças no plano teórico. É possível que 
o agnóstico mantenha aberta para a crença alguma janela que o ateu terá fechado 
cuidadosamente.

Mas retornemos a nosso tema principal. Esta seção não pretendia informar sobre 
a justamente esquecida teologia da morte de Deus. Só pretendíamos constatar que, 
tanto a partir da crença quanto a partir da incredulidade, o tema Deus é obsequia-
do com um respeitoso silêncio. Ocorre assim, ainda que, como frisou Carlos Díaz, 
perguntar-se por Deus seja razoável.20 Provavelmente o silêncio sobre Deus é a 
resposta ao silêncio de Deus. Um poeta e filósofo judeu dizia: “Deus não guarda 
silêncio. Deus é silêncio”.

Outro assunto é quantos crentes falam “com” seu Deus. Segundo E. Wiesel, Kafka 
disse não saber o que era falar sobre Deus, pois “a única coisa que eventualmente 
se podia fazer era falar a Deus”.21 Alguns acrescentam: e ter compaixão de Deus. 
A idéia é, de novo, de E. Wiesel. Segundo ele, Deus “está sozinho”. É sua grande 
“tragédia”. No fim das contas, nós homens andamos entre iguais, apoiamo-nos uns 
nos outros. E, se não quisermos mais viver, nos suicidamos. Deus, pelo contrário, 
“não pode suicidar-se. Por isso deveríamos sentir pena, sentir compaixão de Deus. 
Este é um velho pensamento hassídico: ter compaixão de Deus”.22

Talvez por isso santo Agostinho não queria ser Deus: “Ah, Senhor, eu sou Agosti-
nho e tu és Deus”. E insistia: “Se por uma absurda hipótese eu fosse Deus e tu fosses 
Agostinho, eu iria querer mudar os papéis: ser eu Agostinho e tu Deus”.23

Pode-se compreender muito bem Agostinho, embora haja alguma incerteza a 
respeito do que venha a significar ser Deus. E, no que se refere à compaixão, é de 
se esperar que se trate de um cruzamento de compaixões, ou seja, que também 
Deus se compadeça de nós. Porque, embora estejamos muito bem acompanhados 
— creio que sejamos uns seis bilhões —, não deixamos de ser, como sentenciou 
Pascal, “o caniço mais fraco da natureza”. E embora Pascal acrescente com ar 
triunfante que somos “um caniço que pensa”, há momentos nos quais a pessoa 
não está tão segura de que isso constitua uma vantagem. Bloch disse que pensar 
era “transcender”. Mas talvez por isso mesmo seja também sofrer. Ao diminuir o 
estreito limite daquilo que é dado e que Heidegger chamou de Vorhandensein, o 
ser humano se sobrecarrega sem piedade, aproximando-se de abismos insondáveis 
que, como dizia Nietzsche, “causam febre”.

19  puente oJea, G. Elogio del ateísmo; los espejos de una ilusión. Madrid, Siglo XXI, 1995. p. 302. 
Os trabalhos, muito sérios e fundamentados, que Puente Ojea reúne nessa obra constituem uma 
completa negação de Deus. Talvez mais completa do que o tema permite, pois, cabe perguntar, 
sabemos o suficiente sobre Deus para poder declará-lo inexistente? Considero que nem isso seja 
possível. Quanto ao mais, a obra se encerra com quarenta páginas autobiográficas que ajudam 
a compreender a trajetória humana e intelectual de um grande estudioso — para mim, além 
disso, um grande amigo — do fato cristão. Tierno Galván o consideraria um “ateu imperfeito”, 
precisamente por direcionar tantas energias para a negação de Deus. O correto, para Tierno, 
é “prescindir” do assunto, isto é, declarar-se agnóstico e não ateu. De alguma forma, o ateu 
continua “pendurado” ao tema. 

20  DíaZ, c. Preguntarse por Dios es razonable. Madrid, Encuentro. 1989. 
21  METZ & WieSel, op. cit., p. 58.
22  Ibid., p. 103. 
23  Cit. por GeSché, op. cit., p. 288.
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Já é hora, porém, de concluir esta seção. Deus é silêncio, mistério. E, durante 
séculos, o Ocidente — não me sinto capaz de julgar o que ocorre em outros con-
tinentes — dedicou-lhe suas melhores energias. Todavia, não conseguiu romper a 
barreira do silêncio divino. Compreende-se que tenhamos sido invadidos por certo 
cansaço. Ninguém corteja eternamente uma possível noiva que permaneça calada 
como resposta. Se, geração após geração, for correndo a voz de que tal noiva não 
está disponível, é possível que, um dia, ninguém mais a corteje.

Não sei se isto é o que acontece com Deus em nossos dias. Provavelmente não. 
Surgirão sempre novos pretendentes. No entanto, por agora, o tema parece estar 
esgotado. Revitalizam-se, isso sim, antigas e novas religiões — a maioria das quais, 
porém, religiões sem Deus. Em geral, os novos movimentos religiosos são ofertas de 
um equilíbrio perdido, estações rumo a si mesmo, promessas de reencontro com a 
ansiada auto-identidade. Mas de Deus, nada.24 Talvez porque — e este será o tema 
de que trataremos a seguir — não saibamos o que ou quem é Deus. Barth, com 
uma de suas geniais tiradas, solucionou o problema de um só golpe: “Deus — disse 
— é Deus”. Diremos algo sobre o assunto.

De certa forma, a advertência teológica que se segue parece desmentir que o 
tema “Deus” esteja esgotado. Não o está certamente para Barth, Bultmann, Rahner 
e tantos outros. A pergunta é se suas impressionantes aproximações a Deus são 
hoje tão compartilhadas. Todavia, já anunciei que não me considero em situação 
de poder medir a fé alheia. Nas páginas seguintes, como fiz até agora, limitar-me-ei 
quase a relatar, a informar, com a requerida brevidade, sobre a apaixonante aven-
tura rumo a Deus de alguns teólogos que marcaram nosso século.

b) “Deus é Deus” (Karl Barth)25

Estamos diante da grande tautologia que preside a impressionante construção 
teológica de K. Barth. Pode-se afirmar que tudo o que ele escreveu foi um comen-
tário, belo e apaixonado, à frase “Deus é Deus”.

Barth não procurou um lugar estratégico, fora de Deus, para definir Deus. Ele 
estava convencido de que “só um segundo Deus, se houvesse, poderia ver dire-
tamente a Deus”, e conseqüentemente defini-lo.26 Quanto a nós, os homens, só o 
conhecemos indiretamente.

O que acontece é que, lendo Barth, a pessoa se esquece bem depressa do ad-
vérbio “indiretamente”. Em sua obra, tudo é direto, fulgurante, avassalador. Ante o 
atônito leitor, vão desfilando as obras de Deus, suas manifestações na história de 
Israel e, sobretudo, sua revelação definitiva na pessoa de Jesus. Compreende-se que 
Barth não tivesse necessidade da teologia natural. Em suas mãos, o curriculum de 
Deus resulta tão perfeito e convincente que se torna desnecessário tentar defendê-
lo com provas externas. Simplesmente: Deus é Deus. E o caminho para conhecê-lo 
não passa pela reflexão, mas pela obediência.27

24  É significativo o seguinte relato de Schillebeeckx, em Los hombres, relato de Dios, cit., p. 117: 
“Quando, em 1968, eu ensinava como professor convidado na Universidade de Berkeley, próximo a 
San Francisco, a cidade universitária fervia de grupos esquerdistas que tinham seus próprios lugares 
de reunião por toda a cidade, uma infinidade de casas em que se discutia e se planejava a estratégia 
da democratização política. Quando em 1980, doze anos depois, voltei a dar lá algumas aulas, pude 
constatar que todos os antigos centros de estratégia haviam se transformado em centros de meditação”. 

25  Barth, k. Die Lehre von Worte Gottes. Prolegomena zur christlichen Dogmatik. München, 1927. p. 215.
26  Barth, k. Kirchliche Dogmatik. München-Hamburg, Siebenstern-Taschenbuch, 1965. p. 54. 
27  Ibid., p. 61.
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E uma coisa muito importante: Deus é único. Com enorme força, Barth escreve: 
“Não existe frase alguma mais perigosa e revolucionária do que esta: Deus é Uno, 
ninguém se lhe assemelha”.28 E quatro linhas mais adiante: “A verdade da frase, 
Deus é Uno, fará fracassar o Terceiro Reich de Adolf Hitler”.29 O texto foi escrito 
em 1938!

São possíveis, não resta dúvida, aproximações deste tipo ao tema Deus. São as 
únicas que garantem um bom resultado. As contas sobre Deus só fecham quando 
são feitas a partir de Deus. E é o que faz K. Barth: situar-se acima, em Deus. Sem 
dúvida, desde tão privilegiado observatório, se sabe mais.

Não serei eu quem irá criticar semelhante postura teológica. Ademais, ela é 
compartilhada por muitos, de todas as latitudes, que nela vêem a única forma de 
viver seu cristianismo. Não se pode — creio eu — encontrar defeitos em todos os 
prédios em que não se habita. Pessoalmente, não sou “vizinho” de K. Barth, mas 
aprecio a arquitetura de sua “casa”. Urs von Balthasar, talvez seu melhor intérprete, 
deixou escrito que a teologia de Barth era “bela”.30 Estou de acordo.

A teologia de Barth é mais interpretativa do que crítica. Sua característica é esta: 
o magnífico desdobramento interpretativo do legado bíblico e espiritual do cristia-
nismo. A Barth se poderia aplicar a frase de Clemente de Alexandria: “É uma bela 
aventura transferir-se por si mesmo para o campo de Deus”.31 É, com toda clareza, 
o que decidiu fazer Barth.

E nem sequer estou certo de que sua teologia não seja crítica. Simplesmente 
porque se pode ser crítico de muitas maneiras, por exemplo, derrubando ídolos, 
coisa que Barth realiza com perfeição. Desde o interior das igrejas, esta teologia é 
crítica. E tampouco agradou a Hitler e a seus sequazes.

A única objeção a se fazer a Barth, caso não nos resignemos a calar e a admirá-
lo, é que ele padece daquilo que Bonhoeffer, tão próximo ao próprio Barth em tan-
tos pontos, chamou de “positivismo da revelação”. Parece, com efeito, que Barth 
tomou a revelação como um impressionante dispositivo do qual ele ia extraindo 
verdades que nunca questionava. Desde já, diga-se que ele não submeteu o legado 
bíblico aos rigores da exegese histórico-crítica, algo, aliás, realizado pelo seu con-
tendor R. Bultmann.

Entretanto, o que acabo de escrever não é totalmente correto. Barth não se de-
dicou a explicar verdades extraídas da Bíblia. Esta última foi o grande cenário no 
qual Barth contemplava a ação de Deus na história. E poucos deixaram falar o livro 
sagrado como ele.

Um contemporâneo de Barth, P. Tillich, recomendava não levar a sério nenhum te-
ólogo — por mais cristão e mais sábio que fosse — que não levasse a sério a filosofia.32 
Entre parênteses: o inverso também é verdadeiro. Merleau-Ponty escreveu que “no 
cara-a-cara com o cristianismo é que a filosofia verifica melhor sua essência”.33

O certo é que — por isso cito a frase de Tillich — alguns notam a falta da dimen-
são filosófica em Barth. E partindo daí passam a tachar seu pensamento de acrítico. 

28  Ibid., p. 49.
29  Ibid.
30  BalthaSar, h. u. von. Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie. Köln, 1951. 
31  Cit. por GeSché, op. cit., p. 261.
32  tillich, p. Philosophie und Theologie. In: Gesammelte Werke V. Stuttgart, Evangelisches 

Verlagswerk, 1964. pp. 110s.
33  Cit. por GeSché, op. cit., pp. 264 s. 



26Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 17

Considero que isso também não é possível. A filosofia se manifesta permanente-
mente nas páginas de K. Barth. Acontece que, no tocante ao tema Deus, durante 
séculos, a filosofia foi tão barthiana quanto Barth. O argumento ontológico que, 
como Barth, definia Deus a partir de Deus, gozou de boa saúde até sofrer a sacudi-
da kantiana. E, pelas mãos de Hegel, recuperou-se bem depressa. Não é à toa que 
Hegel será um convidado permanente na teologia de K. Barth.

Contudo, não é este o lugar para se fazer exegese de Barth. Pretendo unicamente 
apresentá-lo como notável protagonista de uma forma de acesso a Deus que con-
cede a este todas as vantagens. Pelas mãos de Barth, Deus não é um obstáculo para 
o cristianismo. Nas páginas de sua monumental Kirchliche Dogmatik, Deus não 
aparece entre aspas; em alguns momentos, quase parece “visível”. Estou, natural-
mente, exagerando.

O que Barth destaca é que Deus é “impensável”, isto é, supera a capacidade 
humana de pensar e de criar conceitos. Deus não é definível. Daí a opção de Barth 
pelo “Deus é Deus”. Trata-se de uma poderosa tradição que nem começou nem 
terminou com o teólogo de Basiléia. É muito conhecida a frase de santo Agostinho: 
“Falamos de Deus. Que há de estranho que tu não o compreendas! Se o compre-
endes, não é Deus”.34 E, em nossos dias, tornou-se clássica a concisa e completa 
afirmação de Bonhoeffer: Einem Gott, den es gibt, gibt es nicht. A tradução aproxi-
mada seria: “Não existe um Deus cuja existência se possa demonstrar”. É a mesma 
coisa que dizer: não existe um Deus objeto, manejável, detectável.

E outro seguidor de Barth — só em alguns temas —, W. Pannenberg, supera o 
mestre em contundência: “Um Deus só pode ser medido com a medida que ele 
mesmo determinou para que fosse medido”.35 E a melhor forma de não lhe aplicar 
medidas externas é repetir com Barth: “Deus é Deus”.

Confesso que não sei muito bem o que fazer com afirmações desse tipo. Imagino 
que, se não conhecesse seus autores, me irritaria com elas. Porém, como conheço a 
profundidade do pensamento do qual se originaram, prefiro aplicar para mim mesmo a 
genial sentença de Giordano Bruno: “Crer que não existam outros planetas a não ser os 
que já conhecemos não seria mais razoável do que alguém opinar que não voam pelo 
ar mais pássaros do que os que ele já viu passar olhando de sua pequena janela”.

Não desejo tornar absoluta minha “pequena janela”. Estou certo de que a de 
Barth e Pannenberg é maior. O primeiro configurou a teologia da primeira metade 
de nosso século; o segundo transformou-se no mais importante teólogo protestante 
da segunda metade. E, embora não ceda incondicionalmente ao argumento de au-
toridade, tampouco o desprezo.

Assim estão as coisas. Hegel disse, certa ocasião, que os grandes homens não 
são os grandes inventores, “mas aqueles que adquiriram consciência daquilo que 
era necessário”. Testemunha de duas guerras mundiais, K. Barth julgou que o “ne-
cessário”, quando se contemplam tantos escombros civilizatórios, era deixar Deus 
ser Deus. Ele se negou a confundi-lo com o nada. E rechaçou todas as escadas de 
apoio. Deus não era para ele, como para K. Jaspers, uma “cifra” que precise ser de-
cifrada recorrendo-se a todo tipo de instâncias. Novamente: Deus é Deus. É preciso 
permitir a K. Barth que seja K. Barth. Alguém — não lembro quem — disse: “Se eu 
não sou eu, quem o será?”.

34  Veja-se o comentário de E. Jüngel a esse texto de santo Agostinho em Dios como misterio del 
mundo. Salamanca, Sígueme, 1987, pp. 25 s. 

35  PANNENBERG, W. Systematische Theologie I. Göttingen, Vandenhoeck, 1988. p. 176 [edição 
espanhola: Teología sistemática. v. 1. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1992].
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A única coisa que podemos fazer é continuar visitando a galeria. Há mais qua-
dros; Barth não é o único. Contudo, começo a temer que o único para quem Deus 
é “obstáculo” acabará sendo o autor destas páginas. Os teólogos parecem se virar 
muito bem com a invisibilidade de Deus...

c) Deus como solidariedade

Ch. Moeller disse que o teólogo é “um trapezista sem rede”. Não é o caso de 
Barth; existem, porém, outras teologias para as quais se torna mais laborioso falar 
de Deus. A “invisibilidade” de Deus as afeta mais. É por isso que, para falar dele, 
recorrem ao “visível”, ao homem, ao irmão.36

Foi R. Bultmann quem, em um memorável artigo, escrito em 1925 e intitulado 
“Que sentido tem falar de Deus?”, afirmou: “Se se quer falar de Deus, é preciso fa-
lar de si mesmo”.37 Barth dissera: “Só Deus fala bem de Deus”. Bultmann concorda, 
mas está consciente de que é o homem quem fala de Deus, e crê que não pode 
fazê-lo “a partir de Deus”, mas a partir da própria existência.

Uma existência cujas principais características Bultmann tomou da analítica 
existencial de M. Heidegger. Pareceu-lhe que esta tinha um bom parentesco com a 
imagem de homem do Novo Testamento. É a hora da filosofia existencial e de certo 
solipsismo. Bultmann chegou a escrever: “Não olhe ao seu redor procurando a his-
tória universal. Concentre-se mais em sua própria história pessoal. Em seu presente 
está o sentido da história e você não pode contemplá-lo como um espectador, se-
não a partir de suas decisões responsáveis. Cada momento encerra a possibilidade 
de ser o instante escatológico. Você deve despertá-lo”.38

Passa muito longe de nós esta espécie de cristianismo privatizado e ancorado 
em uma subjetividade isolada. Não cito Bultmann com a intenção de aprovar se-
melhante cosmovisão. Recorro a ele pela virada antropológica que introduziu no 
discurso sobre Deus. Alguém chegou a dizer que, em Bultmann, “Deus desaparece 
no eu”. Porém, não pretendia tanto este grande teólogo e exegeta, a quem muito 
deve o cristianismo do século XX. Sua intenção era apenas voltar-se para uma “con-
centração antropológica”.

Um pouco mais longe foi um dos seus principais discípulos, H. Braun. Este sim 
foi acusado de “redução antropológica”. Tudo porque ele definiu Deus como “uma 
determinada forma de solidariedade (eine bestimmte Art der Mitmenschlichkeit)”. 
Ele afirmou também que Deus é “a origem de minha inquietude (das Woher meines 
Umgetriebenseins)”. E, quase repetindo seu mestre, escreveu: “Só posso falar de 
Deus quando falo do homem; portanto, antropologicamente”.39

Braun foi acusado até de ateu. Porém, nada está mais longe dele que o ateísmo: “O 
homem, enquanto homem, o homem em sua solidariedade, implica Deus”. Para Braun, 
“o ateu desfigura o homem”. E ele chega a se perguntar “se, de fato, existe o ateu”.40

Só cito esses dois grandes exegetas do século XX para assinalar outro caminho 
de acesso a Deus: o que parte, não de Deus, mas de baixo, do homem em sua si-
tuação concreta.

36  Veja-se a importante obra de J. i. GonZáleZ fauS. Proyecto de hermano; visión creyente del 
hombre. Santander, Sal Terrae, 1987. 

37  Bultmann, r. Glauben und Verstehen I. Tübingen, Mohr, 1933. p. 28.
38  Bultmann, r. Geschichte und Eschatologie. Tübingen, Mohr, 1964. p. 184.
39  Braun, h. Gesammelte Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, p. 341.
40  Ibid.
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Uma pequena história exemplificará melhor do que mil palavras o que estou 
tentando dizer. Foi narrada por B. Brecht: “Um trabalhador foi citado em juízo e lhe 
foi perguntado se ele desejava empregar a fórmula profana ou a fórmula religiosa 
de juramento (isto é, se queria jurar ou prometer). O trabalhador respondeu: ‘Estou 
sem trabalho’”. Ele não desejou despistar nem distrair. Brecht comenta: “Com essa 
resposta, ele deu a entender que, na situação em que se encontrava, tais perguntas, 
ou quem sabe todo o procedimento judicial, careciam de sentido”.41

É o que pulsa na intenção da virada antropológica que vínhamos comentando. 
Escreveu-se que as únicas coisas que interessam a Deus são o homem e o mundo. 
Não se pode, portanto, falar dele marginalizando seus autênticos interesses. Não 
sei se este é o caso de todos os deuses, mas do Deus dos cristãos, sim.

De alguma forma, estamos voltando ao tema do “sair em defesa” de Deus de-
fendido por D. Sölle. Parece que Deus anda mal de tesouraria e é preciso dar-lhe 
uma mão. Dizia Hölderlin que “Deus fez o mundo como o mar faz a praia: retiran-
do-se”.42 A ausência de Deus, aquilo que temos evocado como sua morte, convida 
a assumir suas funções. A nós compete reparar tantos “defeitos de fabricação”, 
detectados por todos os lados. Nietzsche dizia que a Deus haviam saído mal suas 
“panelas”. E Musil constatava que “estamos diante de um mundo perfeitamente 
imperfeito”, que o homem deve melhorar.43

Só os poetas parecem agradecer à imperfeição. É o caso de Fernando Pessoa: 
“Mas, graças a Deus, há imperfeição no mundo... Se ela não existisse, haveria uma 
coisa a menos”.44 E Suzanne Lilar narra a história de um indonésio que lhe contava 
que, nas Índias holandesas, professa-se uma devoção particular aos homens cor-
cundas, porque eles eram “considerados inacabados e, por conseguinte, em um 
grau mais próximo à criação. Neles, pode-se surpreender Deus em pleno traba-
lho”.45 E, na mesma linha, escreve Blanc de Saint-Bonnet: “Deus criou o homem o 
menos possível”.

São textos sugestivos que, contra o que pensava Sartre, julgam compatíveis as 
duas presenças: a de Deus e a do homem. Há, parecem sugerir, lugar para todos. 
Deus não seria o “grande patrão”, rechaçado por Sartre,46 mas o “criador” que deixa 
espaço a esse “infinito relativo” que, segundo Nicolau de Cusa, é o homem.

É a forma pela qual tantos cristãos em todo o mundo vivem seu compromisso. 
Não há dúvidas: no cristianismo não se pode falar de Deus silenciando o homem. 
A tradição bíblica insistiu sempre em que “quem não ama a seu irmão, a quem vê, 
não pode amar a Deus, a quem não vê” (1Jo 4,12).

Todavia, o tema tem outra leitura na qual aqui não vamos insistir. Precisamen-
te quando alguém se fixa no homem e no mundo é quando Deus — perdoe-se a 
expressão — pode começar a tremer. É então que se amontoam as questões, as 
reclamações e a acusação aberta. É quando se formula a pergunta mais elementar: 
existirá Deus?

41  Cit. por Zahrnt, Gott kann nicht sterben, cit., p. 59. 
42  Cit. por GeSché, op. cit., p. 251.
43  muSil, r. El hombre sin atributos. Barcelona, Península, 1968. p. 91 [Ed. bras.: O homem sem 

qualidades. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989].
44  Cit. por GeSché, op. cit., p. 252, n. 37.
45  Ibid.
46  Sartre, J.-p. Las palabras. Buenos Aires, Losada, 1968. p. 65: “Eu não encontrei o que esperava 

minha alma; necessitava de um Criador e me davam um Grande Patrão” [Edição brasileira: As 
palavras. 6. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1995].
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O cristianismo insiste na virada antropológica. Suas “entranhas humanistas” o 
exigem.47 No entanto, o aspecto exibido pelo homem e pelo mundo não constitui 
exatamente uma boa carta de apresentação para Deus. A não ser que se pense que 
Deus esteja longe do tema, que o seu papel — como o nosso — seja o de sofrer sem 
poder introduzir mudanças significativas na marcha das coisas. Alguns consideram 
que é a hipótese que mais o beneficia. A outra, a de um Deus onipotente, se torna-
ria muito frágil. Metz o formula assim: “Já não nos atrevemos a falar da onipotência 
de Deus, em vista do estado atroz de sua criação. E se poderia concebê-lo de outra 
forma, caso ele fosse onipotente, a não ser como um ídolo apático e cruel?”.48

Palavras fortes, nos lábios de um teólogo. Acontece que o discurso sobre a oni-
potência de Deus é dos mais ásperos que existem.49 Se lhe adjudicarmos a oni-
potência, ele se torna um Deus inapresentável, que não usa seu poder, que não 
o põe em circulação; e, se ele for despojado de um atributo tão ancestral e se for 
convertido em uma vítima a mais, em um Deus sofredor, tem-se a impressão de que 
introduzimos uma variação intolerável no tradicional conceito de Deus. Parece que 
o reduzimos ao que Tierno Galván qualificou de “brinquedo quebrado”.

Assim estão as coisas. E se, como parece correto, buscamos luz na Bíblia, esta 
não nos tira dos apuros, embora introduza uma variante digna de ser levada em 
conta. O legado bíblico aborda o tema da onipotência de uma forma mais histórica 
do que filosófica. São lembrados os acontecimentos históricos concretos nos quais 
interveio o poder de Deus, mas não são dadas definições abstratas de sua onipotên-
cia. Além do mais, na Bíblia, a onipotência de Deus não é a constatação de algo já 
ocorrido, mas a expressão de uma esperança. Mais do que uma presença, a onipo-
tência é um anseio. É algo ainda por vir. Concebe-se a onipotência a longo prazo: 
um dia, Deus se mostrará onipotente. É, pois, um assunto de futuro.

Mais: Israel foi cuidadoso com a utilização do adjetivo “poderoso”. Soube adap-
tá-lo às circunstâncias. Em épocas de bonança, chamou a Deus de “grande, pode-
roso e terrível”; todavia, quando contempla as ruínas do primeiro templo e suporta 
o exílio babilônico, suprime o adjetivo “poderoso” e se limita a chamar a Deus de 
“grande e terrível”. Isto sim: acabado o exílio e reconstruído o templo, Deus recu-
pera os três adjetivos e volta a ser “grande, poderoso e terrível”.50

47  GómeZ caffarena, J. La entraña humanista del cristianismo. Estella, Verbo Divino, 1988. Este 
livro é o fruto maduro de um sustentado diálogo com os humanistas de nosso tempo e de um 
profundo conhecimento da mensagem cristã. De especial interesse para nosso tema é o seu 
epílogo: “Que significa crer em Deus hoje?” (pp. 285-297). 

48  metZ & WieSel, op. cit., pp. 61 s.
49  O tema da onipotência de Deus foi abordado no XVIII Fórum sobre o Fato Religioso, dedicado ao 

problema do mal. Foi um dos últimos foros presididos pela afetuosa figura de José L. Aranguren. 
As conferências foram publicadas por Iglesia Viva 175-176 (1995). Javier Muguerza, A. Torres 
Queiruga, Reyes Mate, Ignacio Sotelo, Julio Trebolle, Ricardo Franco (falecido pouco depois) 
e eu abordamos o tema a partir de diferentes perspectivas. O leitor que se aproximar dessas 
colocações ficará especialmente impressionado pelo que disse J. Muguerza. Seu título é “A 
profissão de fé do não-crente: um esboço de (anti)teodicéia”. Na Espanha, não costuma ser 
freqüente que um não-crente aborde o tema cristão com tanta bagagem de conhecimentos 
teológicos e com tão profunda empatia.

 De resto, o cristianismo é, com freqüência, tema de conversação — e de acalorada discussão 
— entre J. Muguerza, Carlos Gómez, Francisco José Martínez, Antonio García Santesmases e eu 
mesmo. E, embora nenhum deles se reconhecerá nestas páginas, estou consciente de que estas 
lhes devem muito. Para eles, pois, meu agradecimento mais cordial. 

50  Veja-se Shapiro, S. Ouvindo o testemunho da negação radical. Concilium 195, 1984/5. 5-15, e 
nota 18.
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É o que poderíamos evocar como uma teologia ditada pela experiência. Israel 
deve ter pensado que poderia ser indecoroso, talvez até mesmo cínico, exaltar a 
onipotência de um Deus cujo povo eleito arrastava correntes e gemia no exílio.

Devo confessar que, por um momento, pensei em propor que o cristianismo 
adotasse o mesmo procedimento e só mencionasse a onipotência de Deus quando 
as circunstâncias o permitissem, isto é, quando cessasse o mal e a salvação che-
gasse a todos. Todavia, como temo que desta forma nunca iríamos poder falar de 
onipotência, não faço a proposta.

E não a faço porque mais de uma vez me coube, em situações dramáticas, a ta-
refa de ler em voz alta textos que invocavam a onipotência de Deus e, para minha 
surpresa, as vítimas da dor não se ofenderam com isso. E mais: pude perceber que 
assim se aliviavam do sofrimento. Provavelmente há palavras que, embora pareçam 
deixar as coisas como estão, comunicam uma espécie de força. E sempre pensei 
que com o consolo dos outros não se brinca.

Reconheço que, no plano teórico, o que acabo de escrever me joga nos braços 
de Feuerbach. Ele já havia se apercebido de que, quanto mais impotentes nos senti-
mos, tanto mais somos propensos a imaginar um Deus onipotente, do qual espera-
mos alívio e consolo. O que fazer? Já se sabe que, de Feuerbach e de Freud, nunca 
estaremos completamente a salvo.

Chegamos assim ao final desta seção. A guinada antropológica, a paixão pelo 
homem, de profundas raízes cristãs, pode, paradoxalmente, pôr Deus em apuros. 
Estamos, de novo, diante do tema do “obstáculo”.

H. Braun afirma que o Deus cristão é “uma determinada forma de solidariedade”. E 
o que às vezes acontece é que, em vista da precária realização da solidariedade, tam-
bém Deus fica em uma situação um tanto precária. Nos anos sessenta falávamos do 
“ateísmo da solidariedade”. Encabeçava-o A. Camus, com seus estremecedores textos 
a favor de uma vida com sentido, da qual não seriam excluídas as crianças.

Hoje, já sem a força de Camus, continuamos dirigindo a Deus as mesmas per-
guntas. Em tempo: o que diria Camus se levantasse a cabeça e visse que nosso 
último invento, prodigioso invento, consiste em introduzir crianças no mercado do 
sexo, da violência e da morte? Em algum momento, bem no princípio, em Gêne-
sis 6,6, a Bíblia diz que Deus “se arrependeu” de ter criado o homem. O motivo 
alegado é que “todos os projetos de seu coração tendiam unicamente para o mal”. 
Sem dúvida, o “pensamento” de comercializar crianças é, do meu ponto de vista, o 
pior que já tenha ocorrido ao homem. Tais coisas só podem acontecer quando uma 
época afunda na miséria moral.

Mas, não percamos o fio da exposição. Estamos falando do futuro do cristianismo 
e dos problemas que se apresentam para esse futuro pela invisibilidade de seu Deus, 
pela sua morte ou pela sua ausência. E estamos passando em revista certas formas 
paradigmáticas de abordar o assunto. A próxima, e última, será a de K. Rahner.

d) Deus como mistério

Rahner é provavelmente um dos pensadores que com mais tenacidade falaram 
de Deus como mistério. Metz, seu discípulo mais próximo, recorda que Rahner o 
ensinou a “entender a teologia como forma de vida”.51 Isto é o que representavam 
a teologia e o cristianismo para Rahner: uma forma de vida. Ele os encarnava com 
um vigor espetacular. Mas sempre evocando o mistério.

51  metZ & WieSel, op. cit., p. 37.
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Com freqüência falava sobre Deus em forma de meditação. Ele o fez no começo 
de sua obra mais sistemática;52 nela, é colocada a possibilidade de que a palavra 
“Deus” desapareça. Creio que vale a pena citar um longo fragmento:

A palavra “Deus” poderia desaparecer sem deixar rasto nem resto, sem que fosse visível qualquer 
lacuna, sem ser substituída por outra palavra que nos estimulasse do mesmo modo, sem que essa 
palavra nos formulasse sequer uma pergunta, a pergunta, uma vez rechaçada como resposta. 
O que aconteceria se essa hipótese de futuro fosse levada a sério? Que o ser humano já não se 
encontrará diante da totalidade da realidade, nem diante da totalidade de sua existência... Terá 
esquecido a totalidade e seu fundamento. E mais: terá esquecido que esqueceu. O que acontece-
rá então? Só podemos dizer que o homem deixará de ser homem. Terá se reconvertido no animal 
hábil... Pode-se imaginar, embora ninguém consiga sabê-lo com exatidão, que a humanidade 
morra de morte coletiva, perpetuando-se no biológico e no técnico-racional, e retornando a um 
estado térmita de animais enormemente inventivos.53

Sem Deus, o homem deixaria de ser homem. Era a convicção profunda de Rah-
ner. Sua teologia e sua antropologia correm paralelas. O homem é o “ouvinte da 
Palavra”. O autor da Palavra é o Criador do homem. Saem, pois, as contas: Deus 
criou o ser humano com capacidade de ser seu interlocutor. Chegado o momento 
da revelação, esta não cairá no vazio. Deus criou uma estrutura humana capaz de 
escutar a mensagem.

Rahner faz uma profunda reflexão sobre esta estrutura. O mais importante é que 
o ser humano é pessoa. Está, pois, na melhor das situações para se constituir em 
um “tu” diante de Deus. Deus, o “indizível”, o “sem nome”, o “silencioso” — são 
nomes que Rahner dá a Deus — pode abandonar seu mutismo. Diante dele se le-
vanta a figura de um ser inquieto, radicalmente inquieto, que transcende o mundo 
circundante e é capaz de admiração e surpresa. Um ser que não se contenta em 
alimentar-se e procriar. Sabe distinguir o bom do mau, o verdadeiro do falso, o 
formoso do feio. E, ao mesmo tempo, não é um robô. Tem idéias próprias e sabe 
dizer sim e não. Embora a duras penas e com muitas limitações, é livre. Confronta-
do com a revelação, com a Palavra, poderá aceitá-la ou rejeitá-la. E, em ambos os 
casos, estará em suas mãos questionar os pormenores e o todo. Poderá até mesmo 
perguntar a Deus por Deus, pelas obscuridades de sua revelação e de sua presença 
no mundo.

Trata-se de um ser que, além de entabular diálogo com Deus, é capaz de sus-
tentar outros diálogos — consigo mesmo e com os outros. Troca palavras, olhares, 
gestos. Embora com dificuldade, sabe ceder e viver em sociedade. Sua índole é 
comunitária. Pode até mesmo prestar contas de seus atos. Com a palavra “respon-
sabilidade”, ele se vira como pode.

E o mais importante: está capacitado para amar. É sua fortuna e sua tragédia. O 
amor o perde e o salva. Por amor se sacrifica e cria espaço para os outros. Rahner 
pensava que até a morte, este último e terrível episódio na vida do homem, deve 
ser entendida pelo viés da generosidade. Por meio dela, “damos lugar” aos que 
vêm depois. É, pensava Rahner, nosso último exercício de amor, responsabilidade e 
humildade. É, aliás, nosso derradeiro exercício de liberdade. Rahner insistia muito 
na livre aceitação da morte.

Este é, reconstruído livremente por mim, o homem de Rahner. Saiu-lhe bem 
equipado. Uma equipagem que sem dúvida lhe vem do cristianismo. Este homem 
inquieto, livre, responsável, capaz de amar e perguntar brota da herança bíblica.

52  rahner, k. Curso fundamental da fé. São Paulo, Paulus, 1989. 
53  Sigo a tradução, com ligeiras modificações, de H. Waldenfels, em Teología fundamental 

contextual. Salamanca, Sígueme, 1994, p. 159.
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E há algo mais: sua radical inquietude conduz o ser humano a perguntar-se com 
Lévinas: “Pode-se ter certeza de que a imanência seja a graça suprema?”.54 Rahner 
afirma a índole esperançosa do homem. E, de novo, saem-lhe as contas: o cristia-
nismo anuncia outra vida, outro céu e outra terra. A morte perde sua angustiante 
dramaticidade. Existe um “futuro absoluto” que se chama Deus. É verdade que, ao 
mesmo tempo, ele é “mistério absoluto”. Mas existe. E nos espera na última esta-
ção. O criador do homem não se esfuma. Volta a aparecer no final, depois de todas 
as curvas do caminho, para recriar a sua criatura. É o princípio e o fim, a protologia 
e a escatologia. E, durante o caminho, tampouco foi um ausente. Sustentou os pas-
sos desse ser que, agora, chega cansado ao final.

É óbvio: para Rahner, Deus é invisível; mas, ao mesmo tempo, se fez visível em 
Jesus de Nazaré. Deus é silêncio; mas, ao mesmo tempo, se fez Palavra e história. 
Deus é mistério; mas é mistério revelado, véu rasgado, quadro descoberto.

Para Rahner, tudo se encaixa. Ele sabia, como poucos, que nada disso é evi-
dente. No entanto — dizia —, “não conheço nada melhor”. E conhecia muitos 
outros projetos explicativos da realidade. Ao morrer, Metz aplicou-lhe a categoria 
de “testemunha”. E isso porque ele não foi simplesmente um grande teólogo católi-
co, o maior do século XX, mas antes um profundo crente que ofereceu fascinantes 
recriações do cristianismo.

No fundo, percorrendo um itinerário muito diferente, Rahner parte do mesmo 
ponto que Barth: “Deus é Deus”. O teocentrismo rahneriano não é o resultado final 
de um longo esforço teológico. Não. Rahner já estava “em Deus” quando começou 
a praticar a teologia. E quando fez filosofia da religião. “Para a fundamentação de 
uma filosofia da religião” é o subtítulo dado à sua obra, O ouvinte da palavra.

Rahner se cansou muito, mas não para alcançar a fé em Deus, e sim para dar 
razão dessa fé. A fé, ele a teve desde o princípio. Dela partiu, como K. Barth. Po-
rém, com uma grande diferença: foi menos escrupuloso na hora de aceitar ajuda 
externa. Nem sequer fez cara feia à teologia natural, tão injuriada por Barth. Para 
tornar plausível a fé cristã, Rahner ia buscar ajuda onde podia.

Em ambos culmina a dupla tradição pela qual o Ocidente tentou desbravar o 
caminho para Deus. Por trás de Barth, não seria muito difícil descobrir os rastos de 
Platão, santo Agostinho, são Boaventura, Mestre Eckhart, Nicolau de Cusa, Pascal, 
Hegel, Kierkegaard. E, é claro, Schleiermacher. Em determinada ocasião, Barth afir-
ma que está estudando Schleiermacher e que tem vontade de “mandá-lo ao diabo”. 
Mas não o fez. No fundo, foi seu grande aliado. Juntamente com Paulo e Lutero.

Esta foi uma via de acesso a Deus generosa, ampla e de grandes horizontes. Deu 
documento de cidadania a faculdades humanas menos severas que a razão. Abriu-
se à experiência, à vida, ao sentimento, à mística, ao húmus evangélico.

Por trás de Rahner, tampouco seria difícil reconhecer Aristóteles, santo Anselmo, 
são Tomás, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, outra vez Hegel, e Heidegger. E, é 
claro, santo Inácio de Loyola.

Esta via de acesso a Deus cultivou uma fidelidade quase heróica à razão. Sua ca-
racterística foi a sobriedade racional, embora abrindo-se também ao razoável.55 Pa-
rece evidente, entretando, que, ao privilegiar tão intrepidamente o racional, tenha 
descuidado de outros caminhos aos quais hoje somos mais sensíveis. Mal contenho 

54  léVinaS, e. Transcendance et intelligibilité. Genève, 1984. p. 23.
55  O leitor encontrará um profundo e ilustrativo estudo sobre esse tema em GómeZ caffarena, J. 

Razón y Dios. Madrid, Fundación Santa María, 1985.
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a curiosidade de saber por que a razão parece gozar de maior “dignidade” do que 
o sentimento nos assuntos relacionados com o acesso a Deus.

Claro que hoje adjetivamos tanto a razão que as diferenças entre esta e o senti-
mento se esvaecem. Falamos inclusive de “razão-que-sente” (Zubiri). E, por supos-
to, de razão prática, simbólica, utópica, e um longo et cetera.

É natural que, no final do século XX, tenham sido recolhidas tantas heranças. Tal-
vez resida aqui o motivo pelo qual o ateísmo tenha perdido terreno. Já não parece ser 
tão militante nem virulento. O crente, ao alargar tão consideravelmente o conceito de 
razão, tornou as coisas difíceis para o ateu. Este já não poderá içar um conceito único 
e unívoco de razão e proclamar que Deus não se ajusta a ele. Sempre será possível 
replicar-lhe que existem outras visões do racional, compatíveis com a fé em Deus.

Todavia, ao mesmo tempo, também o fiel se conscientizou de que o alargamen-
to do conceito de razão supôs certa debilitação desta. A razão deixou de ser uma 
deusa elevada aos altares. Seu hábito já não é pomposo como nos dias de Hegel. 
Daí o crente ter se tornado tão modesto quanto o ateu. Já não alardeia que pode 
provar racionalmente a existência de Deus. No máximo alegará, com voz bem mais 
baixa, que “crer em Deus é razoável”. Cito assim outra vez, embora modificando-
o, o título do livro de Carlos Díaz, Perguntar-se por Deus é razoável (Preguntarse 
por Dios es razonable).

Com este tratamento de modéstia, a convivência melhorou. Deus deixou de ser 
causa de confrontos entre ateus e crentes. Já não é jogado de mão em mão, feito 
peteca ou batata quente.

E tampouco será possível voltar a afirmar que “o que aconteceu em Auschwitz é 
um produto do racionalismo”.56 Não sei se o foi — creio que não —, mas, em todo 
caso, o novo conceito de razão nunca dará margem a algo assim. E digo “novo” 
com bastante imprecisão. Sua história remonta pelo menos a Herder e a Kant. To-
davia, não podemos entrar neste tema.

Peço desculpas pela grande simplificação em que incorri inserindo Barth e Rah-
ner na tradição filosófica do Ocidente. Estou consciente de que as tradições se 
cruzam e não são tão lineares como, por causa da brevidade, as descrevi.

Chegamos assim ao final desta seção. Em Rahner, Deus é o “mistério absoluto” 
ou, como escreveu Gómez Caffarena, o “mistério agraciante”. Isto significa que 
nenhum silogismo conduz diretamente a ele. Não dispomos de nenhum dispositivo 
congênito que nos abra as portas do Deus inefável. Não basta pôr em marcha a razão.

Um mestre do hassidismo escreveu: “Onde está Deus? Está lá onde se permite 
que ele entre”. Creio ter deixado claro que valorizo esta modalidade prático-espi-
ritual de acesso a Deus. Contudo, não lhe outorgo a exclusividade. Se assim fosse, 
o tom e o enfoque destas páginas teriam sido muito diferentes.

O Ocidente não pode enfrentar o problema de Deus retornando ao hassidismo, 
por mais lúcido e sugestivo que ele nos pareça. Nem podemos converter-nos, da 
noite para o dia, em uma província oriental. Nem é provável que, como achava 
Bonhoeffer, “a solução venha da Índia”. Da Índia, e de outras terras distantes, vi-
rão impulsos, estímulos, sinais para chamar a atenção, complementaridade. Mas o 
Ocidente — penso —, se quiser crer em Deus, terá de fazê-lo “à maneira ociden-
tal”. E isso implica, como viu Hegel, não descuidar do “esforço conceitual”.

E mais: Hegel afirmou que a tarefa da filosofia da religião não consistia em tornar 
os homens crentes ou ateus, mas em torná-los “lúcidos”. É possível que um dia, 

56  metZ & WieSel, op. cit., p. 80. 
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evidentemente muito distante, o Ocidente dê as costas à crença e à não-crença e se 
limite a situar-se “de modo lúcido” diante do tema “Deus”. Lucidez que implicará, 
muito provavelmente, deixar em aberto. Desembocaríamos assim em um Ocidente 
agnóstico que, no assunto “Deus”, não vota, abstém-se de maneira respeitosa. Isto, 
porém, já é adentrar o escorregadio terreno das hipóteses.

O que considero mais certo é que, no futuro e no continente europeu, Deus 
não existirá nem deixará de existir por decreto. As instâncias que, em outros tem-
pos, arrogavam-se semelhante autoridade muito dificilmente voltarão a levantar a 
cabeça. A providência — Hegel diria a “astúcia da razão” — as colocou em seu 
lugar. Tornaram tão pequeno o Deus que pregavam que, ao final, as “perdedoras” 
terminaram sendo elas mesmas. À força de relacioná-lo com insignificâncias, com 
“suas” próprias insignificâncias, acabaram tornando-se, elas mesmas, insignifican-
tes. Esqueceram-se precisamente de que Deus é o “mistério absoluto” e anuncia-
ram um Deus à sua medida, que nem incomoda nem interessa.

Sugeri a possibilidade de que, um dia, o Ocidente se conforme com a luci-
dez e dê as costas à crença e à não-crença. Contudo, devo advertir que isso não 
ocorrerá enquanto continuem surgindo figuras como as dos dois Carlos: Barth e 
Rahner. Quem deseje realmente abandonar o cristianismo, não deve se aproximar 
deles. Eles possuem força suficiente para “derrubar do cavalo” o mais hábil. Posso 
assegurar que o contato com eles provoca, se não a fé, uma imensa simpatia pelo 
cristianismo. Sua capacidade de convicção é enorme.

No entanto, não gostaria de dar a entender que o cristianismo é uma espécie de 
partido que se mantém por ter militantes muito bons. É o inverso: porque possui 
uma incrível força e vigor atrai pessoas que fazem do cristianismo sua biografia, sua 
vida. Barth e Rahner estão aqui representando muitos outros cujos nomes nunca 
conheceremos.
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Mãe Terra que nos sustenta e governa: 
por uma teologia da sustentabilidade

Luiz Carlos Susin1

“Louvado sejas, meu Senhor,
por nossa irmã, a mãe Terra,

que nos sustenta e governa!”
(Cântico do Irmão Sol, de são Francisco de Assis)

Sustentabilidade tem a ver com desenvolvimento e progresso, o grande mito 
da Modernidade, e com suas aporias e ambigüidades. “Desenvolvimento susten-
tável”, segundo o relatório “Nosso Futuro Comum”, indica um desenvolvimento: 
1. ecologicamente correto, 2. economicamente viável, 3. socialmente justo e 4. 
culturalmente aceito.2 A “sustentabilidade” implica, portanto, uma complexidade 
de fatores sem os quais é impossível “salvar o planeta”.

Recentemente, o jornal britânico “The Guardian” preparou uma lista que reúne 
as “50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta”. A palavra é tomada da área 
religiosa, mais especificamente da soteriologia e do messianismo. Os possíveis sal-
vadores são políticos, artistas, cientistas e ativistas. Não ocorreu a quem preparou a 
lista nomes de líderes religiosos. No entanto, grande parte dos movimentos sociais 
que mudaram a história ao longo do século XX está associada a líderes religiosos 
como Gandhi, Luther King, Desmond Tutu, Helder Câmara. Isso dá o que pensar: 
tem algum peso a leveza da espiritualidade e a sua elaboração teórica, a teologia, 
na salvação da Terra?

Apesar de contarmos com abundante reflexão e bibliografia teológica sacudida 
pelo clamor da ecologia, a lista do The Guardian nos obriga a retomar a pergunta. 
Por um lado, corre-se o risco de fazer uma apologia da teologia, algo como: “Por 
favor, considerem a nossa importância!”, o que não é raro em discursos eclesiásti-
cos. Por outro lado, a sustentabilidade necessita de fôlego realmente amplo, radical 
e crítico, para não se reduzir a mais uma ideologia do sistema capitalista em está-
gio mais refinado. É nesse sentido, com uma modesta, mas convicta contribuição 
num trabalho interdisciplinar, que a teologia pode e deve contribuir com sua parte. 
Contanto que adote também para si o pensamento complexo e sistêmico que exi-
ge interdisciplinaridade para abordar com relevância um assunto comum a toda a 
humanidade: uma soteriologia ecológica.

1 O autor é licenciado em Filosofia e doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma.Professor de 
Teologia na PUC-RS e na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana em Porto Alegre.(lcsusin@
pucrs.br). Este artigo faz parte do livro da SOTER: Sustentabilidade da vida e espiritualidade (sai em junho 
pela Editora Paulinas).

2  Cf. Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, de 1987, elaborado pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, que constitui o foco de trabalho da Agenda 21, da ONU.
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Antes, um trabalho de desconstrução e de superação
Antes de pretender ajudar na solução, é honesto e salutar lembrar que a teologia 

cristã, com sua trajetória histórica, também faz parte do problema. E, como bem 
disse Einstein, “não se pode resolver um problema usando o mesmo tipo de racio-
cínio que causou o problema”.

A autocrítica da teologia cristã, na segunda metade do século XX, além de su-
blinhar sua associação histórica a uma ontologia de guerra, a uma metafísica de 
poder, à opressão patriarcal, a uma cultura que se pretendeu universal, com um 
monoteísmo que derivou para o transcendentalismo e suprimiu alteridades, tam-
bém se estendeu à sua postura antiecológica. E também para a autocrítica o método 
foi em grande parte o histórico-crítico.

O método histórico-crítico supõe a recondução dos textos aos contextos. So-
mente assim as sombras do passado deixam de assombrar o presente e liberam o 
presente para novas criações, algo como acontece em psicanálise. Embora o mé-
todo histórico-crítico não esgote e nem seja o mais decisivo em pesquisa histórica, 
como insistiu Moltmann: a pesquisa da história dos mortos só é justa quando con-
templa, além de seus limites e condicionamentos históricos, também suas buscas 
e esperanças, suas superações e criações.3 Isso se encontra não só na história do 
cristianismo, mas mesmo na tradição bíblica: luzes e sombras em torno da ecologia 
que podem, hoje, contribuir ou pesar contra a sustentabilidade.4

Uma observação inicial sobre o mais elementar de uma postura que favorece ou 
impede uma real, embora aparentemente abstrata, contribuição à sustentabilidade 
é a relação tempo-espaço. Em poucas palavras: a história bíblica e cristã se desen-
volveu até agora na extrapolação do espaço através da representação e extensão 
do tempo e da eternidade, na saída da simbiose sagrada e mítica com a natureza e 
seus ciclos em direção a um mundo constituído de linearidade temporal sob uma 
eternidade imóvel. Assim, até hoje, falar de “nosso mundo” é mais falar de “nosso 
tempo” do que de “nosso espaço”. Isso provocou o superaquecimento da histó-
ria — que ganhou, na Modernidade germânica, letra maiúscula, como um sujeito 
— em detrimento da geografia. A datação do início dessa crescente tendência pode 
ser discutida, mas é certo que a Modernidade é sua exacerbação.

O triunfo do tempo como História coincide com o triunfo cartesiano do sujeito hu-
mano sobre o mundo objeto. E, numa relação exacerbada de sujeito-objeto, enquanto 
o tempo cósmico é anulado pelas leis deterministas da natureza, numa visão científica 
mecanicista que anula futuro e passado, o tempo é apanágio do sujeito e do seu pro-
jeto de domínio. Revela-se assim, na Modernidade, a intenção de um longo percurso 
guerreiro em vista da soberania: o de conquistar o espaço através do tempo. As grandes 
narrativas e ideologias da Modernidade andaram nessa direção.

Houve um processo crescente de esvaziamento de sentido do espaço, cada vez 
mais “fisicalista”, de tal forma que a viagem de Dante na Divina Comédia foi subs-
tituída pelo seriado “Jornada nas Estrelas”, em que a nave Enterprise tenta levar a 
tripulação para o “setor doméstico” do espaço, mas qualquer direção e direção 
nenhuma são o mesmo.5

3  Cf. MOLTMANN, J. Deus na criação. Doutrina ecológica da criação. Petrópolis: Vozes, 1993. pp.201ss.

4  Cf. uma excelente síntese dos diversos níveis da auto-crítica que deve ser feita como uma “purificação da 
memória”, na expressão de João Paulo II, em Leonardo Boff, Dignitatis Terrae. Ecologia: grito da terra, grito 
dos pobres. São Paulo: Ática, 1995. pp. 101-134. RUIZ DE LA PEÑA, J. L. Teologia da criação. São Paulo: 
Loyola, 1989. pp.154-160.

5  WERTHEIM, M. Uma história do espaço, de Dante à Internet.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
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No entanto, a ciência do século XX modificou radicalmente o dualismo de espa-
ço e tempo, e este é o primeiro grande desafio das ciências humanas e especifica-
mente da teologia: depois de reconhecer o catastrófico desequilíbrio, temos a boa 
notícia da verdade da intrínseca relação de espaço e tempo e a inserção da vida hu-
mana nos espaços ecossistêmicos assim como a Geografia, mais do que a História, 
ensina. A narrativa que hoje tem poder de tornar-se “grande narrativa” é a da nova 
cosmologia, se bem que permanece necessariamente um “ensaio de narrativa”.6

A autocrítica é importante não só para a teologia ou para a filosofia, mas também 
para as ciências. Como as ciências, na cultura atual, ocupam o lugar de “orácu-
los”, a tentação é sempre a velha e mesma tentação do poder, da lei do mais forte: 
impor às diferentes cosmovisões culturais as conquistas das ciências. Na verdade, 
somente um pensamento sistêmico, desenhado em sistemas complexos e abertos, 
pode dar conta de tal tarefa com o respeito e o acolhimento da verdade de cada 
experiência, de cada cosmovisão, de cada cultura. As ciências também têm seu 
estatuto de conhecimento somente reconhecido no seio da comunidade científica, 
portanto necessita integrar consensos no âmbito do pluralismo de culturas e de cos-
movisões. Por isso “o pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, 
mas acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento 
humano, por isso deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das 
artes e das diversas tradições espirituais”.7

Espiritualidade e teologia, integrantes da 
cultura como requisito de sustentabilidade

Agora, positivamente: qual o lugar a partir do qual a teologia e, em nosso caso, 
especificamente a teologia cristã, tem cidadania e responsabilidade na atual urgên-
cia de sustentabilidade?

Convém, em primeiro lugar, situá-la no horizonte de um dos quatro requisitos 
apontados para sustentabilidade desde a Agenda 21: para que haja sustentabilida-
de, os empreendimentos humanos precisam ser “culturalmente aceitos”. As ciên-
cias integram a cultura, não estão acima dela. Mas é também no âmbito da cultura, 
não acima dela, que se expressa e se transmite a experiência espiritual e a imagem 
sagrada tanto de Deus como do mundo ou do universo. É ilustrativo o exemplo do 
Fórum Social Mundial: depois de algumas edições e de uma pesquisa junto aos 
participantes, incluiu entre os eixos temáticos do Fórum o tema “Cosmovisões e 
espiritualidade”.

A ordem deve ser rigorosamente mantida: as cosmovisões, como as linguagens 
teofânicas, são constitutivas da experiência espiritual que se torna expressão reli-
giosa com seus desdobramentos, até as religiões institucionalizadas. A teologia é 
reclamada, segundo a tradição ocidental, como trabalho da razão humana para 
compreender desde dentro essas expressões e experiências espirituais e as cosmo-
visões que as sustentam: spiritualitas quaerens intellectum.

Trata-se de um trabalho fascinante e mesmo ousado, no âmbito da teologia da 
criação, porque é como buscar entender a “mente do Criador”. Daí a casar com 
a tentação da arrogância e da hibris que acompanha o percurso de algumas civili-
zações, elevando o nefasto antropocentrismo a um desígnio divino, é muito fácil. 

6  Cf. BOFF, L. Op. cit. pp. 63-100. Sobre o caráter de “ensaio” de toda teologia da natureza como 
das ciências da natureza, cf. J. Moltmann, op. cit., pp. 64-65.

7  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento>.
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Mas o sombreamento não é razão para recusar a luminosidade que a teologia pode 
oferecer à sustentabilidade da vida sobre a Terra.

Moltmann traça como tarefa da teologia da criação, no atual paradigma ecoló-
gico, um passo próprio, específico, em relação às ciências, que só a teologia, em 
termos culturais, pode ousar: “Depois que as ciências naturais mostraram como a 
criação deve ser entendida como natureza, a teologia precisa mostrar como a natu-
reza deve ser entendida como criação de Deus”.8 Não se trata, evidentemente, de 
voltar atrás, mas de recriar a teologia da criação.

Moltmann esclarece as atuais tarefas depois de um percurso histórico da teolo-
gia cristã da criação em três fases, que resumimos:
a) A primeira fase está marcada pela fusão das tradições bíblicas com a cosmolo-

gia antiga e em contraposição com os elementos mitológicos daquela cosmo-
logia. Daquela primeira fase se sublinhou a transcendência absoluta de Deus e 
a sua Providência ordenadora e sustentadora do mundo, e teve seu apogeu na 
cosmologia teológica medieval, fixada na escolástica.

b) A segunda fase, que caracterizou os tempos modernos, está marcada pelo avan-
ço da ciência como observação do espaço físico, esvaziando a cosmologia 
pré-moderna e, conseqüentemente, a teologia da criação casada com aquela 
cosmologia. O “universo fisicamente aberto” fez recuar a criação para o inte-
rior da fé pessoal sem suporte na cosmologia, e acentuou a esquizofrenia entre 
natureza e fé cristã, como entre realidades visíveis e invisíveis e, na prática, a 
acomodação entre “verdades paralelas”. Somente o âmbito da História, com 
seu dinamismo, por sua vez distanciada da Geografia como palco extático da 
História, parecia ainda lugar adequado para a teologia.9

c) O século XX, com uma nova revolução científica, nos obrigou a entrar em 
terceira fase, em que cosmovisões científicas fragmentadas e cosmovisões re-
ligiosas clamando por nova hermenêutica podem dar-se as mãos, e ciências e 
teologia, no âmbito da cultura, podem fecundar-se mutuamente.10 A revolução 
científica operada no século XX desenha, hoje, uma nova narrativa cosmológi-
ca, onde espaço e tempo casam na formação de uma única realidade processu-
al, dinâmica e imensa. Mas os avanços das ciências, estabelecendo princípios 
de indeterminação e de complementaridades — partícula e onda, matéria e 
espírito, visível e invisível — reconhecem que o observador ou intérprete é 
decisivo na configuração ou “con-criação” da realidade, e que há uma relação 
circular que modifica ambos os pólos, de tal forma que cabe uma relação de 
sujeito-sujeito e não de mero sujeito-objeto em todas as direções.

 Tal complementaridade pode reclamar uma nova teologia da criação que in-
terprete o que as ciências da natureza não podem observar nem negar, a ex-
periência do invisível, do espiritual, da criação como linguagem adequada da 
natureza. É um diálogo no âmbito da cultura.11

8  Cf. MOLTMANN, J. Op. cit. p. 65.
9  A coexistência de “verdades paralelas” foi uma tese levantada por Averróis e combatida por Tomás 

de Aquino no século XIII. No entanto,é ainda uma postura adotada por alguns cientistas crentes 
diante das discrepâncias cognitivas em muitos casos, quando não partem para o “concordismo”, 
o que não evita um sabor de fundamentalismo aos olhos de outros cientistas.

10  Cf. MOLTMANN, J. Op. cit. pp. 58-65. Um exemplo que ilustra este esforço é o de Marcelo 
Gleiser, A dança do universo, São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

11  Cf MOLTMANN, J. Op. cit. p.. 18. BOFF, L. Op. cit. pp. 93-97.
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Jacques Le Goff, conhecido historiador medievalista, ao escrever sobre o patrono da 
ecologia, são Francisco, nota o mesmo percurso: o primeiro milênio cristão foi marcado 
por desconfiança e distanciamento em relação à natureza por causa da tremenda força 
de atração dos elementos naturais, com seu poder sedutor de mitificação e de idolatria. 
Os séculos XII e XIII já tinham a transcendência divina suficientemente assentada para 
um homem como Francisco entregar-se à confraternização com todos os elementos da 
natureza, inaugurando no âmbito do cristianismo uma espiritualidade que integrou a si 
a natureza. No entanto, essa postura durou pouco, pois os séculos seguintes objetiva-
ram de tal forma a natureza, cartesianamente desencantada, a ponto de ela deixar de 
ser fraternal para ser apenas objeto de conhecimentos e domínio.12

Voltemos ao requisito cultural de uma real sustentabilidade: ela precisa ser 
“aceita” culturalmente, o que supõe uma comunidade formada pela cultura. A cul-
tura moderna significou, até agora, um “desenraizamento de toda cultura” (Paul 
Ricoeur) e uma fragmentação cada vez mais exacerbada. A cultura começa ecolo-
gicamente, como cultivo da terra, mas também dos laços humanos no âmbito da 
natureza, constituindo a família da mãe Terra. A cultura, como todos sabemos, dá 
identidade e diferenciação aos grupos humanos. Mas a cultura moderna extrapolou 
seja o ambiente ecológico, sejam os laços e os consensos humanos. Parafraseando 
Ricoeur, é a cultura da desenculturação. Assim, uma aceitação geral de uma cos-
movisão comum, compartilhada por todos, está ainda longe de nossos olhos. O 
atual pluralismo cultural e religioso não se inclina para uma unificação acima da 
teia de relações que podem enriquecer ainda mais o pluralismo.

As ciências, por seu lado, têm um dilema pela frente: ou ganham o status de vi-
são religiosa ou necessitam estar abertas a uma cosmovisão por sua vez aberta, que 
inclua a imensidão própria das experiências religiosas. Há, no Ocidente contem-
porâneo, uma tendência a voltar-se para a arte, para a experiência estética, como 
formadora da experiência que as religiões institucionais e as ciências não conse-
guem oferecer. De fato, há uma “musicalização” e uma “plastificação” exuberantes 
na sociedade contemporânea. Mas a arte sofre o mesmo drama de toda cultura: 
desenraizamento de estilos, de gêneros, e fragmentação ou mesmo abstração.

O problema, portanto, é mais grave do que a aceitação da teologia, das ciências 
ou da arte no âmbito da cultura, pois trata-se da constituição de um mínimo de 
cultura comum, com aceitação de uma cosmovisão minimamente compartilhada e 
culturalmente assimilada por todos num mundo de diferentes culturas e, no entan-
to, globalizado e inteiramente interconectado. Esse é o esforço de teólogos como 
Hans Küng, em termos radicalmente éticos, mas que veio sofrendo críticas sobre 
um velado universalismo acima das culturas e das unicidades das experiências reli-
giosas. A teologia, especificamente, não pode pretender voar acima do pluralismo, 
mas pode trabalhar na direção da comunhão e da convivência.

Uma boa teologia, no entanto, é aquela que tem condições de ajudar a formar 
uma cultura de comunhão e uma cosmovisão de convivência que possam ser acei-
tas e assumidas com responsabilidade ética por todos, e sejam condizentes com os 
demais requisitos de sustentabilidade.

Sustentabilidade desde outro ponto de vista
Não pode ser intenção da teologia “batizar” e conduzir ao seu aprisco o que 

se entende por sustentabilidade. Como o conceito nasceu no esforço de combinar 

12  Cf. LE GOFF, J. Saint François d’Assise. Paris: Gallimard, 1999.
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sistemas de progresso com sistemas de equilíbrio dando prioridade aos sistemas de 
equilíbrio para que o progresso não impeça futuras gerações em seu direito à vida 
e aos bens da terra, na verdade a sustentabilidade foi pensada no âmbito do que 
mencionamos na introdução, como desenvolvimento sustentável. E, como já foi 
observado, pode-se esconder nessa expressão uma refinada hipocrisia, a de manter 
o mesmo sistema que até agora veio desgraçando as possibilidades de real susten-
tação da vida humana e de toda vida sobre a terra, apenas traçando alguns limites 
estratégicos à fome devoradora de recursos.

É justamente todo o sistema que se mostrou essencialmente predador, agigan-
tando sua capacidade tecnológica de depredação e mantendo de forma infantil 
e exacerbada o desejo de possuir ilimitadamente, que agora está em questão de 
forma crucial: ou mudamos todos juntos, radicalmente, um sistema de vida e de 
relação com a Terra, ou não sobrevivemos. “A sustentabilidade indica antes de 
tudo o problema da insustentabilidade daquilo que hoje fazemos e o que somos.”13 
Fornet-Betancourt, citado aqui, se pergunta: como pode gestar um novo modelo 
de desenvolvimento, sustentável, justamente o modelo que vemos como insusten-
tável? Aplica-se, aqui, também a observação de Einstein já citada.

Fornet-Betancourt se soma vigorosamente aos intelectuais que pensam a urgên-
cia de buscar mais radicalmente uma sustentabilidade no reconhecimento da alte-
ridade das culturas e mesmo das criaturas, da própria Terra, e na relação intercultu-
ral, que inclui a relação inter-religiosa, como possibilidade para o beco sem saída 
do sistema predador atual, basicamente capitalista e neoliberal. Ou, como diz com 
fina ironia Leonardo Boff, é necessário abandonar o sonho dogmático de que “o 
vírus que cura pode ser o mesmo que ataca”: mais tecnologia, mais refinamento 
tecnológico, para curar-nos dos problemas da tecnologia.

Rodolfo Kusch, observando as culturas autóctones dos Andes, nos ajuda a re-
cuperar a sensibilidade para o verbo “estar” em confronto com o verbo “ser”. A 
vontade de ser é vontade de conquistar, de poder etc. Ser é o verbo soberano do 
Ocidente. No entanto, a soberania desarmada do “estar” inverte ou recupera a 
relação com a Terra: não está disponível para que a torturemos arrancando dela 
todos os seus segredos e possibilidades em vista do progresso e do domínio. Ela é 
nossa grande mãe comum, pachamama, portanto somos realmente filhos da Terra, 
sustentados por seu seio.

Então, nossa relação, mais do que de domínio, é de entrega, de nutrição e des-
canso, como a de um filho nos braços de sua mãe. É uma lição cultural de susten-
tabilidade: estar junto às demais formas de vida e com a mãe Terra, mais do que ser 
agigantando-se em detrimento de outros e da terra. Crescer não significa passar da 
infância do estar à autonomia soberana do ser em detrimento da relação originária 
de filhos em relação à mãe Terra. Crescer é acrescentar a responsabilidade filial e 
adulta por ela.14

Sustentabilidade desde uma relação intercultural, aprendendo de diferentes cos-
movisões e de suas experiências e tradições espirituais como se relacionar com 
a Terra, como viver em comunidade humana e, enfim, como ser feliz, significa 

13  Cf. FORNET-BETANCOURT, R. É a sustentabilidade uma perspectiva interculturalmente sustentável? 
Elementos para a crítica de um conceito bem-intencionado, porém insuficiente. In: CAMARGO, C. S., 
CECCHETTI, E. & OLIVEIRA, L. B. de. Terra e alteridade. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2007. p. 32. Cf. 
BOFF, L. Op. cit. pp. 103-107.

14  Cf. MAREQUE, E. Líneas fundamentales del pensamiento de Rodolfo Kusch. In: SCANONE, J. C. (Org.). 
Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo internacional en torno de una interpretación latinoamericana. 
Buenos Aires: Ed. Guadalupe, [s. d.]. pp. 91-110.
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também uma virada na metodologia: abordar a matéria desde o espírito, o visível 
desde o invisível, a Terra desde o céu, a criação desde o Criador. As tradições reli-
giosas falam da “mente de Deus” antes e depois das ciências.15 Em uma palavra: a 
espiritualidade é essencial para a sustentabilidade. Ela garante a seriedade sacra da 
responsabilidade pela mãe Terra.

A espiritualidade cristã, marcada pelas ambigüidades históricas do Ocidente, her-
deira de tradições ambíguas, fazendo uma honesta autocrítica e buscando em seu baú 
coisas novas e velhas, como um bom mestre de sabedoria, pode ajudar a necessária 
metanóia para a sustentabilidade da vida sobre a Terra. Essa metanóia deve começar 
por ela mesma e pela teologia que lhe corresponde. Uma nova ótica, um novo horizon-
te e uma nova metodologia, tais são os desafios para a teologia cristã. Não é suficiente 
introduzir alguns temas no ementário das disciplinas teológicas, mas transformar mais 
uma vez as disciplinas da teologia desde um novo lugar teológico.

A mãe Terra, com todas as suas criaturas como lugar teológico prioritário, inspira 
e torna toda a teologia cristã apta para a sua missão na criação da sustentabilidade 
de que necessitamos. Dom Pedro Casaldáliga, refletindo o slogan do Fórum Social 
Mundial — “outro mundo é possível” — enfatizava que é necessário repensar outra 
imagem de Deus, outra forma de religião, outras categorias de teologia para que 
outro mundo seja possível.

Assim, por exemplo, pode-se começar pela própria imagem trinitária de Deus, 
imagem pericorética em torno de um quarto na Trindade — a criação como quarta 
pessoa na Trindade, como ainda veremos. E pode-se prosseguir com uma teologia 
das narrativas de criação, com uma teologia da história e uma escatologia que não 
se reduzam a um antropocentrismo ou a uma relação humano-divino excludente. 
Nesse sentido, Moltmann mostrou de forma didática e sugestiva, no seu esforço de 
recuperar o sentido teológico do espaço, a relação entre espaços visíveis e espa-
ços invisíveis, ou seja, entre Terra e céus, de tal forma que uma ecologia da Terra 
necessita de uma ecologia celeste que lhe dê sustentação, nutrição, inspiração, 
orientação. E vice-versa: não há nem haverá céus sem Terra, pois a Terra continuará 
a ser nossa mãe e o seio que nos sustenta e governa.

A cristologia e o messianismo, ou seja, a soteriologia messiânica da criação, a 
encarnação divina e as criaturas como corpo eucarístico de Deus, a pneumatolo-
gia e a in-habitação, a categoria de “panenteísmo”, a eclesiologia partindo de um 
novo conceito de “eleição” que contemple cada criatura e abrace ab Abel todas as 
criaturas, a liturgia e os sacramentos como lugares de reunião e de resgate e recon-
ciliação de todas as criaturas, enfim, a ética como reconhecimento e justiça para 
com todas as criaturas e como habitabilidade: todas as disciplinas revelam-se aptas 
para plasmar a ótica e o horizonte que preencham o requisito de espiritualidade e 
cultura religiosa para uma sustentabilidade culturalmente aceitável.16

Um ensaio de contribuição da teologia: a imagem trinitária da 
Providência Divina e a ampliação do conceito de “pessoa”

Entre as diversas disciplinas da teologia, a questão “de Deus” é, por antonomá-
sia, o coração, a mais central e a mais árdua e apaixonante. A relação entre ima-
gens de Deus e a totalidade não só da teologia, mas da espiritualidade, da cultura 

15  Cf. MOLTMANN, J. Op. cit. pp. 235-270.

16  Cf. o ensaio de: MCKINNON, Mary Heather & MCINTYRE, Moni (Org.). Readings in Ecology and Feminist 
Theology. Kansas City: Sheed and Ward, 1995.
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e, afinal, da sociedade, foi bem estabelecida, com diferentes juízos de valor, não 
só por teólogos, mas por antropólogos, filósofos e sociólogos da religião.17 Há uma 
circularidade hermenêutica entre o contexto cultural de uma determinada socie-
dade e sua imagem de Deus. Então, para contribuir para um momento crucial de 
sustentabilidade da vida no planeta Terra, o trabalho principal da teologia deve 
concentrar-se nas representações de Deus.

A linguagem sobre Deus, formulada na relação intrínseca da linguagem com a 
experiência de Deus, como mostra o longo e erudito ensaio de Régis Debray, teve 
momentos cruciais, de congelamento, decadência, dispersão, fragmentação e duro 
trabalho de recriação. Foram tempos críticos e de grande criatividade, e ajudaram 
a dar um salto de qualidade na cultura e na sociedade, quando se conseguiu uma 
feliz re-elaboração. Por isso não é neutra nem voluntarista, mas necessita de um 
verdadeiro e fiel trabalho de gestação mística e teórica de quem vive imerso nas 
vicissitudes e esperanças de seu tempo.

Assim, por exemplo, um Deus que “sustenta” a criação está na imagem da Divi-
na Providência: Deus não é só Criador, mas é também, no mesmo ato, Ordenador, 
Conservador e Finalizador da criação.18 A Providência Divina tem uma fonte na sa-
bedoria bíblica — Deus conservador da existência e amante da vida (cf. Sab 11,23-
26), amigo de Abraão (Hb 11,8-10), Pai que predestina a criação à primogenitura 
de Cristo (Ef 1,3ss; Cl 1,15ss) — e um afluente na sabedoria estóica — a pró-noia.19 
É uma imagem transcendente e metafísica, tornando-se cada vez mais, para nossos 
tempos pós-metafísicos, um deus ex machina, portanto uma imagem limitada, que 
necessita de recriação.

No contexto da teodicéia, leva rapidamente a aporias diante do sofrimento, so-
bretudo do sofrimento inocente, que está na raiz de todo sofrimento. Mostra, assim, 
que não é suficiente repetir as fórmulas e reconstituir as imagens do passado. A co-
erência entre o passado e o presente é costurada pelo presente, e este ganha mais 
inspiração do futuro do que do passado: que imagem de Deus “Provedor” nos aju-
da a caminhar em direção ao futuro neste momento crucial para a sustentabilidade 
ecológica da vida? Tal caminho a ser aberto em direção ao futuro tem, no entanto, 
uma história, uma memória que é um baú de recursos, e convém abrir o baú para 
retirar dele coisas novas e antigas, como faz um bom mestre.

A tradição cristã elaborou a simbólica trinitária de Deus. A Trindade Divina é o 
que há de mais original e aparentemente estranho na linguagem a respeito de Deus. 
A Divina Providência precisa ser interpretada de acordo com essa simbólica.20 É uma 
representação extremamente complexa e sistêmica, aberta e jamais exaustiva. São 
João Damasceno, pelo lado grego, e santo Agostinho, pelo lado latino, culminaram 
no desenho “pericorético” — pericorese ou circumincessão — forma “tripolar”, 
circular, da simbólica trinitária. Diante da ontologia e da lógica greco-ocidental, 
que, mesmo na melhor dialética, não admite um terceiro pólo — tertium non datur 

17  O interesse recente sobre a questão de Deus, com nomes como o de Régis Debray em Deus: um itinerário, 
de Karin Armstrong em Deus: uma história, ou mesmo a volta do ateísmo militante, como o de Michel 
Onfray em Tratado de ateologia, ou de Richard Dawkins em Deus: um delírio, coloca-se dentro de uma 
tradição que tem Émile Durkheim e seu sobrinho Marcel Mauss, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Victor Turner, 
Joseph Campbell, entre outros de uma longa lista, com diferentes juízos de valor, para bem ou para mal, 
afirmando a relação entre a imagem de Deus e a totalidade da realidade social.

18  TOMÁS DE AQUINO. Summa theologica. Primeira parte, questão XXII, artigo I.

19  Cf. SUSIN, L. C. Divina Providência e compromisso ético. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis/RS, v. 
61, n. 241, pp. 68-84, 2001.

20  Cf Ibid. sobre a imagem trinitária da Divina Providência.
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— tal simbólica significou uma ruptura e um paradoxo que somente a experiência, 
a prática mística e ética — o amor em sentido cristão — podem resolver.

A tradição cristã, no entanto, enriqueceu-a com um “quarto” elemento, que 
ocupa o centro de uma circularidade não narcisista da Trindade, como veremos. 
Essa simbólica se tornou possível com a narrativa do Novo Testamento a respeito de 
Jesus, com o discernimento a respeito da sua identidade, ou seja, com a novidade 
que se tornou escândalo e loucura para o poder e a sabedoria, mas que é decisiva 
para a experiência cristã de Deus: a humanidade de Deus, a kénosis, a participação 
de Deus mesmo na aventura da sua criação, incluídos os sofrimentos, até o mais 
obscuro, inocente e expiatório. Portanto, imagem da Trindade e identidade de Jesus 
como Cristo e Filho de Deus são uma única e necessária fonte da complexa ima-
gem cristã de Deus e da sua Providência.

O que nos interessa especificamente, aqui, é que essa nova imagem de Deus 
significou também um salto de qualidade na questão da pessoa e a passagem da 
providência à pessoa como tal, o que, para santo Tomás, era desígnio da sabedoria 
divina: tornar o ser humano providência de si mesmo. Antes, porém, a identidade 
de Jesus como Filho de Deus, a divina humanidade de Jesus e a humana divindade 
do Filho de Deus, permitiu a Boécio alargar e elevar o conceito de pessoa a toda 
criatura humana, extrapolando a decadente cidadania romana e reconhecendo di-
reitos de cidadania universal a todo ser humano. É necessário prestar atenção à 
condição de teólogo pós-calcedônio de Boécio, e não apenas ao rigor filosófico 
com que ele definiu o mais célebre e afortunado conceito de pessoa.21

Na mesma época crítica e criativa se pode situar são João de Damasco e santo 
Agostinho: a experiência de Deus segundo a tradição cristã nos obriga a uma dialé-
tica tripolar, ou seja, superadora do clássico dualismo e aberta a partir do terceiro, 
justamente do tertium non datur. Pessoa é um nó de uma teia de relações, é relatio 
ad alium. Há um espelhamento entre a simbólica trinitária divina e as relações 
humanas, sociais e políticas.22 Não se trata de uma identidade tranqüila, mas de 
identidade inquieta, profética, aberta ao futuro: o que é também deve ser, e o que 
deve ser tem força. A imagem trinitária de Deus é um horizonte escatológico que 
inspira, atrai, inquieta, cria rupturas na história cristã.

A partir desta simbólica divina, a unidade de Deus não se reduz a uma unidade 
ontológica, é mais perfeita que isso: é a unidade do amor entre pessoas, que está no 
fundo do desejo e da nostalgia humana, mas que, na condição humana, se dá de forma 
limitada e imperfeita. Ora, o amor, por antonomásia, é sempre amar “outro”, é não-
narcisista, é reconhecimento de outro e dom a outro, para além, mesmo, da simetria da 
reciprocidade. Exige, portanto, alteridade, pluralidade, abertura e generosidade: recebe 
e gera algo além de si. Com a criação, há em Deus, que é amor e unidade trinitária, a 
abundância da alteridade além de Deus, abertura e pluralidade, generosidade e amor 
de pura abundância, de pura gratuidade: a criação é a quarta pessoa “na” Trindade.

Uma longa tradição, mais tecida de sensibilidade do que de teoria, representa 
a quarta pessoa na figura de Maria. Ela resume em si a criação, a humanidade, a 
Igreja, a pessoa cristã, assim como resume também a feminização de Deus, o seu 

21  Cf. A bibliografia em torno do desenvolvimento da compreensão de “pessoa”: SUSIN, L. C. A dignidade 
da pessoa humana: um espelhamento entre cidadania e teologia.. In: CNBB – INSTITUTO NACIONAL DE 
PASTORAL (Org.). A dignidade da vida humana e as biotecnologias. Brasília: Edições CNBB, 2006. v. 1, pp. 
184-194.

22  São bem conhecidos os textos de J.Moltmann, Trindade e reino de Deus. Uma contribuição para a teologia, 
Petrópolis: Vozes, 2000. BOFF, L. A Trindade e a sociedade. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. (Coleção Teologia 
e libertação).
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rosto materno. O célebre ícone de Rublev tem no centro, como “quarto” que revela 
a Trindade livre de qualquer ressaibo de narcisismo, convergindo seus olhares para 
a unidade no centro e ao mesmo tempo fora de si, o cálice sobre a mesa, a história 
dramática de Deus no mundo, a paixão de Jesus.

A simbologia que mais nos interessa, aqui, é a criação enquanto tal como “quar-
to” na Trindade, e que pinturas mais modernas já figuram na forma de um globo 
terrestre junto às três figuras da Trindade. Uma conhecida miniatura gótica, intro-
duzindo Maria num trono lateral ao lado dos três tronos, reunia no palácio celeste 
também as hierarquias celestes e terrestres, ou seja, céus e Terra.

Convém, a esta altura, a pergunta: pode-se estender, a partir da “quarta” pessoa 
na Trindade, o conceito de “pessoa” a toda criatura em sua singularidade e não 
apenas genericamente como “criação”? Pode-se chamar com rigor teológico cada 
criatura de “irmã”, como relacionou e cantou são Francisco? As possibilidades, 
hoje, na verdade, parecem ser ainda maiores: sem entrar na questão do que seja 
“próprio” e “apropriado” em termos de Trindade, com suas metáforas e relações, 
pode-se ensaiar o que é ou convém de cada pessoa da Trindade não só às pessoas 
humanas, mas a todas as criaturas.

É necessário antecipar, no entanto, uma observação sobre a gravidade de um 
esquecimento histórico, sintomaticamente conectado ao já famoso esquecimen-
to pneumatológico: a história do cristianismo desenvolveu teoricamente bem dois 
conceitos de pessoa — substância racional individual e relação — que correspon-
dem mais ao Pai e ao Filho. E carece de um terceiro, que corresponda melhor à 
terceira pessoa, ao Espírito Santo.

Esse terceiro conceito, inspirado na terceira pessoa, no entanto, deve reconhecer 
conotações radicalmente corporais. Isso parece um paradoxo, mas é o Espírito o 
grande aliado do corpo, a partir da metáfora do seio, do ventre, e não somente da 
face e da linguagem. Por falta de realismo corporal, os outros dois conceitos, pen-
sados a partir de Deus em si, sem kénosis e encarnação, se tornaram abstratos.

E o terceiro conceito, ainda deficitário teoricamente, deve considerar com mais 
atenção a linguagem desde a experiência feminina. Os outros dois, elaborados 
numa cultura patriarcal, reprimiram tal possibilidade. Sem isso, estaríamos apenas 
repetindo e aplicando conceitos sem criar uma cultura teológica relevante para a 
espiritualidade e eficaz para a sustentabilidade. Não só a revolução científica, mas 
também a revolução feminista nos permite elaborar, hoje, conceitos que concor-
rem para uma sustentabilidade culturalmente aceita.

Alteridade de cada criatura
O afortunado conceito de pessoa de Boécio — substância individual de natu-

reza racional — não diz respeito somente à singularidade, à “última solidão do 
ser”, ao mistério inviolável da interioridade, à autonomia tão prezada no Ocidente 
moderno, mas também ao estatuto de alteridade de cada criatura. Cada criatura se 
constitui como um ser em si mesmo, independente absolutamente de constituir-se 
como parte ou como função. Esse seu estatuto de “absoluto” que a torna realmente 
imagem da transcendência divina é reconhecido na absoluta “gratuidade”, no seu 
ser inteiramente gratuito.

Tal gratuidade pode ser abordada também como “absurdo”, como um ex nihilo 
sem causa e sem razões, como a rosa mística de Angelus Silesius: “A rosa é sem 
porquê, floresce por florescer, não vê se alguém a vê”. Ou como uma inteira Ama-
zônia: não reduz seu significado e valor à sua função mundial.
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Assentada no mistério transcendente com o seu estatuto de criatura ex nihilo e 
não de objeto ou função do mundo humano, sem ganhar seu valor pela disponi-
bilidade à manipulação e aproveitamento humano, a criatura goza do estatuto da 
“alteridade” do Totalmente Outro, é também “totalmente outra”, sem necessidade 
de situar-se em uma graduação de alteridades, que já seria uma ideologia e um 
desrespeito. O que se diz de Deus ou do Pai ilumina e dá substância para as suas 
criaturas. Trata-se de algo mais do que metáforas ou analogias. Aqui está a fonte 
transcendente e inefável da dignidade e da nobreza da pessoa, para dizer com 
os termos feudais da escolástica, estendida a toda criatura, antes mesmo de estar 
numa teia de relações ecológicas.

Evidentemente, não se trata de estender a “racionalidade” ou a linguagem pró-
pria do humano às demais criaturas, mas sublinhar somente a sua “alteridade”, a 
sua “gratuidade”, o seu valor kath’autó, segundo elas mesmas. Mas há, ainda, ou-
tros elementos constitutivos desde a Trindade.

Reciprocidade de cada criatura
A pessoa, enquanto relatio ad alium, também pode convir a toda criatura. É 

este segundo conceito que coloca toda pessoa e toda criatura num ecossistema 
de relações e de carismas. Trata-se de uma relação comunicativa e criadora de re-
ciprocidades, de recepção e de dom, nessa ordem. É o reconhecimento, no outro 
pólo em relação ao conceito de Boécio, de que se é na reciprocidade, e se é em 
segundo lugar em relação aos outros, primeiro recebendo de outras criaturas o pró-
prio ser e depois respondendo com o dom de si. É o que se diz da segunda pessoa 
da Trindade: filiação, imagem, obediência, expressão, Amado que se torna Amante 
do Amante, tornando o Amante também Amado do Amado, numa reciprocidade 
de hospitalidade e de dom.

A reciprocidade leva para a semelhança e para a igualdade, torna a criatura 
uma “face” da relação face-a-face, onde resplandece e se comunica o mistério da 
alteridade, humildade da mediação e do dom pelos quais se pode encontrar um 
no outro e para o outro, no face-a-face. A reciprocidade se torna anagogia e mista-
gogia, caminho e introdução ao mistério divino na criação. Esse segundo conceito 
convém justamente ao Filho, sem abstrair, em termos trinitários, a sua encarnação, 
a sua criaturalidade entre as demais criaturas mortais, sustentado pela transcendên-
cia absoluta e inesgotável do Pai. A partir dessa humildade da face mediadora se 
conhece a Trindade.

A encarnação nos remete para o corpo, que não é algo secundário ou indiferente 
para entender a reciprocidade ecológica. Enquanto corpo e divino, primogênito e 
referência das demais criaturas, fazendo-as participantes e herdeiras da sua primo-
genitura, a hipóstase do Filho de Deus se estende para toda criatura e faz de todas, 
assim, “corpo de Deus”. A criatura capax Dei é apta, assim, para o mesmo dom do 
Filho e para a transfiguração de toda carne ou até das pedras, como via Teilhard de 
Chardin, em verdadeiro “corpo de Deus”, corpo eucarístico, ex plenitudine Chris-
ti.

A absoluta alteridade ex nihilo não permite abusar deslizando para um pante-
ísmo ou um holismo simplista, que fariam de cada criatura apenas uma “parte no 
todo”, mas a dimensão de “seio de sustentação” de cada criatura, como veremos 
em seguida, permite abraçar inteiramente o panenteísmo.23

23  O mundo como “corpo de Deus” num sentido real, sem ser apenas metáfora e sem panteísmo. Cf. 
MCFAGUE, Sallie. Imaginando a Dios y un “mundo diferente”. Concilium, Estella (Navarra), Verbo Divino, 
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Sustentação maternal de cada criatura
Será decisivo e urgente, no entanto, insistir e delongar-se num terceiro conceito 

de pessoa, um conceito faltante ou ao menos frágil e fragmentado, na teologia cris-
tã, que corresponde melhor à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e que 
fundamenta uma espiritualidade da sustentabilidade desde a simbólica trinitária de 
Deus. Aqui está o ponto a que este ensaio quer chegar.

A revolução feminista e a sua junção com a revolução ecológica em curso — o 
ecofeminismo — criaram um contexto favorável em que a categoria de pessoa 
pode completar-se com um terceiro e mais abrangente e exigente de todos os con-
ceitos e critérios de sustentabilidade: pessoa enquanto “seio” e não somente misté-
rio transcendente e face para a reciprocidade: Pessoa para além da reciprocidade, 
enquanto seio de acolhimento e de nutrição, de cuidado e de defesa, de plataforma 
onde outros são gestados, alimentados, cuidados — a fundo perdido, com deveres 
assimétricos, maiores do que direitos, sendo estes apenas decorrentes daqueles.24 
Pessoa é “ambiente” de outras pessoas, morada de outras criaturas.

Tal conceito, antes de qualquer transcendência ou abstração, antes de qualquer 
contexto social, começa pela terra e pelo corpo, pelo “ambiente-seio” de sustenta-
ção que a mãe terra e o seio maternal são e não apenas metaforicamente. No caso 
de Abraão, arriscando sua própria subsistência em favor do filho não-sacrificado, 
há a célebre configuração do “seio de Abraão”, figura pessoal e ecológica da vida 
garantida ao pobre Lázaro (cf. Lc 16,22).

A abstração do corpo e a definição da pessoa pela racionalidade abstrata pode 
ser, hoje, imputada como uma escapatória histórica mais masculina para assegurar 
a soberania o mais próximo da soberania divina, isenta do constrangimento e da 
vocação do corpo ao cuidado corporal por outro, deixado à mulher. Ao homem 
a política, à mulher os filhos; ao homem os livros, à mulher as panelas! É nesse 
sentido que a espiritualidade cristã, bem entendida e de fato testemunhada con-
tinuamente em formas populares, tanto em relação a Cristo como em relação a 
Maria enquanto mulher e mãe, se centraram na familiaridade do “corpo dado”, a 
corporeidade como dom de sustentação e como circulação de vida.

Ora, o corpo nos reconduz à Terra, à nossa intrínseca participação na vida da 
Terra, como filhos da Terra, sustentados e governados pela Terra, como canta são 
Francisco. E por sua vez o ser humano chega à maturidade de sua vocação quando 
assume a mesma postura assimétrica, unilateral, de ser maternal como a mãe Terra 
e até para com a própria Terra que lhe é mãe: o filho é, então, “mãe da mãe”, para-
fraseando o mais conhecido “o filho é o pai do pai”.

A tradição cristã, em termos de teologia trinitária, adjetivou sobretudo o Espírito 
com os atributos deste terceiro conceito de pessoa: defensor, consolador, conforta-
dor, advogado, paráclito, pessoa absolutamente discreta, que só se dá a conhecer 
nas outras pessoas, seio de distinção e de comunhão. Excepcionalmente, cunhou-
se também a expressão uterum Patris.25 Mas o “esquecimento da pneumatologia”, 
junto com o esquecimento da dignidade feminina, da mulher, e da dignidade do 

n. 308, pp. 713-722, nov./2004.

24  Sobre as possibilidades do ecofeminismo para compreender o corpo humano ecologicamente, cf. a síntese 
de Wanda Deifelt, “Contribuições da teologia ecofeminista para uma leitura ecológica da Bíblia”, in L. J. 
Dietrich, Ecologia: solidariedade com o cosmos, São Leopoldo: Centro de Estudos Bíblicos (Cebi), 2003, 
pp. 14-27, (Coleção A palavra na vida, n. 189).

25  Para mais elementos sobre este terceiro conceito faltante de pessoa, cf.: SUSIN, L. C. Isto é meu corpo dado 
por vós. In: Corporeidade e teologia. São Paulo: Paulinas-Soter, 2005. pp. 231-262.
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corpo, tornou-se um recalque pelo qual pagamos agora um alto tributo, desde a 
ecologia da terra até a ecologia do corpo e, finalmente, a dissolução da ecologia 
celeste. O Espírito é, em última análise, desde a teologia trinitária, o princípio de 
sustentação de toda matéria: não é o seu oposto, mas a sua vitalidade. Oposto ao 
Espírito não é a matéria, mas a morte, porque onde está o Espírito há vida.

Esse terceiro conceito, do qual nossa cultura é deficitária, pode ser encontrado no 
bom senso e na bondade popular, na compaixão e na solidariedade. Leva a interven-
ções que signifiquem compaixão e socorro de outro, sem correlação simétrica, a fundo 
perdido e às expensas de si mesmo. É a grandeza da maternidade corporal que investe 
toda criatura, dom de si a outro em total irreciprocidade. Tal sensibilidade e mentalida-
de podem guiar com alto grau de segurança as nossas intervenções para um desenvol-
vimento sustentável sem armadilhas: é o exercício de sustentação e governo que não 
fere, mas incrementa, a autonomia e a reciprocidade.

Esse terceiro conceito de pessoa tem hoje um grande obstáculo no individualis-
mo da cultura da autonomia exacerbada às expensas tanto da pertença como das 
relações. Por outro lado, outro grande obstáculo na cultura de mercado e de consu-
mo que obriga a uma pertença tirânica, pertença que não conhece o dom a fundo 
perdido e o corpo como seio para o outro, mas somente como lugar de consumo.

No entanto, ao contrário de um slogan feminista do final da década de 1960, 
quando se gritava “o corpo é meu e o administro eu” como sinal de rebeldia con-
tra a submissão patriarcal da mulher à maternidade e da maternidade à mulher, a 
antropologia cristã é clara: o fato da existência do “seio” e não só da “face”, e da 
possibilidade de tornar o corpo inteiro um seio de sustentação e de estender-se 
como seio à casa, ao mundo, revela que o ser humano, homens e mulheres, são, 
além de relação, corpo ecológico, “corpo-seio” que pertence a quem o habita, não 
o contrário. Portanto, criatura “seio de Abraão”, “corpo dado por vós”.

A pessoa, enquanto “seio” de gestação e nutrição, desde o ventre até o corpo 
inteiro, a casa, a Terra, evoca o “espaço” na tradição cabalística: zimzum e makon. 
O primeiro — zimzum — é o movimento de retraimento, de renúncia e criação de 
um vazio de si em si mesmo, não só uma “retirada sustentável” (Leonardo Boff), 
mas em vista da sustentabilidade de outros, espaço para outros — vazio do seio 
materno. A esse movimento corresponde o segundo — makon — que, tal qual o Sl 
139, é onipresença poderosa que circunda por todos os lados, em toda parte, e que 
lembra a shekinah compassiva e providente. Podemos resumir essa segunda forma 
do espaço — makon — de forma panenteísta: Deus em tudo e tudo em Deus.

Evidentemente, seria uma temeridade ao estilo de Nietzsche pretender exercer 
o papel governador e sustentador de Deus “na ausência de Deus” — isso nos leva 
à máxima loucura. Assim como nos leva à loucura carregarmos o mundo às costas 
como messias na ausência de um Messias, ainda que nossos instrumentos contem 
com a mais alta tecnologia. É necessária uma complexa interação das três formas 
de exercício de pessoa — alteridade, reciprocidade, maternidade — para uma con-
tribuição com inspiração cristã e medida humana à sustentabilidade. Reconhe-
cer que somos sustentados e que somos chamados a sustentar quem nos sustenta, 
assimetria e irreciprocidade confiante na experiência de que desde a mãe Terra 
recebemos dons irreciprocamente, é um bom começo. Alteridade e autonomia, 
face-a-face e reciprocidade, maternidade sustentadora e irrecíproca se reclamam 
numa dialética tripolar contínua não só em termos da divina Trindade, mas de hu-
manidade e, nesta época da história de Deus e da criação, de toda criaturalidade.
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O programa de uma teoria da religião 
cristã primitiva

Gerd Theissen1

O que movia os primeiros cristãos no mais íntimo de seu ser? Para 
respondê-lo, Gerd Theissen apresenta e analisa a fé cristã primi-
tiva sob a ótica da ciência da religião. Ele não pretende descre-
ver meramente a Teologia do Novo Testamento, nem professar con-
fessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas, sim, tornar com-
preensível a força dessa fé na vida e no contexto da Antiguidade. 
Theissen tem dois objetivos: em primeiro lugar, ele sonda a vida do cris-
tianismo primitivo e explicita suas afirmações teológicas mediante aná-
lises semióticas, psíquicas e históricas. Dessa forma, por meio de cate-
gorias da ciência da religião, tornar-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos 
da Igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo 
primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico 
religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a 
construção de comunidades, e que modificou toda a história do mundo 
conhecido de então.

Por que uma teoria da religião cristã primitiva? Por que não “Teologia do Novo Testa-

mento”, a fim de apresentar sinteticamente a fé dos primeiros cristãos?

Como se sabe, pode-se ler “teologia” num sentido descritivo e num sentido confessio-

nal. O conceito “Teologia do Novo Testamento” é usado descritivamente quando ele indi-
ca uma análise de todas as declarações no N.T. que falam de Deus, ou do mundo e do ser 
humano em sua relação com Deus, sem que se atribua a tais declarações uma pretensão 
normativa. Em minha opinião, semelhante teologia descritiva do N.T. não está em con-

dições de apreender a fé cristã primitiva em todo o seu dinamismo. A fim de descobrir o 
que movia os primeiros cristãos no mais íntimo de seu ser, é preciso perscrutar por inteiro 
a vida deles e inserir suas afirmações teológicas em contextos semiótico, social, psíquico 
e histórico que não são imediatamente “teológicos”. O dinamismo da fé cristã primitiva 
está enraizado no dinamismo da vida.

À primeira vista, uma “teologia” em sentido confessional aproximar-se-ia muito mais 
desse dinamismo. Com efeito, ela é “confessional” porque parte da premissa de que esta 
fé ainda hoje possui força válido-normativa. Conseqüentemente, ela tende a supor que 
a fé possuía tal força também no tempo de seu aparecimento. Contudo, é preciso deixar 
claro: aquele que, numa apresentação da fé dos primeiros cristãos, parte da premissa 
válido-normativa — “Em Cristo, Deus redimiu o mundo e levou a vida humana à sua 
plenitude” — corre o risco de privar muitos contemporâneos secularizados de tal acesso 

ao N.T. Ele subtrai o centro da vida cristã primitiva ao diálogo geral. Move-se num dis-

1 Este texto foi tirado da Introdução à obra A religião dos primeiros cristãos: uma teoria do cristianismo 
primitivo, de Gerd Theissen, que será publicada em breve pela Ed. Paulinas.
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curso intra-cristão. Uma teoria da religião cristã primitiva pretende descrever e explicar a 
fé cristã primitiva em seu dinamismo que pervaga toda a existência, mediante categorias 
gerais das ciências da religião.2 Ela aspira a possibilitar uma dupla leitura dessa fé: uma 
visão a partir de dentro e a partir de fora — e, acima de tudo, uma mediação entre essas 
duas perspectivas.

Ora, na ciência das religiões, de modo geral, discute-se o que venha a ser precisa-

mente religião. A definição que se segue não pode e não pretende reivindicar ser a única 

� O programa de uma análise da religião cristã primitiva a partir das ciências da religião remonta a 
William Wrede, Über Aufgabe und Methode der sogennanten Neutestamentlichen Theologie, Göttingen: 
Vandehoeck 1897; = Georg Strecker (ed.), Das Problem der Theologie des Neuen Testaments, WdF 367, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975, 81-154; = The Task and Methods of New Testament 
Theology, in: Robert Morgan (ed.), The Nature of New Testament Theology, SBT �5, London: SCM 1973, 
68-116. Atualmente, esse programa foi renovado por Heikki Räisänen. Cf. id., Beyond New Testament 
Theology: A Story and a Programme, London: SCM 1990; id., Die frühchristliche Gedankenwelt: Eine 
religionswissenschaftliche Alternative zur ‚neutestamentlichen Theologie’, in: Christoph Dohmen/Thomas 
Söding (ed.), Eine Bibel — zwei Testamente: Positionen biblischer Theologie, Paderborn: Schöningh 1995, 
�53-�65; idem, Comparative Religion, Theology, and New Testament Exegesis, StTh 5� (1998) 116-1�9. 
O presente programa é assinalado por três características, que se distinguem por sua oposição a uma 
“Teologia do Novo Testamento” normativamente comprometida, e, nesse sentido, são variações do mesmo 
intento:

 1. O distanciamento em relação à pretensão normativa dos textos religiosos. A “pretensão” deles torna-se 
objeto, mas não pressuposto da análise. A análise do cristianismo primitivo acontece de forma “aberta a 
identidades” (ou seja, acessível a pessoas de identidades religiosas diversas) e “aberta a aplicações” (ou 
seja, independentemente da aplicabilidade dos resultados na práxis eclesial).

 �. A superação dos limites do cânone. Toda a literatura cristã primitiva até mais ou menos Irineu é incluída 
na pesquisa, pelo que a delimitação rígida entre o cristianismo primitivo e a Igreja Antiga é posta em 
questão. Em princípio, a literatura cânonica e a não-canônica têm o mesmo valor.

 3. O desvencilhamento das categorias “ortodoxia” e “heresia”: em princípio, todas as correntes cristãs 
primitivas gozam dos mesmos direitos. Dito de forma exagerada: em caso de dúvida, a ortodoxia é 
considerada como “a heresia que se impôs”.

 Três determinações ulteriores expressam de forma mais positiva aquilo por que tal análise do cristianismo 
primitivo a partir das ciências da religião se esforça. Aqui se encontra a força desse programa:

 4. O reconhecimento da Pluralidade e controvertibilidade dos esquemas teológicos no cristianismo primitivo. 
Não existe necessidade alguma de se elaborar um querigma unitário a partir dos escritos primitivos cristãos, 
não obstante a questão acerca da unidade permaneça preocupação legítima, sob a perspectiva histórica e 
das ciências da religião (e não, de forma alguma, apenas teológica): a teoria da religião cristã primitiva aqui 
pressuposta indaga de forma mais intensiva a respeito da unidade na diversidade do que o reconhecimento 
programático da pluralidade deixa pressupor.

 5. A interpretação de idéias teológicas a partir de seu contexto vital real. A religião não consiste (apenas) de 
pensamentos, mas é expressão de toda a vida. Idéias religiosas são expressão de experiências religiosas e 
sociais — e, em todo caso, condicionadas também por fatores não-religiosos. Por conseguinte, incluir-se-ão 
também na análise os condicionamentos políticos e sociais.

 6. Abertura perante a história da religião: a religião cristã-primitiva será vista em sua interação com outras 
religiões — de modo especial como uma corrente proveniente do judaísmo, e que foi marcada pelo 
confronto com religiões pagãs. Essas outras religiões serão apresentadas sem depreciação — portanto, 
não a partir do ponto de vista de uma superioridade preestabelecida do cristianismo primitivo. Outra 
coisa é que também a consciência de superioridade de judeus e de cristãos no mundo pagão exige uma 
explicação.

 Ainda não existe um plano acabado de tal análise do cristianismo primitivo a partir das ciências da religião. 
Uma coisa deveria ficar clara: uma iniciativa dessa natureza dá ampla margem a diversos conceitos. A 
presente tentativa distingue-se provavelmente (1.) pelo uso de modelos teológicos, ainda que desempenhem 
papel apenas funcional. Eu as nomeio antecipadamente em frases-feitas: religião como linguagem de sinais, 
seu comando por meio de axiomas implícitos, sua autonomia como sistema auto-organizado, a reelaboração 
de dissonâncias cognitivas na religião, a reação do milenarismo ao conflito da cultura autóctone com as 
culturas imperiais, as interpretações teórico-conflitivas do etos como expressão de uma superação da luta 
pela distribuição das oportunidades de vida, as teorias da liminaridade ritual com as necessárias quebras 
de tabus. Todas essas teorias ou princípios de teorias não se prestam à elaboração de uma teoria geral da 
religião, mas a apresentar os inícios de uma religião concreta em categorias gerais acessíveis. (�.) Mais 
fortemente do que em outros projetos, a religião será compreendida como um poder vital normativo: o 
possível aparecimento de um cânone (portanto, uma coleção de escritos com pretensões autoritativas) 
desempenha um papel importante para essa “teoria da religião cristã primitiva”. Conseqüentente, dar-se-á 
grande peso à pergunta acerca da unidade da religião cristã primitiva (na forma da questão da gramática de 
sua linguagem de sinais).
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definição possível; ao contrário, que ela, dentro do espectro de definições possíveis, não 
apresenta nenhuma formulação extremista:

Religião é um sistema cultural de sinais que promete o proveito da vida mediante a 
correspondência a uma realidade última.3

A primeira parte da definição diz o que é a religião: a saber, uma linguagem cultural 
de sinais. Com isso, ela diz algo a respeito do ser da religião. A segunda parte diz o que 
ela realiza: o proveito da vida. Com isso, fica dito algo acerca de sua função. A definição 
deixa aberto se e em que sentido existe uma realidade última. Pois a afirmação de que 
a religião, mediante a correspondência a uma última realidade, promete o proveito da 
vida, assume, por certo, a autocompreensão das religiões, mas não exige que ninguém o 
admita.

O “ser” da religião: religião como sistema cultural de sinais
Tomemos a primeira parte da definição, que diz respeito ao ser da religião. Sua espe-

cificação como linguagem cultural de sinais contém três traços: a religião possui caráter 
semiótico, sistémico e cultural.

Em primeiro lugar, a religião é um fenômeno semiótico. Com isso, distinguimo-nos 

de outras definições de religião. Não afirmamos que ela é a experiência do sagrado. Não 
dizemos também que seja uma projeção humana. Dizemos: ela é um sistema de sinais 
objetivo. O que significa isso? O ser humano não pode existir em seu ambiente tal qual o 
encontra. Ele precisa modificá-lo. De um lado, ele faz isso mediante o trabalho e a técnica 
e, de outro lado, mediante a interpretação. A compreensão do mundo dá-se por meio de 
um sistema de interpretação: pelo senso comum no dia-a-dia, pela ciência, cultura e reli-
gião em campos especializados da vida. Por intermédio do trabalho e do conhecimento, o 
ser humano transforma seu mundo num lar habitável. A mudança do mundo, valendo-se 
da interpretação, não acontece mediante intervenções causais na natureza, como no traba-

lho e na técnica, mas por meio de “sinais”, ou seja, com o auxílio de elementos materiais 
que, na qualidade de sinais, criam relações semióticas com algo específico. Tais sinais e 
sistema de sinais não alteraram a realidade específica, mas, sim, a nossa relação cognitiva, 
emocional e pragmática com ela: eles incrementam a nossa atenção, organizam coerente-

mente as nossas impressões, ligam-nas aos nossos comportamentos. Somente no mundo 
assim interpretado é que podemos viver e respirar.4

O que existe, pois, de especial no sistema religioso de sinais? Ele se caracteriza pela 
combinação de três formas de expressão que se ligam dessa maneira apenas na religião: 

3 A definição da religião como (1.) sistema cultural de sinais, (�.) que corresponde a uma realidade última e 
(3.) que promete o proveito da vida está influenciada por Clifford Geertz in: Religion als kulturelles System, 
in: id., Dichte Beschreibung, Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt: Suhrkamp 1983, 44-
95 = tradução inglesa: “Religion As a Cultural System”, in: The Interpretation of Cultures. New York: Basic 
Books 1973, 87-1�5, aqui, p. 90. Segundo ele, religião é “um sistema de símbolos que visa a criar nas 
pessoas disposições e motivações fortes, abrangentes e duradouras, à medida que se formulam concepções 
de uma organização geral da existência, e essas concepções são envoltas de tal modo em uma aura de 
facticidade que as disposições e motivações parecem corresponder plenamente à realidade” (p. 48). Esta 
definição poderia ser simplificada resumidamente em dois pontos:

 1. Em vez de sistema de símbolos, eu falo de sistema de sinais, visto que “símbolos”, em sentido restrito 
(como a “cruz), são apenas uma forma especialmente complexa de sinais, enquanto imperativos como 
“Não matarás” são, por certo, “sinais” lingüísticos, mas não “simbólicos” (em sentido estrito).

 �. A formulação “correspondência a uma realidade última” resume a descrição diferenciada da 
correspondência das disposições e motivações a uma organização da existência reputada como factual.

 3. Acrescente-se a isso uma razão prática: a religião promete um proveito da vida, ou seja, direito, 
conservação ou melhoramento da vida.

4 Esta compreensão do ser humano como animal symbolicum que transforma o mundo em seu lar, pela 
interpretação ligada a sinais, encontra-se em Ernst Cassirer, Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie 
der menschlichen Kultur, Stuttgart: Kohlhammer 1960.
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mito, rito e etos. Expliquemos brevemente cada uma dessas formas de expressão.5

Mitos explicam, em forma narrativa, o que determina fundamentalmente o mundo e a 
vida.6 Na maioria das vezes eles narram o comportamento de diversos deuses num tempo 

primordial, ou num tempo escatológico, muito distante do presente mundo habitado. Na 
tradição bíblica, logo cedo aqui se deu uma transformação: o mito das ações fundamen-

tais de Deus foi estendido por toda a história até o presente, tornou-se uma narrativa histó-

rico-salvífica que também engloba a História. Ao mesmo tempo, a narrativa de inúmeros 
deuses converteu-se no relato de um só e único Deus, que conta apenas com um parceiro 
social: o povo de Israel como representante de toda a humanidade. No cristianismo primi-

tivo, encontramos uma continuação desse desenvolvimento: um mito liga-se a uma his-

tória concreta em meio ao tempo. Um ser humano particular, membro do povo de Israel, 

5 As três formas de expressão da religião serão definidas com base em Fritz Stolz, Grundzüge der 
Religionswissenschaft, KVR 15�7, Göttingen: Vandenhoeck 1988, 79-81: ele distingue “possibilidades de 
representação” ou “possibilidades de codificação” das mensagens religiosas no âmbito do fazer, do ver 
e do falar: portanto, formas de expressão praxiológicas, materiais e lingüísticas. As formas de expressão 
praxiológicas e materiais da religião são aqui sintetizadas como formas de expressão rituais: eucaristia 
e altar completam-se. As formas de expressão lingüísticas aparecem como mitos, mas podem também 
continuar a desenvolver-se e tornar-se teologia e reflexão. O etos é considerado uma forma de expressão 
distinta — em consonância com o grande peso que possui na tradição judeo-cristã. 

6 Em minha opinião, devem-se distinguir três dimensões do mito: é um texto, um poder que modela a vida e 
uma estrutura de pensamento. As teorias acerca do mito não se contradizem umas às outras desde que se 
concentrem respectivamente sobre uma dessas dimensões:

 (1.) O mito é um texto: uma narrativa que trata de um tempo decisivo para o mundo, no qual sujeitos 
numinosos (deuses, anjos e demônios) transformam (ou transformarão) um objeto instável da realidade 
num objeto estável. Cf., a esse respeito, Fritz Stolz, “Der mythische Umgang mit der Rationalität und der 
rationale Umgang mit dem Mythos”, in: Hans H. Schmid (ed.), Mythos und Rationalität, Gütersloh: Mohn 
1988, 81-106.

 (�.) O mito tem uma função: trata-se de uma narrativa com força legitimadora ou utópica, que fundamenta 
uma forma de vida social ou a põe em questão (como em diversos mitos escatológicos). O funcionalismo 
investigou este aspecto do mito. Cf. Bronislaw Malinowski, Myth in Primitive Psychology, New York 19�6 = 
Westport, Conn.: University Press 1971.

 (3.) Finalmente, o mito é uma mentalidade ou estrutura de pensamento: mitos são narrativas em cuja base 
acha-se outra maneira de conceber o universo em formas de percepção e de explicá-lo segundo certas 
categorias. Nesse sentido, não estão em contraposição ao logos, mas são uma primeira forma do logos. 
Cf. Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen II. Das mythische Denken, 19�5 = Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1958.

 No âmbito das formas de concepção de espaço e tempo, típico do mito é sua estruturação mediante a 
oposição entre o sacro e o profano: existe um centro sagrado do mundo, um tempo sacro definitivo (ou 
lugares e tempos sagrados) — sempre contrapostos ao espaço e ao tempo profanos. Dentre as categorias de 
pensamento, com as quais as noções de espaço e tempo serão ordenadas, estas são as mais importantes:

 (a) Uma noção de substância segundo a qual as coisas aparecem como animadas: conseqüentemente, a 
primeira categoria do pensamento mítico é a animação. O universo mítico é um mundo de vontades e de 
intenções que agem em todas as coisas. A hostilidade do mundo é, por exemplo, personificada e animada 
— e, a seguir, representada pela figura de satã e de seus demônios (cf. Aleida e Jan Assmann, Art. Mythos, 
HRWG IV; 1998, 179-�00, p. 191).

 (b) Uma noção de causalidade que também leva a produzir sucessivamente algo semelhante: o pecado 
individual da pessoa não acontece apenas analogamente ao pecado de Adão, mas é causado por este 
pecado. Causalidade por analogia é uma segunda categoria fundamental do pensamento mítico.

 (c) Uma noção de relação na qual é possível uma profunda identidade entre coisas e pessoas que aparecem 
claramente distintas em nossas percepções cotidianas: por exemplo, em cada pessoa repete-se a culpa 
de Adão. Cada pessoa é Adão. A respeito desse modo de pensar em termos de identidade profunda, cf. 
especialmente Gerhard Sellin, „Mythologeme und mythische Züge in der paulinischen Theologie”, in: Hans 
H. Schmid (ed.), Mythos und Rationalität, Gütersloh: Mohn 1988, �09-�33.

 Numa visão de conjunto, as principais estruturas de pensamento podem ser assim resumidas:
 Formas de concepção:

a) Espaço: espaço sagrado — espaço profano
b) Tempo: tempo sagrado — tempo profano

Categorias de pensamento:
a) Substância: Animação: todas as coisas agem personificadamente
b) Causalidade: Causalidade por analogia: algo semelhante produz-se 

sucessivamente
c) Relação: Identidade profunda: no fundo, o dessemelhante é idêntico
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torna-se o centro de todos os acontecimentos. Uma teoria da religião cristã primitiva deve 

tornar compreensível essa ligação singular entre mito e história.

Ritos são padrões de comportamento repetitivos com os quais as pessoas interrompem 

suas atividades cotidianas, a fim de apresentar a outra realidade significada no mito.7 Con-

forme antiga divisão (Plutarco, Is 3.68), eles incluem:

• Palavras interpretativas (lego,mena)

• Comportamentos (drw,mena)

• Objetos (deiknu,mena)

Nas palavras interpretativas, o mito é atualizado em forma condensada. Destarte, os 
comportamentos adquirem um excedente simbólico e são relacionados como sinais da 
“outra realidade”. Em razão desse “excedente”, os objetos presentes no rito são subtraí-
dos ao uso cotidiano, profano — inclusive o lugar e o edifício onde e nos quais os ritos 
se realizam. Uma teoria da religião cristã primitiva tem a ver com uma grande ruptura 

nas formas de expressão simbólica da religião. Desde logo — de diversas formas no 
judaísmo e no cristianismo (e também na filosofia) — as práticas rituais tradicionais (os 
sacrifícios cruentos de animais) foram substituídas por novos ritos (incruentos). Objetos 
tradicionalmente santos, como templos, perderam sua “sacralidade”. Acima de tudo, po-

rém, chegou-se a um comportamento novo e paradoxal entre realizações rituais e suas 
interpretações: os primeiros cristãos desenvolveram, na verdade, um sistema de sinais 

sem templo, sem vítima, sem sacerdote e conservaram, então, de forma dissimulada em 
suas interpretações, esses elementos tradicionais de sistemas religiosos — muitas vezes 

até mesmo numa forma arcaica já então ultrapassada: eles cessaram, com efeito, de sacri-
ficar animais, mas em suas interpretações, reativaram uma forma de sacrifício de há muito 
superada, a saber, o sacrifício de pessoas — como o sacrifício expiatório de Jesus.

Por fim, à linguagem dos sinais pertence o etos. Ou mais precisamente: o comporta-

mento ético pode, em extensão diversa, ser integrado na linguagem religiosa de sinais. No 
judaísmo, essa integração foi realizada coerentemente: todas as normas e valores morais 
foram reunidos na Torá. O etos sapiencial cotidiano foi igualmente interpretado como 
parte da Torá, como os profetas, considerados intérpretes da Torá. O direito, também, foi 
inteiramente perpassado por elementos teônomos — precisamente nas passagens onde 
ele se converteu num etos que se subtraiu ao controle e às sanções humanas. Com outras 
palavras, o só e único Deus determina toda a vida mediante sua vontade. Toda conduta ad-

quiriu um excedente semiótico de sentido por meio de sua relação com o mandamento de 
Deus e sua história. Não se tratava simplesmente de comportamento bom ou mau, mas era 
um comportamento impulsionado por mandamentos absolutamente divinos e sancionado 

por um poder absoluto. Uma teoria da religião cristã primitiva deverá ocupar-se de como 

tal integração do etos na religião foi realizada no cristianismo primitivo: por um lado, ela 
tenderá a um radicalismo ético e, por outro lado, essa pretensão humana exagerada, fruto 
desse radicalismo, será controlada pelo etos do perdão.

Se consideramos a religião como uma linguagem de sinais, isso significa, então, que 
não lhe atribuímos apenas um caráter semiótico, mas também um caráter sistêmico:8 hoje, 

7 Cf. Bernhard Lang, Art. Ritual/Ritus, HRWG IV, 1998, 44�-458. Se quisermos estabelecer uma diferença 
entre rito e ritual, devemos, naturalmente, com B. Lang, assim definir: “Enquanto ‘Rito’ (plural: ritos) indica 
o menor elemento de um comportamento religioso, reserva-se a palavra ritual para o acontecimento global 
constituído de ritos” (p. 444).

8 O modo “sistêmico” de conceber a religião, esboçado a seguir, está motivado por três noções: 
 (1) Os sistemas de convicção religiosa são governados por uns poucos “axiomas implícitos” ou “normas 

reguladoras”, que não precisam necessariamente existir como declarações lingüisticamente formuladas, 
mas que são, acima de tudo, passíveis de conscientização e de expressão lingüística. Agradeço esta 
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sabemos que “sinais” só podem desempenhar sua tarefa em relação e oposição a outros 
sinais. Eles constituem, juntos, um “sistema”. De igual maneira, os sinais e as formas 
de expressão de uma religião configuram um sistema de sinais, uma “língua” homogê-

nea, governada por determinadas regras e composta por elementos específicos, da mesma 
forma que uma língua é determinada pela gramática e pelo léxico. Os usuários dessa 
gramática devem estar tão pouco conscientes dela quanto nós o estamos das regras de 
nossa língua materna quando a utilizamos: a gente aprende uma língua antes de dar-se 

ao trabalho de aprender sua gramática. Ademais, dispomos tão-somente de uma parte do 
léxico. A gramática de uma língua religiosa é composta também, como outras gramáticas, 
de regras positivas e negativas de associação, ou seja, de indicações a respeito daquilo 
que é permitido ou não combinar. Quando nós, por exemplo, entramos em uma igreja 
despida de imagens e nos deparamos apenas com uma bíblia aberta sobre o altar, logo 

sabemos: encontramo-nos em uma igreja da Reforma. Dentro do “dialeto” protestante da 
linguagem de sinais cristã, existe uma regra de associação negativa que diz: é proibido 
relacionar Deus com imagens — e muito menos representá-lo por meio de imagens. Em 
compensação para isso, existe uma regra positiva de associação: esse Deus mostra-se em 
toda a Sagrada Escritura. Dessa forma, bíblia e altar se ligam — e se renuncia a todo ador-
no de vela sobre o altar. Por meio de diversas gramáticas religiosas reconhecemos se nos 

movemos no interior de uma linguagem de sinais judaica, islâmica ou cristã — ou se nos 
encontramos, como em nosso exemplo, no âmbito de um “dialeto” reformado, luterano 
ou católico de uma mesma língua de sinais cristã.

Uma teoria da religião cristã primitiva deverá esforçar-se por conhecer tal “gramática” 
da linguagem de sinais cristã primitiva. A propósito, o ponto de partida é a gramática da 
religião judaica. Aqui, encontramos dois axiomas fundamentais: de um lado, uma regra 

negativa de associação: o só e único Deus não pode ser ligado a outros deuses — tudo 
aquilo que a eles pertence é-lhe abominação. Por outro lado, encontramos uma regra 
positiva de associação: Deus está ligado a seu povo de forma singular, de modo a fazer 
uma aliança com ele e ter-lhe dado a Torá para a preservação dessa aliança. Dito de forma 
abstrata: o monoteísmo e o nomismo da aliança são os dois axiomas fundamentais do 
judaísmo.

Acrescentem-se a isso diversos motivos de base individuais, ou seja, regras grama-

ticais da linguagem religiosa de sinais que possuem apenas alcance limitado. Elas são 

subordinadas aos axiomas fundamentais e são organizadas por esses axiomas: o motivo 
da criação, da sabedoria, do retorno, do amor ao próximo, da distância em relação a Deus 
etc.

compreensão a Dietrich Ritschl, “Die Erfahrung der Wahrheit. Die Steuerung von Denken und Handeln 
durch implizite Axiome„, in: id., Konzepte, München: Kaiser 1986, 147-166.

 (�) As religiões são línguas nas quais esses axiomas implícitos formam uma “gramática”, pela qual, entre 
outras coisas, as associações e as incompatibilidades são determinadas. Essa idéia de uma gramática da 
fé provém de George A. Lindbeck, The Nature of Doctrine. Religion and Theology in a Postliberal Age, 
Philadelphia: Westminster Press 1984 = alemão: Christliche Lehre als Grammatik des Glaubens. Religion 
und Theologie im postliberalen Zeitalter. ThB 90, Gütersloh: Kaiser, 1994.

 (3) Religiões são sistemas com referências próprias e alheias, bem como com a capacidade de auto-
organização, que buscam autogovernar-se por axiomas implícitos (ou por meio de sua gramática). Essa forma 
teórico-sistêmica de conceber as religiões, devo-a às dissertações de dois estudiosos de Heidelberg: Andreas 
Feldtkeller e Astrid Schlüter. Cf. Andreas Feldtkeller, Identitätssuche des syrischen Urchristentums. Mission, 
Inkulturation und Pluralität im ältesten Heidenchristentum, NTOA �5, Freiburg Schweiz: Universitätsverlag/
Göttingen: Vandenhoeck 1993; id. Im Reich der syrischen Göttin. Eine religiös plurale Kultur als Umwelt des 
frühen Christentums. (Studien zum Verstehen fremder Religionen 8), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 
1994. Aqui se emprega uma análise teórico-sistêmica para todo o sistema religioso. Astrid Schlüter, Die 
Selbstauslegung des Wortes. Selbstreferenz und Fremdreferenzen in der Textwelt des Johannesevangeliums. 
Diss. Heidelberg 1996 (publicada por volta de �000), em contrapartida, emprega uma análise teórico-
sistêmica para um universo textual religioso concreto.
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A pergunta é: até que ponto esses axiomas fundamentais e esses motivos foram modi-
ficados no cristianismo primitivo? A regra monoteísta de exclusão não foi diluída quando 
um ser humano se pôs ao lado de Deus como seu Filho? Pelo menos no evangelho de 
João os cristãos tiveram de defender-se da acusação judaica de que entre eles uma pessoa 
humana se fazia passar por Deus (Jo 5,18). Da mesma maneira, pode-se perguntar se tam-

bém o nomismo da aliança não foi fundamentalmente abandonado quando a ligação entre 
Deus e o povo foi expandida mediante a fé num salvador de todas as nações. Em resumo, 
no cristianismo primitivo, em vez dos dois axiomas fundamentais judaicos, monoteísmo e 
nomismo da aliança, encontramos os dois axiomas fundamentais monoteísmo e fé no sal-
vador — mediante o que o monoteísmo foi modificado pela fé no salvador e o nomismo 
da aliança foi estendido a todas as pessoas mediante a fé num salvador universal.

Em todo caso, o conhecimento do caráter sistêmico da linguagem religiosa de sinais 
significa que devemos compreender-lhe a origem como “formação de sistema”. Mas o 
que significa formar um sistema? Duas qualidades devem ser identificáveis: em primeiro 
lugar, um sistema tem a capacidade da auto-organização a partir de um de seus próprios 
meios, ou seja, em seu comportamento e em seu desenvolvimento ele não será dominado 
apenas de fora. Em segundo lugar, ele terá a capacidade de diferenciar-se de seu ambien-

te, ou seja, entre auto-referência e referência externa. Um sistema lingüístico pode (gra-

ças ao comportamento lingüístico de seus “habitantes”) verificar, exitosamente, se uma 
manifestação é parte integrante do próprio sistema (da língua portuguesa, portanto) ou se 
representa um elemento estranho (se ela, por exemplo, representa uma construção tipica-

mente anglicizante), mesmo quando essa construção usa vocabulário português. Portanto, 
uma teoria do cristianismo primitivo indagará a partir de que centro o novo sistema reli-

gioso de sinais se organiza e como ele se diferencia do ambiente circundante — e como 
desenvolve e impõe suas próprias regras em seu próprio âmbito (em diversos conflitos 
e confrontações). Por esse motivo, deveremos investigar o processo de diferenciação a 
partir do judaísmo para um sistema de sinais auto-organizativo e independente.

Finalmente, ainda algumas palavras a respeito da terceira característica de uma lingua-

gem religiosa de sinais: ela é um fenômeno cultural, ou seja, ela não é (apenas) nem um 
fenômeno natural, nem um fenômeno sobrenatural. “Cultural” significa, toda linguagem 
religiosa de sinais é criada por seres humanos, independentemente do fato de as próprias 
religiões se compreenderem a si mesmas como resultado de uma ação divina. A associa-

ção de determinados elementos a significados, e a organização de tais significados num 
sistema de sentido é procedimento humano e, acima de tudo: é um comportamento social. 
Com efeito, somente mediante a participação de grupos e comunidades inteiras é que 
um sistema de sinais pode torna-se operante. As religiões são sistemas sócio-culturais de 
sinais. Conseqüentemente, são históricas: elas aparecem e desaparecem, esfacelam-se e 
misturam-se. Estão intimamente ligadas à história de seus grupos portadores. A história 
do cristianismo primitivo é á história do surgimento de uma nova religião que se des-

vinculou de sua religião materna e tornou-se independente. Uma teoria da religião cristã 

primitiva deverá forcejar por uma interpretação dessa mudança.

Na história das religiões, a renovação e a mudança podem acontecer mediante nova 
interpretação do sistema tradicional de sinais (por exemplo, por meio de exegese); contu-

do, podem também sobrevir por meio da escolha de elementos dentre os da religião tra-

dicional: algumas práticas rituais, como a circuncisão, foram eliminadas no cristianismo 
primitivo; outros elementos, como o amor ao próximo e a metáfora paterna para Deus tor-
naram-se centrais. Por fim, existe a possibilidade de se realizarem novos desdobramentos 
mediante a troca com sistemas de religião aparentados. Também o cristianismo primitivo 
aperfeiçoou sua fé em interação com seu ambiente pagão, mesmo que a antiga escola da 
história das religiões tenha subestimado a extensão desse “sincretismo”.
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Tal mudança acontece no sistema religioso de sinais principalmente por meio de ca-
rismáticos, ou seja, mediante a influência que determinados indivíduos, movidos por uma 
força de irradiação irracional, exercem sobre outras pessoas — independentemente de 
cargos de poder e de tradições convencionais, muitas vezes contra forte hostilidade do 
ambiente: a estigmatização do carismático, por parte do ambiente, pode até mesmo au-

mentar sua força de penetração. Se ele “supera” a rejeição, manifestada em desprezo 
sócio-moral e sanções negativas, tanto mais duradouramente ele põe em questão o “sis-

tema” que o rejeita. Este nexo entre estigma e carismático9 aparece de forma límpida: 
precisamente o crucificado — aquele que sofrera uma morte horrível, mors turpissime 
crucis — tornou-se aqui Senhor do universo e autoridade decisiva. Os funcionários e os 
soldados romanos, que o condenaram e o supliciaram entre dois malfeitores, não podiam 
imaginar que, 300 anos mais tarde, o império romano “converter-se-ia” a ele e o reconhe-

ceria como juiz dos vivos e dos mortos.

Ao nexo entre carisma e estigma acrescenta-se um segundo nexo: a ligação entre ca-
risma e crise. Carismáticos inovadores atuantes desenvolvem-se em tempos de ruptura, 

quando diversas pessoas estão dispostas a abandonar convicções tradicionais e orientar-se 

de maneira diferente. A esse propósito, observem-se apenas duas evidências: crises não 
são apenas tempos de empobrecimento, mas principalmente de transformação. Também 
épocas de desenvolvimento econômico podem abalar valores e orientações tradicionais. 
As crises estão longe de ser apenas experiências das classes inferiores. Elas alcançam 
todas as camadas sociais — pelo que a oposição entre camadas e classes quase sempre 

constitui um elemento da crise.

A função da religião: religião como promessa do proveito da vidaCom nossas reflexões 
acerca do caráter cultural da religião, já levamos em consideração a função da religião 
na vida, a qual diz respeito à segunda metade de nossa definição. Religião é um sistema 
cultural de sinais que promete o proveito da vida mediante a correspondência a uma re-
alidade última. Limitamo-nos aqui a explicitar em que consiste esse “proveito da vida”. 
Pretendo voltar a outros aspectos da religião somente no último capítulo.

Freqüentemente, na religião, por “proveito da vida” entende-se algo bem concreto, 
acima de tudo saúde e auxílio. Pense-se apenas nas histórias de milagres e nos carismas 
de curas no cristianismo primitivo. Muitas vezes, porém, as religiões prometem algo su-

blime para além disso: uma vida na verdade e no amor, obtenção da identidade nas crises 
e mudança de vida — até a promessa de vida eterna.

A reflexão a partir das ciências da religião investiga sobretudo o proveito psíquico e 
social da vida, ou seja, a função da religião na vida individual e social.

Quanto à função psíquica da religião, podem-se distinguir aspectos cognitivos, emo-

cionais e pragmáticos.10

Cognitivamente, as religiões sempre ofereceram uma ampla interpretação do mundo: 
elas atribuem ao ser humano seu lugar no universo das coisas. Somente com a perda dessa 

9 Wolfgang Lipp trabalhou o nexo entre estigma e carisma em diversas publicações: id., “Stigma und Charisma. 
Über soziales Grenzverhalten„, Schriften zur Kultursoziologie 1, Berlin: Reimer 1985; id., “Charisma — 
Social Deviation, Leadership and Cultural Change. A Sociology of Deviance Approach”, The Annual Review 
of the Social Sciences of Religion 1 (1977), 59-77. Suas idéias foram inicialmente aplicadas somente a Jesus 
e a seus seguidores (Michael N. Ebertz, Das Charisma des Gekreuzigten. Zur Soziologie der Jesusbewegung, 
WUNT 45, Tübingen: Mohr 1987); em seguida, a todo o cristianismo primitivo (Helmut Mödritzer, Stigma 
und Charisma im Neuen Testament und seiner Umwelt. Zur Soziologie des Urchristentums, NTOA �8, 
Freiburg Schweiz: Universitätsverlag/Göttingen: Vandenhoeck 1994).

10 Diversas psicologias da religião acentuam unilateralmente aspectos emocionais da religião. Os seguintes 
autores fazem justiça às diversas funções da religião: Bernhard Grom, Religionspsychologie, München: 
Kösel/Göttingen: Vandenhoeck 199�; Nils G. Holm, Einführung in die Religionspsychologie, UTB 159�, 
München/Basel: Reinhardt 1990.
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“capacidade de concepção do mundo” nos tempos modernos é que surgiu a tendência de 
compreender a religião como “sentimento” ou como “apelo à decisão”. Isso, porém, é 
unilateral. A religião mantém a fé em uma ordem oculta das coisas — e ela funciona ali, 
onde nosso saber soçobra em crises cognitivas (por exemplo, na questão a respeito do que 
existe para além de nossa nosso ambiente vital e daquilo que se aparta de nós mesmos 
na morte). Ao mesmo tempo, a religião mantém desperta a sensibilidade para lugares de 
confusão cognitiva: ela provoca, sempre de novo, mediante testemunhas da irrupção, 
em nosso mundo, de um mundo totalmente diferente. Também o cristianismo primitivo 
testemunha tais “irrupções de revelação”, que “invadem” o universo vital humano como 

um ladrão na noite. Repetidamente ouvimos falar de fenômenos extáticos, de visões e de 
revelações.

Emocionalmente a religião possui funções semelhantes: ela proporciona um sentimen-

to de segurança neste mundo e uma confiança de que, no final, porém, tudo ficará bem 
ou poderia ficar bem. Precisamente por esse motivo, ela ocupa-se das situações-limites, 
quando essa confiança é ameaçada e abalada: na angústia, na tristeza, na culpa e no fra-

casso. Aqui ela estabiliza as pessoas diante do perigo de desmoronamento emocional. 
Simultaneamente, a religião provoca tais situações-limites. Ela motiva a atitudes extre-

madas, como a ascese e o martírio, ou suscita profundos sentimentos de culpa: o medo 
do inferno pertence igualmente ao cristianismo primitivo como a confiança no amor de 
Deus.

Por fim, a função pragmática da religião consiste em que ela legitima formas de vida 
com seus padrões de comportamento. Também aqui nos deparamos com uma proximida-

de entre superação de crises e provocação de crises. A religião oferece-nos possibilidades 
de lidarmos com aquilo de que não dispomos: com situações nas quais nossos padrões de 

comportamento falham. Ela supera as crises de nossa conduta e, no entanto, ela mesma 
provoca tais crises, à medida que ela define zonas de indisponibilidade: esferas das quais 
as pessoas poderiam dispor completamente, mas das quais elas não deveriam dispor. A 
religião envolve, assim, a vida humana em várias zonas com uma aura de intangibilidade: 

com tabus irracionais, dizem uns, com o brilho da semelhança divina, dizem outros.

Podem-se esclarecer as três funções da religião num quadro sinótico:

Religião como força 

ordenadora

Religião como supe-

ração de crises

Religião como provo-

cação de crises

Cognitiva

Construção de uma 

confiança emocional 

fundamental numa 

ordem legítima

Superação de crises 

cognitivas: confusão 

mediante experiên-

cias-limites

Provocação de crises 

emocionais por meio 

do medo, do senti-

mento de culpa etc.

Pragmática

Construção de formas 

de vida aceitáveis, 

seus valores e normas

Superação de crises: 

conversão, expiação, 

renovação

Provocação de crises: 

mediante a sensação 

do indispensável

O importante é que a pessoa se liberte de toda determinação de função unilateral da 
religião. Ela não serve apenas para a estabilização do pensar, do sentir e do agir, não serve 

apenas para a superação de crises. O “proveito da vida” pode também consistir em que as 
pessoas sejam expostas a comoções, que sejam acrisoladas mediante “provações” e “ten-

tações”, e alcancem vida nova. Se alguém enxerga na religião apenas a superação de cri-
ses, não pode compreender o cristianismo primitivo. Aqui, experimentamos muito mais, 
sempre de novo, erupções que se transformam, elas mesmas, em crises. O que ouvimos a 
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respeito de impulsos irracionais, de irrupções de realidades estranhas, de formas de com-

portamento extremas como a ascese e o martírio não se coaduna de forma alguma com a 
imagem de uma religião sedativa, que “livra” a sociedade de inquietações metafísicas.

Tão múltiplas quanto as funções psíquicas da religião são suas funções sociais. Cer-

tamente existem aqui também interpretações monofuncionais da religião, por exemplo, 
quando alguém diz que a religião serviria como legitimação da ordem social estabelecida 
ou seria ópio do povo. Tudo isso é verdadeiro, mas não é toda a verdade. Aqui, da mesma 
forma, somente mediante uma multiplicidade de funções se fará justiça à vida religiosa de 
fato.11 Com isso fica claro: em duas instâncias, a religião possui acima de tudo uma função 
social: na socialização do indivíduo e na regularização dos conflitos entre grupos.

A função socializadora da religião visa a que o indivíduo interiorize de tal forma os 
valores e normas da sociedade, que ele se torne um habitante do “mundo” historicamente 

contingente no qual ele vive. Por meio de ritos de passagem, a religião ajuda a crescer 
dentro desse arranjo vital e nele permanecer quando “crises de teodicéia” vem abalar o 
sentido e o valor da ordem existente. Com freqüência, a religião pode sustentar alguns 
que estão ameaçados de perder-se por causa das crises. Amiúde, porém, tem ela também 
a função de motivar as pessoas a “sobressair-se” da forma de vida comum. Então ela se 
transforma num protesto contracultural oposto ao mundo que “jaz na maldade”.

A função reguladora de conflito entre grupos e classes diferencia-se claramente da 
função socializadora da religião: aqui, não é o indivíduo que se confronta com a socieda-

de, mas grupos inteiros, formados a partir da posição econômica ou da pertença étnica, 
são arrastados em conflitos mútuos. Aqui também nos defrontamos com várias funções: 
regularização de conflitos, amenização e exacerbação de conflitos. A religião tanto pode 
lançar pontes, mediante a ênfase em valores fundamentais comuns, quanto atiçar agres-

sões por meio de fundamentalismos.

A variedade das funções sociais da religião pode ser ilustrada pela tabela seguinte:

Legitimação da or-

dem
Superação de crises Exacerbação de crises

Socialização do indi-

víduo

Introdução na ordem 

social: ritos de pas-

sagem, mediação de 

valores

Estabilização nas cri-

ses de teodicéia

Protesto contracul-

tural

Regularização de 

conflitos grupais

Legitimação de um 

consenso mínimo en-

tre grupos conflitantes

Compensação por 

danos sociais

Protesto e utopia por 

justiça

Na pesquisa em torno do cristianismo primitivo, só se alcança um resultado realista se 
se levam em consideração todas essas funções contraditórias. No cristianismo primitivo, 
encontramos uma forte tendência a fazer dos cristãos os melhores cidadãos, mulheres 
e escravos, conforme a norma daquele tempo, uma tendência, portanto, expressamente 
conformista — e, ao mesmo tempo, uma colossal energia contracultural, que arrancava as 
pessoas de sua vida normal e as transformava em carismáticos ambulantes que seguiam 
um estilo de vida divergente. Encontramos indícios de uma “revolução de valores”, na 

11 Uma tentativa que leva em consideração também funções sociais da religião aparentemente opostas 
propus em: Gerd Theissen, “Theoretische Probleme religionssoziologischer Forschung und die Analyse 
des Urchristentums„, NZSTh 16 (1974), 35-56 = Studien zur Soziologie des Urchristentums, WUNT 19, 
Tübingen: Mohr 1989, 355-78. 
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qual as pessoas simples se apropriavam de valores e concepções da classe superior — mas 

também de um conformismo de valores que reprimia esse impulso valorativo-revolucio-

nário. Quem procura pesquisar o cristianismo primitivo imparcialmente, deverá sempre 
considerar os dois lados.

A fim de poder compreender as funções psíquicas e sociais da religião, é importante, 
por fim, ter clareza acerca de como a religião, como linguagem cultural de sinais, pode 
exercer tais funções. A esse propósito, existem duas posições bastante diversas nas teo-

rias da religião.1� Para muitos, o sistema religioso de sinais é apenas algo secundário em 
relação às funções vitais da religião. No início, aqui, encontra-se uma vivência religiosa 
(algo assim como a experiência do sagrado como mysterium fascinosum et tremendum) 
ou um problema vital elementar, articulado em formas religiosas (algo como a discussão 
com o pai prepotente no complexo de Édipo). O universo religioso de sinais serve, pois, 
como expressão secundária dessas experiências e problemas primários. Nessas teorias, a 
função da religião está na vida, ou ainda, uma experiência religiosa é o verdadeiro ser da 
religião.

Com isso já defendemos outra postura, à medida que definimos o ser da religião como 
um sistema cultural de sinais. Respalda-nos a convicção de que uma linguagem de sinais 
historicamente dada é a condição para a possibilidade de experiência e funções vitais 
religiosas. Os dogmáticos antigos do protestantismo expressaram isso, a seu modo, quan-

do anteciparam o verbum externum (ou seja, a linguagem religiosa de sinais objetiva 
— portanto, versículo da bíblia e pregação) ao verbum internum, a experiência religiosa 
propriamente dita. Nisso eles tinham razão.

Agora, o que é preciso esclarecer é a pergunta: como esse universo de sinais pode 
trazer conseqüências para a vida? Como ele pode determinar o pensar, o sentir e o agir, e 
capacitar as pessoas para a cooperação social e para o conflito?

Para isso, precisamos mais uma vez considerar as formas de expressão da religião. 
No mito, no rito e no etos de uma religião, encontramos constantemente os mesmos ele-

mentos que influenciam a vida: papéis, símbolos e normas. A propósito, os mitos contêm 
acima de tudo papéis, os ritos trabalham com símbolos, o etos com mandamentos — ca-

racterístico, porém, é que papéis, símbolos e normas encontram-se por toda parte: eles 
vagueiam por todas as formas de expressão.

Papéis possibilitam identificação. Nesse sentido, as religiões são uma “oferta de pa-

péis” para seus membros.13 Sabemos que a assunção de papéis também muda a percepção: 
vemos diferentemente uma floresta quando a contemplamos no papel de silvicultor, ex-

1� Em princípio, podem-se diferençar as seguintes impostações nas teorias da religião: 1. As teorias cognitivistas 
da religião vêem na religião um sistema de representações relacionadas com objetos especificamente 
religiosos. �. As teorias expressivas (ou expressivistas) da religião vêem na religião a expressão da vida 
humana, especialmente de sua emocionalidade (como, por exemplo, em Friedrich D. Schleiermacher). 3. 
As teorias pragmático-funcionais da religião vêem na religião, acima de tudo, um sistema de controle do 
comportamento humano — mais ou menos quando elas interpretam o poder do sagrado como objetivação 
da supremacia da sociedade no confronto com o indivíduo (como, por exemplo, em Emile Durkheim). 
Neste livro, defender-se-á uma teoria cultural-lingüística (ou semiótica) da religião: as religiões são sistemas 
de sinais com três dimensões. Elas organizam conhecimentos, emoções e comportamentos. A propósito 
dessa teoria cultural-lingüística da religião, cf., acima de tudo, George A. Lindbeck, Christliche Lehre als 
Grammatik des Glaubens, 5�ss.

13 A análise clássica da religião como oferta de papéis que estrutura a percepção da realidade numa forma 
religiosa específica foi desenvolvida por Hjalmar Sundén, Die Religion und die Rollen, (sueco 1959), 
Berlin: Töpelmann 1966; cf. idem, Gott. Die Rollenangebot der Religionen, GTB 98, Gütersloh: Mohn 
1975. Uma continuação positiva encontra-se em Bernhard Lang, art. „Rolle”, HRWG IV, 1998, 460-
476, especialmente p. 469-471. Além disso, em Nils G. Holm/J.A. Belzen (ed.), Sundén’s Theory — 
an Impetus to Contemporary Psychology of Religion, Religionsvetenskapliga skrifter 27, Aabo: Aabo 
Akademi 1995.



60Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 17

cursionista, construtor de estradas etc. Por conseguinte, a assunção de papéis religiosos 
possibilita enxergar o mundo com olhos diferentes dos costumeiros: ele se torna trans-

parente para Deus. Pode-se até mesmo dizer: a cada assunção de papéis está ligada uma 
criação de laços correspondente. Quem assume o papel do “discípulo”, com isso estabe-

lece uma relação com um “mestre”. Quem assume o papel de uma “criança”, entabula um 
relacionamento com “pais”. Da mesma maneira, com os papéis bíblicos, “é oferecido” 
ao mesmo tempo um estabelecer de relações com Deus. Quem se identifica com o papel 
de Abraão, aceita também uma relação com o papel daquele que faz Abraão abandonar a 
casa paterna. Quem assume o papel do “eu” lamentoso nos Salmos, admite com isso uma 
relação com Deus. Tais papéis não se encontram apenas nas narrativas e nos mitos tra-

dicionais das religiões; ao contrário, eles são “representados” nos ritos — e servem para 
o etos como paradigmas do comportamento. Mediante as realizações rituais a assunção 

de papéis é “internalizada”: quem é batizado, torna-se “filho de Deus”, quem participa 
da Ceia, torna-se discípulo de Jesus. Por meio do comportamento ético, esses papéis são 
“exercitados” também na vida cotidiana.

Símbolos surgem mediante uma percepção simbólica do mundo e, por meio das coisas 
reais, adquirem um caráter referencial a outra coisa.14 Eles se tornam transparentes para 

todo o ambiente vital, para suas dimensões profundas e para aquilo que está para além 
dele. Eles se tornam ao mesmo tempo transparentes para as profundas camadas humanas 
no interior da alma. A diferenciação entre “símbolos” e “papéis” é sensata, pois a maioria 
dos símbolos não permite nenhuma identificação no sentido de que alguém possa identi-
ficar-se com eles como agente. Tais símbolos podem ser espaços topológicos: caminho, 
mar, deserto e campo; edifícios arquitetônicos como: templo, casa e cabana; ou membros 
do corpo como: mão, pé, olho, ouvido, coração etc. Mediante seu caráter alusivo a outra 
coisa, eles permitem uma orientação no mundo (e confrontação com o próprio íntimo). 

14 Só é possível usar com clareza a idéia ambígua do símbolo quando se mencionam, a cada vez, as tradições 
de pensamento dentro das quais ela é empregada.

 (a) A partir da tradição estética, estamos familiarizados com o contraste entre símbolo e alegoria. Nesse 
contexto, o símbolo vale como uma manifestação sensível de uma idéia no concreto, ao passo que a 
alegoria permite apenas uma relação mediada pelo pensamento entre o sensível concreto e seu significado. 
Em ambos os casos, algo objetivo se revela no símbolo e na alegoria (J.W. Goethe). Estamos acostumados 
com essa oposição graças à teoria literária do classicismo alemão.

 (b) A partir da tradição psicológica, conhecemos a noção de símbolo como expressão do inconsciente 
no sonho e no mito — seja como dissimulação social de impulsos e desejos ilícitos, que não podem 
ser introduzidos diretamente na comunicação (para S. Freud, a imagem onírica é antes uma “alegoria” 
escondida), seja como uma língua que torna o inconsciente acessível à comunicação pública (segundo 
C.G. Jung e outros, a imagem onírica é, antes, um símbolo revelador).

 (c) Na tradição neokantiana, a noção de símbolo é um conceito genérico para diversas “formas simbólicas” 
de ordenar e de estruturar o mundo: mediante o mito, a linguagem, a arte e o conhecimento (E. Cassirer). 
Nesse caso, a noção de símbolo não se refere à manifestação de uma realidade transcendente objetiva 
ou subjetiva, mas é expressão de uma ação intelectual “transcendental” do ser humano com a qual ele 
organiza seu mundo.

 Independentemente dessas três tradições, que se fazem, todas, sentir na noção de símbolo empregada 
acima, dever-se-ia distinguir, nas imagens lingüísticas, símbolo de metáfora, sem separar os dois: um 
símbolo é a representação de um objeto real que se torna transparente para um sentido mais profundo. 
Uma chama real é apresentada de tal modo que ela se torna transparente para uma paixão real. Os 
símbolos fundamentam-se na capacidade de perceber simbolicamente o mundo real. Por conseguinte, 
textos simbólicos devem ser sempre compreendidos tanto literal quanto figuradamente. Eles possuem um 
sentido primário — e, ao mesmo tempo, um excedente de sentido. Em contrapartida, quando alguém fala 
de “chamas da paixão” (sem referência a um fogo real), está construindo uma metáfora lingüística a partir 
de uma realidade percebida simbolicamente. Enquanto os símbolos devem ser tomados literalmente (e, 
adicionalmente, podem ser compreendidos figuradamente), as metáforas só podem ser compreendidas 
figuradamente. Uma compreensão literal destas últimas seria sempre um mal-entendido. Portanto, a mesma 
“imagem” pode encontrar-se num texto como símbolo (como realidade transparente) ou como metáfora 
(como representação figurada). Conseqüentemente, o imaginário religioso, a quem chamamos acima de 
“símbolo”, encontra-se amíude nos textos como metáforas. Para a delimitação das diversas formas de 
imaginário, cf. Petra v. Gemünden, Vegetationsmetaphorik im Neuen Testament und seiner Umwelt, NTOA 
18, Freiburg Schweiz: Universitätsverlag/Göttingen: Vandenhoeck 1993, I-49 (com bibliografia).
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Eles constroem um cosmos no qual se pode respirar e viver: o mundo torna-se um grande 

lar, a natureza é um templo, o corpo é uma oferenda viva etc.

A forma segundo a qual a religião afeta mais diretamente a vida são as normas.15 

Nesse caso, não precisa tratar-se sempre de formulações imperativas, não obstan-

te os “mandamentos” desempenharem na vida religiosa um papel que não deve ser 

subestimado. Também princípios sentenciosos possuem uma função orientadora na 
vida. Alguns desses imperativos e algumas dessas sentenças contêm um alto grau 
de abstração. Eles representam os temas fundamentais e os axiomas de uma religião 
— como, por exemplo, o primeiro mandamento ou o amor ao próximo no judaísmo 
e no cristianismo.

Por meio de papéis, símbolos e normas uns poucos axiomas e temas fundamentais são 
transmitidos em variações sempre novas: portanto, aqueles elementos de uma gramática 

da linguagem religiosa de sinais que nós interiorizamos nas, com e sob as narrativas, os 
ritos e as normas religiosas. Nós os internalizamos tão fortemente que eles, embora sejam 
aprendidos culturalmente, agem como um a priori do comportamento e da vivência. Eles 
determinam o modo segundo o qual interpretamos o mundo e a vida e reagimos perante 

eles. A “fé”, como o diz, com razão, Paulo, provém da “palavra” transmitida historica-

mente (Rm 10,17). O que essa palavra transmite está próximo do coração do ser humano 
(Rm 10). Ela é “interiorizada”. À luz dessas convicções interiorizadas é que enxergamos 
o mundo. Quem, portanto, a partir das ofertas de papéis e de símbolos religiosos, interna-

lizou o tema fundamental da “criação”, isto é, a convicção de que tudo foi criado por um 
poder superior infinito, este muda sua percepção do mundo e sua conduta perante ele à 
luz dessa fé na criação: tudo se torna transparente para o criador. E todo o Fazer humano 
deve conservar sua criação.

Interrompemos aqui nosso esboço de uma teoria geral da religião. As categorias mais 
importantes, com cujo auxílio pretendemos analisar o cristianismo primitivo, foram de-

senvolvidas ou mencionadas brevemente. Por conseguinte, numa terceira seção, podemos 

apresentar, resumidamente, uma primeira descrição do cristianismo primitivo e tracejar 
três problemas fundamentais de que nos ocuparemos nos capítulos sucessivos.

Problemas fundamentais de uma teoria da religião cristã 
primitiva

Se quisermos descrever o proprium da religião cristã primitiva, o mais fácil é assinalar 
sua diferença em relação à religião judaica matriz. A esse propósito, percorreremos as 
categorias introduzidas acima: axiomas fundamentais, motivos de base, formas de ex-

pressão e, respectivamente, indagaremos pelo que existe de comum e de diferente em 
relação ao judaísmo.

15  Ambas as noções — “normas éticas” e “mandamentos” — pertencem a diversos contextos culturais 
de pensamento: um “mandamento” é parte de uma lei objetiva que é prescrita ao ser humano. A idéia 
de “norma” surgiu somente nos tempos modernos como conceito para “regras práticas”; posteriormente, 
porém, tornou-se um conceito completamente amplo, capaz de indicar tudo o que é “normativo” no dia-
a-dia, na ciência e na religião. Cf. Dietmar Mieth, Art. “Normen„, HRWG IV, 1998, �43-�50. O que é 
distintivo para o sistema normativo da religião bíblica é que já existem duas diferenciações, mas que não 
prevalecem:

 1. A distinção entre normas jurídicas e normas morais. Certamente, no A.T., é possível distinguir claramente 
as normas conservadas pelas sanções das isentas de sanções de um juiz humano, pois, nesse ponto, entra a 
compreensão de Deus como juiz. No entanto, na coleção de leis veterotestamentárias, amiúde encontram-
se ambas imediatamente uma ao lado da outra.

 �. A distinção entre normas éticas, que tornam possível a convivência humana, e as normas rituais, que 
possibilitam o culto a Deus. Também o cumprimento de normas éticas é entendido como “culto divino” 
— muitas vezes até mesmo mais do que o culto propriamente dito. Com isso, a ética torna-se enormemente 
revalorizada.
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Enquanto o judaísmo é determinado por dois axiomas fundamentais, a saber, um mo-

noteísmo16 exclusivo e um nomismo da aliança,17 que une este Deus a esse povo e este 
povo a esse só e único Deus, no cristianismo primitivo esse axioma fundamental é mo-

dificado. O monoteísmo é conservado como o primeiro axioma; no entanto, é modifi-

cado pelo segundo axioma — a fé num salvador: todo o sistema religioso de sinais é 
reestruturado a partir da figura de um único salvador. Tudo está relacionado a esse meio. 
Este salvador aproxima-se de Deus, o que deveria ser experimentado pelos judeus como 
questionamento de um monoteísmo rigoroso. Ao mesmo tempo, mediante esta fé num 
salvador, o judaísmo abre-se a todas as pessoas. O cristianismo primitivo é, em larga es-

cala, um judaísmo universalizado.

Diversos motivos de base da religião permanecem os mesmos no judaísmo e no cristia-

nismo, sendo que no cristianismo eles se cristalizam em torno de um novo centro. Ambas 
as religiões compartilham motivos fundamentais de sua compreensão do mundo: de um 
lado, esta é irracional em relação à criação. O poder divino pode sempre, de forma sur-
preendente, intervir nos acontecimentos. Em contrapartida a esse “motivo da criação e do 

prodígio”, encontramos um “motivo sapiencial”. Essa criação é expressão da sabedoria de 
Deus, a quem é perceptível em suas estruturas regulares. De igual modo na compreensão 
da história — não obstante toda a ênfase na intervenção soberana de Deus — encontra-se 
uma ordem oculta: o desígnio salvífico de Deus para Israel e para a humanidade.

Da mesma maneira, ambas as religiões compartilham os principais motivos funda-

mentais da autocompreensão humana. Em ambas, a fé é vista como o acesso adequado 
para Deus: um firmar-se em Deus com pensamentos, sentimentos e desejos. Em ambas, a 
conversão é considerada oportunidade e mandamento no confronto da pessoa com Deus. 
Em ambas, um profundo sentimento da distância em relação a Deus penetra o pensamen-

to, mediante o qual, no cristianismo, esse sentimento é mais radicalmente formulado (por 
Paulo) do que no judaísmo. O motivo da fé, da conversão e da distância estruturam o 
relacionamento com Deus.

Análoga é a estruturação do relacionamento com as demais pessoas mediante os dois 
motivos de base do amor ao próximo e da humildade. No cristianismo, o amor ao pró-

ximo, em continuação com as tendências judaicas, é estendido ao amor ao inimigo, ao 
estrangeiro e ao pecador. A disponibilidade para a humildade entra como complemento: 

16 O monoteísmo é, desde o tempo do exílio, a confissão fundamental de Israel. No caso, trata-se de um 
monoteísmo exclusivo, que exclui a existência de outros deuses e a veneração a eles — ao contrário de um 
monoteísmo filosófico, que se assemelha à veneração prática de diversos deuses no culto popular, à medida 
que, no final das contas, por trás das diversas divindades, enxerga um único deus. O encontro desses 
monoteísmos é o tema de base do antigo judaísmo no tempo helenístico. Cf. Yehoshua Amir, “Die Begegnung 
des biblischen und des philosophischen Monotheismus als Grundthema des jüdischen Hellenismus„, EvTh 
38 (1978), �-19. No monoteísmo exclusivo, teoricamente pode-se distinguir entre monoteísmo profético 
e monoteísmo prático: o profético é transmitido pela figura profética, com apelos à revelação (por meio 
de Ecnaton, no Egito, ou Deuteroisaías, em Israel), ao passo que o monoteísmo prático desenvolve-se 
a partir do culto a um deus (de um henoteísmo temporário, ou mesmo monolatria perpétua), ao qual 
freqüentemente podem sobrevir situações de crise nas quais as pessoas esperam a salvação inteiramente 
de um deus. Em Israel, os dois vinham juntos: figuras proféticas oraculares impunham a fé em um só e 
único Deus, uma situação de crise crônica tornava a mensagem deles plausível. Cf. Bernhard Lang, Art. 
“Monotheismus„, HRWG IV, 1998, 148-165. A respeito da diferença entre monoteísmo profético, prático e 
filosófico, vejam-se ali pp. 151-154.

17 A noção de “nomismo da aliança” exprime que a eleição do povo, da parte de Deus (sua aliança), pressupõe 
o cuidado do povo mediante a lei. A lei não tem a tarefa de estabelecer a aliança de Deus com Israel, mas, 
sim, conservar Israel nessa aliança. Portanto, a lei, com vistas à salvação, não realiza nenhum “getting in” 
[“entrada”, mas um “staying in” [“permanência”]. Por conseguinte, o judaísmo é, igualmente, uma religião 
da gratuidade, como o cristianismo. Esta estrutura fundamental da religião judaica foi salientada por 
Edward P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion, London: SCM 1977 
= Paulus un das palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionsstrukturen, StUNT 17, Göttingen: 
Vandenhoeck 1985.
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se o amor ao próximo é amor entre pares, então somente mediante a renúncia do superior 
a seu estado de superioridade e por meio da revalorização da condição dos inferiores é 
que o amor se concretiza, portanto, pela humildade e da renúncia ao status.

Mesmo que existam diferenças no plano dos motivos de base subjacentes entre juda-

ísmo e cristianismo, elas são, no entanto, limitadas. A proximidade e o parentesco entre 
ambas as religiões é indiscutível. As diferenças aparecem menos no nível mais profundo 
do que na camada superficial das formas de expressão.

A primeira forma de expressão de uma religião é o mito ou as narrativas de base.18 Na 

maioria das vezes, elas desenrolam-se num tempo primitivo indefinido, quando os deuses 
ordenaram o mundo. No judaísmo, esse mito tinha-se ligado à história de forma singular: 
ele transformou-se numa história da salvação que, após a era primordial, concentra-se to-

talmente em Israel e que, ultrapassando o lendário tempo primitivo, chega até o presente. 
Nela, o drama entre diversos deuses e deusas foi substituído pelo drama do Deus único e 
do povo por ele escolhido. Este Deus não tem nenhum parceiro social entre deuses e deu-

sas, mas apenas a Israel como parceiro social e representante de toda a humanidade. Israel 

é seu servo, seu filho, sua testemunha, sua esposa. O cristianismo primitivo não apenas 
dá continuidade a essa história, mas concentra-a de forma inusitada numa única pessoa, 
Jesus de Nazaré. Ele foi compreendido como cumprimento de toda a história bíblica até 
agora, e ainda mais, nele expectativas escatológicas míticas foram apresentadas como 
história: ele personifica o senhorio de Deus. Ele “historiciza” este mito escatológico. A 
centralização da nova narrativa religiosa de base nessa figura histórica do presente e do 
passado próximo torna a nova religião ainda mais “histórica” do que sua religião-mãe. A 
ligação com a história concreta foi intensificada. Ao mesmo tempo, porém, experimenta-

mos no cristianismo primitivo uma intensificação do mito, até mesmo uma remitologiza-

ção regular que se fixa nessa única figura histórica: Jesus, no mais breve tempo possível 
depois de sua morte, foi elevado à condição de divindade. Ele foi venerado como Filho 
de Deus, Senhor exaltado e Salvador. O tempo de seu surgimento foi envolto com o ful-
gor místico de um novo tempo de julgamento e sua história foi dramatizada como um 
confronto entre Satã e demônios, entre Deus e seu Filho, entre o Senhor e as potências 
espirituais míticas por ele subjugadas. Encontramos, portanto, no cristianismo primitivo, 
duas tendências que correm em sentido contrário: uma intensificação da referência histó-

rica e uma intensificação do mito, uma re-historicização, uma remitologização ao mesmo 
tempo. Ou, dito de outra forma: história e mito formam uma unidade singular e cheia de 
tensão. Uma pessoa concreta torna-se uma divindade, uma divindade encarna-se numa 

pessoa concreta. Essa unidade retesada deve ser o primeira tema de uma teoria da religião 

cristã primitiva. Trataremos dele no segundo e no terceiro capítulos.

A segunda forma de expressão religiosa do cristianismo primitivo seria o etos.19 Aqui, 

18 Em vez de “mito”, pode-se falar de forma mais neutra de “narrativas de base”. Pois precisamente na religião 
bíblica, nessas narrativas de base o mítico e o histórico foram estreitamente ligados — e no interior do 
histórico misturaram-se “literatura e verdade”. A noção de “story” [“história”] abrange tudo: o mítico, o 
fictício e o histórico em sentido próprio. Tais narrativas de base fundamentam tanto a identidade de grupos 
inteiros quanto a do indivíduo. Aquilo a que chamamos de “Cristologia” no Novo Testamento baseia-
se sempre em uma narrativa (ora mais, ora menos desenvolvida). Os títulos de grandeza cristológicos 
são abreviaturas de narrativas. Quanto à teoria da relação entre abstrações adicionadas e narrativas na 
religião, cf. Dietrich Ritschl/Hugh O. Jones, “‘Story’ als Rohmaterial der Theologie”, TEH 19�, München: 
Kaiser 1976. Uma apresentação da cristologia neotestamentária que se desvencilha da fixação em títulos 
e aprecia-os no quadro de suas “narrativas” é a de Martin Karrer, Jesus Christus im Neuen Testament, GNT 
11, Göttingen: Vandenhoeck 1998.

19 Embora, na ciência da religião, o mito e o rito, na maioria das vezes, sejam mencionados imediatamente 
um ao lado do outro — e, quando muito, como complemento, acena-se ao etos, no que se segue, 
conforme a narrativa de base do cristianismo primitivo (no qual se deve buscar seu mito), analisaremos em 
primeiro lugar seu etos. Isso corresponde tanto ao enorme peso do etos na religião bíblica quanto à imensa 
importância do rito: no rito encontramos uma síntese condensada de toda a religião — inclusive seu etos. 
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já se pode observar na história de Israel e do judaísmo uma crescente “teologização” de 
todas as normas.�0 Não apenas os mandamentos cúlticos e um mínimo de ética fundamen-

tal, tais como foram formuladas no Decálogo, mas todas as normas foram reconduzidas 
à vontade de Deus e legitimadas a partir da Torá: desse modo, todo o direito foi teologi-
zado, não valia como lei promulgada oficialmente pelo rei, mas, sim, como lei de Deus. 
Todas as máximas sapienciais de vida foram consideradas como parte da Torá. Todas as 
instruções proféticas valiam como explicação dela. O judaísmo tinha orgulho de, dessa 
forma, modelar toda a vida a partir da Torá. Conseqüentemente, todas as normas foram 
revestidas da intensidade do “indispensável”. O cristianismo primitivo dá continuidade 

a essa tendência. Ele radicaliza o etos transmitido quando normaliza a agressividade, a 
sexualidade e a comunicação humana até o mais íntimo e também para além do social-
mente controlável — como nas antíteses do sermão da montanha. Ao mesmo tempo, 
deparamo-nos com uma tendência contrária: uma relativização das leis rituais, nas quais 
a circuncisão, as regras alimentares e de pureza são colocadas à disposição. Tal relativi-
zação atinge, de certa forma, todos os mandamentos: perante a radicalização de manda-

mentos éticos básicos, cresce uma sensibilidade para a impossibilidade de realizá-los, e 
uma disposição não moralizante ao perdão e à reconciliação que servia precisamente ao 
pecador que se mostrava avesso a normas. Encontramos, portanto, duas tendências em 
direções contrárias: de um lado, uma radicalização das normas até o limite do psíquico e 
socialmente possível (e, ainda, muitas vezes, para além disso); de outro lado, uma radica-

lização da aceitação (até os limites do socialmente admissível). Explicar essa tensão é a 
segunda tarefa de uma teoria da religião cristã primitiva. Dela nos ocuparemos do quarto 
ao sexto capítulos: com a tensão fundamental entre as duas tendências de radicalização e 
seu efeito na vida social e psíquica.

Na terceira forma de expressão das religiões, ou seja, no rito,�1 encontramos, mais uma 

vez uma tensão fundamental, característica do cristianismo primitivo. Igualmente aqui 
— não obstante toda descontinuidade —, ele dá prosseguimento a tendências da história 
religiosa bíblica precedente: nesta, os sacrifícios tinham-se tornado sempre mais sacrifí-
cios expiatórios e os rituais de pureza se tinham intensificado cada vez mais. Sem dúvida, 
o cristianismo primitivo pôs fim à práxis sacrifical secular. Ele instituiu novos ritos, prin-

cipalmente o batismo e a eucaristia, no lugar dos antigos ritos. Contudo, reconhecemos 

o prolongamento de tendências anteriores: com efeito, ambos os ritos (ou sacramentos) 
visam ao perdão dos pecados e à expiação. Nesse desenvolvimento, entrelaçam-se agora 
duas tendências contrárias. Os sacramentos surgidos recentemente são marcados, em sua 
celebração exterior, por impressionante “ausência de violência”. Eles transformam gestos 
cotidianos — ablução e refeição — em ritos simbólicos. Neles não jorra sangue algum. 
Contudo, em contraposição a essa redução da violência na execução externa, introduz-se 
um incremento de violência nos significados, mediante os quais os novos ritos recebem 
um excedente simbólico de significado: o batismo é interpretado como um assumir livre-

mente a morte e um sepultamento simbólico (Rm 6,3-4). A Ceia do Senhor refere-se ao 
sacrifício de uma pessoa humana e é até mesmo (de fora) interpretado como um canibalis-

Somente quando este é conhecido, é possível reconhecer sua simbolização no rito.

�0 O fato de no Antigo Testamento todas as normas serem teologizadas foi salientado de modo especial por 
Eckart Otto in Theologische Ethik des Alten Testaments, ThW 3,�, Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer 1994. 
Evidencia-se ali que Deus, muitas vezes, age nas normas que não são reforçadas por meio de sanções. No 
livro da aliança, estão isentas de sanções jurídicas: a libertação de escravos hebreus (Êx �1,1-11), a atenção 
para com o estrangeiro, as viúvas e os órfãos (��,�0-�3), proibição de juros (��,�4-�5), a proibição da 
distorção do direito (�3,1ss), o socorro ao inimigo (�3,4ss), ano sabático e respiga (�3,10-11), a santificação 
do sábado também para animais, escravos e estrangeiros (�3,1�) — portanto, precisamente os mandamentos 
sociais, nos quais se pode experimentar um espírito mais humano.

�1 Sigrid Brandt, Opfer als Gedächtnis. Zur Kritik und Neukonturierung theologischer Rede von Opfer (tese), 
Heidelberg 1997, apresenta uma análise teológica dos ritos do sacrifício à Ceia do Senhor.
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mo bárbaro, visto que nela são consumidos a carne e o sangue do Filho do Homem (cf. Jo 
6,51-53). Em uma teoria da religião cristã primitiva estas tendências contrapostas devem 
ser explicitadas. Delas nos ocuparemos no sétimo e no oitavo capítulo.

Obviamente já se impõe a suposição de que as três tensões fundamentais no mito, 
no etos e no rito estão relacionadas. De um lado, tem sempre a ver com um movimento 
voltado para a história, para a realidade humana, para a cotidianidade e, do outro lado, 
tem a ver com um movimento contrário em direção ao mito, à radicalidade ética e a uma 
contracotidianidade proveniente de fantasias supostamente cruéis. Por isso, pode-se per-
guntar se, no final das contas, as duas tendências opostas estão ligadas aos dois axiomas 
de base da religião cristã primitiva: o monoteísmo está ligado a uma afirmação da criação, 
a um realismo ético e à proximidade cotidiana; a fé no Salvador, ao contrário, liga-se a 
uma deificação mítica de Jesus, a uma ética radical na nova criatura e a uma interpretação 
arcaica de ritos salvíficos.

Em todo caso, trataremos em detalhe da unidade e autonomia22 da nova religião cristã 

primitiva nos capítulos restantes.

Nos capítulos nove e dez, gostaria de mostrar como a religião cristã se diferencia do 
judaísmo e como se constitui numa linguagem de sinais própria. Percorreremos o ca-

minho de um movimento de renovação intrajudaico, passando por uma heresia judaica 
até o cisma definitivo e a fundação de uma nova religião. No N.T., esse desdobramento 
encontra seu vértice no evangelho de João, onde tudo, na nova religião, é organizado e 
legitimado a partir de um único centro: a partir do Enviado, o salvador, cuja mensagem 
é completamente auto-referencial. Ele faz de si mesmo o conteúdo de seu anúncio e se 
destaca do “mundo” em referências dualísticas estrangeiras.

No capítulo onze dever-se-á investigar como essa autonia da nova linguagem de si-

nais se desenvolveu e foi preservada na grande crise do cristianismo primitivo. Trata-se, 
no caso, no séc. I, da crise judaica quando do rompimento com o judaísmo, e no séc. II, 
quando da crise gnóstica, que era uma tentativa de dissolver a linguagem de sinais cristã 
numa linguagem humana comum de símbolos. Ambas as crises servem direta ou indire-

tamente ao distanciamento em relação ao ambiente circundante — e são, não por último, 
condicionadas pela situação política total do cristianismo primitivo. Forças contrárias à 
transigência com o meio foram ativadas em repetidas crises proféticas nas quais o radica-

lismo original do cristianismo primitivo revigorou-se.

Todas essas crises esclarecem não apenas exteriormente, mas também interiormente 
as fronteiras daquilo que no cristianismo primitivo é a linguagem de sinais válida norma-

tivamente. Todavia, nesses limites, o cristianismo primitivo desenvolve uma espantosa 

diversidade e pluralidade. Sua pluralidade deverá ser esboçada no capítulo doze, numa 
visão panorâmica de sua história — acima de tudo a fim de mostrar que essa história, 
mediante a formação do cânone, como delimitações explícitas e uma opção consciente 
pela pluralidade, chega ao fim. Com a formação do cânone conclui-se a construção do 
novo sistema de sinais. A meta do cristianismo primitivo foi alcançada. Todos os demais 
desdobramentos se justificam mediante a interpretação dos escritos canônicos. Em con-

clusão, nesse capítulo salientar-se-á o que confere unidade e coerência à pluralidade da 
nova religião: a gramática oculta da nova linguagem de sinais na forma de axiomas de 
base e de motivos fundamentais que em diversas variantes perpassam os mais importan-

tes grupos de textos, formas e temas. Elas encarnam o que funciona como normativo nas 
religiões históricas. Sem essa “normalização” por meio de axiomas de base e de motivos 

22 A idéia de uma “autonomia da religião” não é nenhuma categoria geral das ciências da religião. Num ramo 
das ciências da religião, hoje enfatiza-se principalmente que a segregação da religião no seio da sociedade 
e sua separação do Estado é um desenvolvimento especificamente europeu e que não pode ser projetado 
em outras sociedades. Cf. Dario Sabbatucci, Art. “Kultur und Religion„, HRWG I, 1988, 43-58.
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fundamentais nenhuma religião pode existir. Portanto, o exame de tal gramática religiosa 
é tarefa de uma análise do cristianismo primitivo a partir das ciências da religião.

No último capítulo, debruçamo-nos mais uma vez sobre o ponto de partida de nossa 
reflexão. Neste capítulo introdutório explicitamos uma definição de religião e, a título de 
experiência, aplicamo-la ao cristianismo primitivo. Nisso, uma parte da definição não 
foi debatida. Nossa definição foi: Religião é um sistema cultural de sinais que promete 
o proveito da vida mediante a correspondência a uma realidade última. Apresentamos a 
religião cristã primitiva como um sistema de sinais e como proveito da vida. O que, po-

rém, significa numa tal teoria da religião “mediante a correspondência a uma realidade 
última”? Com isso chegamos àquele ponto onde uma teoria da religião cristã primitiva 
deixa a pessoa livre para uma decisão: ela pode transformar essa teoria numa teologia do 
Novo Testamento, quando ela utiliza a linguagem de sinais desenvolvida no cristianismo 

primitivo para entrar em contato com uma realidade última. Mas ele tem igualmente a 
liberdade de ocupar-se dessa religião à moda de uma conservação de monumentos, que 
procura conservar as raízes de nossa cultura. Quem iria discutir que a conservação de 
monumentos não seja uma ocupação séria? Nesse caso, ela é um preventivo contra a des-

truição de monumentos ou contra o esquecimento.

Concluo com uma imagem para a interpretação da religião cristã primitiva aqui defen-

dida. Essa religião é uma linguagem de sinais — uma “catedral semiótica”, construída em 
meio à história, não feita de pedras, mas de sinais de diversos tipos. Como todas as igrejas 
e catedrais, também ela foi inteiramente projetada por pessoas, construída por pessoas, é 
usada e conservada por pessoas. Todavia, assim como não se entendem as catedrais gó-

ticas quando nelas não se ouve nem se vê um hino de louvor a Deus em forma de pedra, 
da mesma maneira não se entende também essa catedral semiótica, quando se olvida que 
seus construtores um dia a erigiram como um hino de louvor e gratidão pela irrupção de 

uma realidade transcendente. O visitante secular de uma catedral pode e deve visitá-la na 

consciência de que está diante de uma autotranscendência humana, moldada em forma 
de pedra, levada a cabo não apenas por motivos religiosos, mas também por estruturas de 
poder e com intenções de dominação, bem como mediante intensas angústias e anseios 
humanos. Mas esse visitante secularizado ficaria atrofiado em sua sensibilidade humana 
se ele não pudesse considerar a catedral também como um vigoroso testemunho da vida 
humana que contém um desejo que ultrapassa o mero viver por viver. Outros visitantes 
percorrerão a catedral, a fim de guiar seus pensamentos para uma última realidade, por 
meio da dinâmica petrificada do edifício. Eles se deixam tomar pela saudade da trans-

cendência nela embutida. Eles se unem ao hino de louvor. O que existe em contrário a 
que ambos os visitantes permutem seus modos de ver e entabulem um diálogo sensato a 

respeito da catedral? O presente esboço de uma teoria da religião cristã primitiva deseja 
tornar possível tal diálogo — uma conversa a respeito do misterioso mundo de sinais da 

religião cristã primitiva. Para alguns, isso é um pedaço de conservação de monumentos; 
e a conservação de monumentos é uma ocupação altamente honrosa. Deveria acrescentar 
que, para mim, o ocupar-me com a religião cristã primitiva é mais do que tal conservação 
de monumentos.



COMUNICAÇÃO 

Sobre o novo livro de Joan Chittister

Tom Roberts, Editor National Catholic Reporter

Vivemos numa época de expansão religiosa e diminuição de Deus.
Outrora uma observadora discreta e até relutante, nos bastidores, a religião foi empurrada 

para o centro do palco, no século vinte, e descobriu o gosto pela luz da publicidade. Agora ela 
está por toda parte.

Desde os evangélicos e fundamentalistas, que acham que foram por muito tempo desde-
nhados nos círculos políticos e religiosos americanos, até os radicais islamitas que usam velhas 
animosidades para alimentar uma política nova e violenta, a religião está desempenhando um 
papel cada vez mais predominante nos negócios seculares.

Como sempre, através da história, a religião, quando se torna apaixonada, arrasta seu Deus 
consigo. E que papéis de sustentação a deidade é obrigada a desempenhar nos dramas dos dias 
de hoje! Deus, nos é dito a nós, americanos, nos chamou, como nação, a um destino maior. 
Um general dos EUA anuncia “meu Deus” como maior do que o Deus de seu oponente isla-
mita. Uma visita à maioria dos nossos santuários daria a impressão de que nosso Deus se veste 
de vermelho, branco e azul; abençoa nossas guerras; exalta a economia de livre mercado; e 
começa cada dia recitando o Juramento de Fidelidade, a cláusula “sob Deus” incluída, diante 
da bandeira nacional. Alguns judeus acreditam que o seu Deus justifica o muro de separação, 
o arrasamento das aldeias palestinas, e o uso de táticas intimidantes e brutais nas barreiras. Os 
extremistas muçulmanos acreditam que Alá fica satisfeito quando seus jovens saem envolvidos 
em cinto de bombas para morrer na explosão junto com todos os inocentes que se encontrarem 
ao alcance de suas granadas letais.

Pusemos Deus a serviço do que destrói e avilta. Diminuímos Deus, despojamo-lo de grande-
za, e o moldamos conforme o ideólogo do momento.

Como disse o colunista E.J. Dionne, “Estamos vivendo um momento em que a definição 
de “cristão” parece se reduzir ao partido a que você pertence, à posição que toma em relação a 
algumas questões em debate, e quantas vezes diz ‘Feliz Natal’”.

 O Deus da pequenês, o Deus potentado, o manipulador de marionetes, o prossecutor, “faz 
uma zombaria da verdadeira definição de Deus”, diz ela. “No nosso conceito da natureza de 
Deus jaz o âmago da vida espiritual. Feitos à imagem de Deus, crescemos segundo a imagem de 
Deus que fazemos para nós mesmos.”

Boa parte da imagem que fazemos de Deus nos vem, é claro, de nosso contato com as coisas 
religiosas, com nossas Igrejas, com nossos líderes religiosos. Talvez aqui a cultura possa ser dei-
xada um pouco de lado. Pois quem pode culpar elementos da cultura – política, comércio e até 
mesmo educação – de se beneficiar das atitudes oriundas de nossos santuários? É lá que, muito 



freqüentemente, aprendemos que Deus pode ser constringido, confinado, pressionado para se acomodar 
às necessidades de uma instituição.

Assim podemos com certeza limitar o numero dos que se reúnem em torno da mesa. Exprimimos 
a mente de Deus ao determinar a ordem mais profunda das almas homossexuais. Compreendemos que 
Deus não quer mulheres no centro de nossas celebrações e cerimônias religiosas. Sabemos que o Deus 
dos pobres prefere que bebamos em taças de metal precioso e não de cerâmica. Os santuários declararam 
para o mundo que, se mantivermos todas as convenções, em nome de Deus, tudo correrá bem. Tudo em 
nome do Um que revira convenções e não conhece fronteiras do coração.

O profeta dispensa como perversos os rituais e pompas da época, a religião pública, e adverte:
Aprenda a ser bom; 
Busque a justiça, 
Salve o oprimido 
Defenda o órfão 
Interceda pela viúva.
Em cada geração há sempre os que compreendem, mais profundamente do que a maioria, a essência 

da fé e a necessidade de libertar a religião dela mesma – e Deus das constrições da religião. Joan Chittis-
ter aplica a essa tarefa uma visão religiosa profundamente refletida e ricamente vivenciada. Ao fazê-lo, 
ela nos oferece o caminho para novos olhos e novos corações quando rezemos “Eu creio”.
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Comunhão dos divorciados na Igreja

Afonso Maria Ligorio Soares1

Mariana casou-se na igreja de véu e grinalda. Oscar foi seu primeiro namoro 
sério e o único homem de sua vida em 15 anos de vida a dois. Ela não se casou 
tão despreparada assim para o que viria; sabia que nem tudo seriam flores. Só não 
podia imaginar que as flores seriam tão raras. Oscar acabou por revelar-se um 
péssimo marido: perdulário, alcoólatra, mulherengo. A católica-Mariana-de-comu-
nhão-dominical tudo agüentava, pois, afinal, casar é para sempre. Só não pôde ad-
mitir quando começaram os gestos violentos. Aquilo foi a gota d’água. Preferiu ela 
mesma sair de casa e cuidar da própria vida. Na firma em que trabalhava conheceu 
André e, para encurtar a conversa, hoje estão juntos, amam-se muito e vão bem, 
obrigado. Só não podem participar da comunhão, embora nunca percam a missa 
de domingo e participem de uma ONG que atende crianças portadoras do HIV. 
Quando nos encontramos, eles sempre dão um jeito de me perguntar: “Mas, afinal, 
você que é teólogo, o que é que nos torna cristãos tão pouco exemplares para os 
demais irmãos e irmãs de fé?”

A última vez que tocamos no assunto foi por ocasião da Assembléia Sinodal que 
teve lugar no Vaticano e que se dedicou a um tema essencial no cristianismo: a 
Eucaristia.2 No entanto, foi a comunhão aos divorciados em segundas núpcias que 
disputou e ganhou o título de campeã dos temas polêmicos. Em entrevista coletiva 
à imprensa, dada na época do sínodo, o cardeal Francis Arinze, reconhecido mem-
bro da ala mais conservadora do catolicismo mundial, reafirmou a posição da Igre-
ja em relação à delicada questão da admissão à mesa eucarística dos recasados. 
Alegando que isso não é invencionice humana, mas antes reiteração de uma “lei de 
Deus”, o cardeal perguntou: “Quem de nós ousaria retocar uma lei divina?”

“Eu ousaria”, respondeu na ocasião o arcebispo neozelandês dom John Dew, 
que propôs no mesmo Sínodo a permissão para que tais casais voltem a comungar. 
E como ficaria a intocável “lei de Deus” invocada por dom Arinze? Dew respondeu 
recordando outra lei fundamental: todo cristão de reta intenção tem direito à Euca-
ristia. “Enriqueceríamos nossas Igrejas”, garantiu o arcebispo, “se pudéssemos con-
vidar os católicos comprometidos, e atualmente excluídos da Eucaristia, a voltarem 
à mesa do Senhor.” O fracasso da primeira união não significa que pretenderam 
“abandonar a Igreja”. Apenas quiseram ter uma segunda chance no amor.

Em frase de rara felicidade, dom John Dew afirmou que a Igreja precisa “incluir 

1  Teólogo, escritor, redator de Ciberteologia (<www.ciberteologia.org.br>). Publicou, entre outros livros: No 

espírito do Abbá (2008) e Interfaces da revelação (2003), por Paulinas e O mal: como explicá-lo?, pela Ed. 
Paulus.

2  Trata-se da XIª Assembléia Geral do Sínodo dos Bispos, realizada no Vaticano de 2 a 23 de outubro de 2005, 
sob o tema “A Eucaristia, Fonte e Apogeu da Vida e Missão da Igreja”. Contou com 250 representantes dos 
4.500 bispos católicos romanos de todo o mundo.
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os que têm fome do Pão da Vida” com a mesma disposição com que “encara o 
escândalo da fome física”. Afirmação que, talvez, não desagrade o papa Bento 
XVI, que, em julho de 2007, teria respondido a um padre romano que o consultara 
sobre o mesmo tema que “a questão deverá ser submetida a um ‘estudo’ mais cui-
dadoso por tratar-se de ‘uma situação particularmente dolorosa’”.

Não é o caso, neste texto, de propor uma exegese dos recentes pronunciamentos 
da hierarquia a respeito; embora tal tarefa também seja importante. No entanto, 
nessa discussão entre hierarcas de peso, como fica o público cristão [mas não “lei-
go” nesse assunto] que a acompanha mais de longe? Em primeiro lugar, devemos 
ficar tranqüilos do ponto de vista dogmático. Estamos diante de uma “questão dis-
putada”, como se dizia antigamente, e que dá margem para discussões ponderadas. 
Nenhum dogma fundamental da fé cristã corre o risco de ser abalado aqui. O re-
ferido sínodo deu espaço a posições mais tradicionalistas, tais como as do cardeal 
italiano Angelo Scola, do alemão Joachim Meisner, do australiano George Pell e do 
canadense Marc Ouellet, e também às da ala progressista dos bispos Robert Le Gall 
e Roland Minnerath, por exemplo.

Em segundo lugar, a conhecida prudência pastoral da Igreja já autoriza os confes-
sores e diretores espirituais a considerarem caso a caso as situações de pessoas em 
segundas núpcias que desejem sinceramente reaproximar-se dos sacramentos cristãos. 
Portanto, cedo ou tarde, a Igreja Católica chegará a uma posição oficial mais clara e de-
cidida a esse respeito, como já o fazem a Igreja Ortodoxa e tantas outras, protestantes. 
Nem que seja por coerência com o espírito da parábola do filho pródigo.

O aspecto mais delicado da questão é, contudo, o teológico: que é que entende-
mos por “sacramento do Matrimônio”? O matrimônio é um sinal sacramental que 
os ministros (os noivos) decidem dar publicamente a fim de testemunhar ao mundo 
o amor desmesurado de Deus pela humanidade. E como esse amor divino nunca 
acaba, por mais pecados que cometamos contra nós mesmos e contra o próximo, 
o casal que decide participar desse sacramento está assumindo a bela e difícil 
utopia do “amor-humano-sinal-do-amor-de-Deus”. Ninguém ama por obrigação e 
ninguém se apresenta ao matrimônio sob qualquer coação. Nesse sentido, estão de 
acordo conservadores e progressistas quando admitem e reiteram que, se duas pes-
soas são casadas e se esse matrimônio é válido diante de Deus e diante da Igreja, 
ninguém tem o poder de desfazê-lo.

Todavia a pergunta que não quer calar — e não podemos continuar jogando 
para baixo do tapete — é a seguinte: quantas, entre as centenas de cerimônias re-
alizadas a cada final de semana em nossas igrejas, são realmente “sacramentos”? 
Quantas possuem, de fato, a dignidade do matrimônio cristão? Quantas segundas 
(e terceiras) intenções motivam aquele que deveria ser um dos mais belos sinais do 
amor cristão ao mundo de hoje?

Tem lá sua razão o argumento do cardeal Arinze quando afirma que “uma coi-
sa é ter compaixão por essas pessoas, porque sofrem,” outra “é dizer que podem 
encontrar outro marido ou outra esposa e viver juntos e receber a comunhão”. Por 
quê? Responde o cardeal africano: “Porque aquilo que fazem, nessa situação, não 
mais reflete a imagem de matrimônio que a nossa fé nos ensina”.

O problema, entretanto, é que a vida a dois que muitos casais vão levando em 
suas (presumidas) primeiras núpcias também “não reflete mais a imagem de matri-
mônio que a nossa fé nos ensina”. Os casais nessa situação, enquanto membros da 
Igreja, ainda podem participar da comunhão? Um matrimônio de fachada ainda é 
sinal de alguma coisa ou passa a ser um contratestemunho?



69Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 17

“Nós somos apenas ministros, e devemos responder diante de Deus”, diz o car-
deal Arinze. Mas também compete aos ministros zelar para que sejam dadas todas 
as pré-condições necessárias a tornar válido e lícito o sacramento. Na prática, não 
é exagero afirmar que o nó da questão não está em ter de fechar um olho para tan-
tos matrimônios dissolvidos pecaminosamente. O nó está em que, em sua grande 
maioria, tais ritos são, na verdade, nulos.

Infelizmente, com o passar dos séculos, ao sacramento cristão do Matrimônio 
— que carrega consigo uma profunda mensagem evangélica: aquela do amor sem 
fronteiras, absolutamente gratuito, que tudo dá e tudo perdoa — foram-se agre-
gando uma série de interesses e necessidades em nada compatíveis com o espírito 
cristão: o direito legal de ser mãe (aliás, é esta a explicação etimológica da palavra 
“matrimônio”); os filhos e a esposa como parte do patrimônio do homem; a virgin-
dade física como garantia do valor da mulher; a monogamia como norma jurídica; 
convenções sociais para troca de favores e alianças políticas entre famílias abasta-
das.

No outro extremo desses costumes nada cristãos, a sociedade moderna rebelada 
vem buscando alternativas ao que se pensava ser o matrimônio cristão típico. Seria 
muito otimista achar que já encontramos o ponto de equilíbrio. O número de ca-
samentos religiosos vem diminuindo, a proporção de uniões fracassadas aumenta 
sem parar, badalados “casamentos abertos” mais se parecem com exercícios de 
egoísmo a dois.

Nesse estado de coisas, casais como Mariana e André — de primeiras ou segun-
das núpcias — revelam-se como preciosos sinais proféticos do amor que salvará a 
humanidade. Seu matrimônio, de fato, reacende a chama do amor cristão em nos-
sos dias. Quando a hierarquia católica encontrar uma estratégia pastoral que con-
siga desvincular o sacramento do Matrimônio de outros ritos de passagem — tais 
como: entrada na puberdade, primeiro namoro, primeira relação sexual, bênção 
para o início da vida a dois — talvez não precisemos conviver com tanto sofrimen-
to desnecessário e possamos ficar felizes pelos Andrés e Marianas que, finalmente, 
encontraram o seu jeito de viver a bem-aventurança no espírito de Jesus.
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Congresso Anual da Soter: a 
sustentabilidade da vida em perigo

Diretoria da Soter1

Há quase 25 anos, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER) vem 
contribuindo com a pesquisa científica ao promover congressos anuais e regionais, 
além de publicar textos relevantes para a Teologia e as Ciências da Religião. Per-
sistimos no compromisso de incentivar e apoiar o ensino e a pesquisa no campo 
da Teologia e das Ciências da Religião; promover serviços e assessoria de teólogos, 
teólogas e cientistas da religião a comunidades e organismos eclesiais, a obras e 
instituições de interesse público, na perspectiva da opção pelos pobres e da inclu-
são social.

Também nos propusemos, ao longo desse tempo, a facilitar a comunicação, o 
debate e a cooperação entre os membros da SOTER e as instituições afins; a de-
fender a liberdade de pesquisa e o pluralismo e promover a solidariedade entre 
os(as) sócios(as). Fortalecida por seus mais de quinhentos associados e associadas, 
provenientes de todas as regiões do país, nossa Sociedade tem plena consciências 
das dificuldades e desafios que cercam a pesquisa e o estudo da religião em nosso 
país. Teólogos e cientistas da religião, embora com olhares distintos, prestam um 
serviço mutuamente complementar que, no fundo, só faz sentido quando visa o 
bem comum.

O novo livro da Soter, Sustentabilidade da Vida e Espiritualidade, que sai em junho 
pela Editora Paulinas, é mais um fruto desse trabalho a muitas mãos de cientistas 
sociais e intelectuais teologicamente gabaritados. Ele recolhe as principais contri-
buições teóricas do 21º Congresso Anual da Sociedade de Teologia e Ciências da 
Religião (SOTER), que vai se realizar em Belo Horizonte-MG, de 7 a 10 de julho 
de 2008. O tema escolhido é o mesmo que dá título ao livro e é indubitavelmente 
atual e instigante. Os conferencistas convidados são pesquisadores cuja competên-
cia é reconhecida nacional e internacionalmente. A qualidade de suas reflexões 
poderá ser conferida nesta obra.

A publicação do livro antecede o próprio Congresso, pois objetiva antecipar e 
ajudar nas reflexões que pretendemos desenvolver ao longo do evento e, a partir 
dele, iluminar a pesquisa e a ação de nossos teólogos e cientistas da religião em um 
tema do qual não podemos nos desviar nem calar.

Nosso objetivo foi reunir pesquisadores que forneçam dados e categorias de 
análise para, num debate interdisciplinar, do ponto de vista teológico e das ciências 
sociais da religião, repropor de forma ampla a questão da sustentabilidade integral 
da vida no planeta e suas implicações nas culturas e religiões de nossos povos. O 
tema é grave e urgente e pretendemos abordá-lo de maneira ecológica e plural, 

1 Afonso Maria Ligorio Soares – presidente; Benedito Ferraro – vice-presidente; Ivanete Dal Farra – 1ª 
secretária; Luiz Carlos Da Silva – 2º secretário; João Décio Passos – tesoureiro.
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acolhendo contribuições do âmbito das religiões, da política, das ciências da vida 
e da saúde, numa discussão atenta à complexidade que o assunto comporta.

Esperamos que as Universidades e demais Programas de Pós-graduação convida-
dos a apresentar Mesas de Estudo no Congresso continuem incentivando pesquisas 
que gravitem em torno dessa temática geral, cumprindo assim o papel social que se 
espera de todo Centro de Saber. Da parte da SOTER, continuaremos a envidar todos 
os esforços a fim de que se fortaleça o espírito de pesquisa entre nós, contribuindo 
também com a divulgação de nossas produções. Com esse propósito, também es-
tamos providenciando para que todos os trabalhos apresentados nas Mesas e nos 
Grupos de Trabalho (comunicações) do Congresso, e que não foram publicados 
neste livro, além dos originais de algumas conferências maiores que não tivemos 
em mãos em tempo hábil para esta obra, sejam colocados à disposição do público 
em forma digital (CD e/ou no portal da Soter: www.soter.org.br).

Os trabalhos aqui oferecidos ao público têm como pomnto comum a preocu-
pação por um tratamento apropriado da questão da sustentabilidade do planeta 
e da qualidade de vida de seus habitantes, que não resvale para a reprodução de 
velhas ideologias de direita ou esquerda nem se acomode a palavras de ordem ou 
bandeiras superficiais na abordagem dos desafios. Não é tarefa fácil, mas é preciso 
dar passos nessa direção e tal é o propósito deste livro.

Após uma pequena, terna e merecida homenagem de frei Henrique Matos à ex-
presidente da Soter, Ir. Maria CarMelita de Freitas, recentemente falecida, e a quem 
todos são muito gratos por toda a dedicação que ofereceu, ao longo de anos, a 
essa Sociedade, a discussão abre-se com a contundente reflexão da profª Maria 
adélia apareCida de souza, A geopolítica do desenvolvimento sustentável: panorama 

mundial. O planeta e as metáforas. A autora há anos vem trabalhando o papel do 
uso das metáforas e das ideologias no trabalho científico. Segundo a autora, não 
se trata de compreender a geopolítica do desenvolvimento sustentável empirica-
mente, mas de buscar os fundamentos teóricos e metodológicos para o desenho da 
geopolítica do poder hegemônico existente no mundo. Para ela, meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável são falsos problemas de investigação. O que devemos 
investigar são os processos geográficos e geológicos interagentes, especialmente 
aqueles sobre os quais a sociedade pode ter controle. A questão ambiental e o 
desenvolvimento sustentável constituem-se em metáforas e ideologias nas quais se 
fundamenta o discurso que sustenta, hoje, o modo de produção capitalista.

Na seqüência, o ensaio do prof. aFonso tadeu Murad, Paradigma ecológico: gestão e 

educação ambientais, apresenta uma chave de leitura para o tema da ecologia em vista 
do diálogo com a fé cristã e a teologia. Ele mapeia o núcleo central da ecologia, 
de onde se desdobram dois importantes conceitos: educação ambiental e gestão 
ambiental. Por fim, sugere alguns possíveis pontos de contato entre a ecologia, a fé 
cristã e a teologia.

Consciência planetária, ecossocialismo e cristianismo é o título da proposta 
enunciada pelo sociólogo pedro a. ribeiro de oliveira. Trata-se dos primeiros passos 
de uma pesquisa sobre o que é consciência planetária e qual sua relação com o 
cristianismo. Ela tem como base teórica a perspectiva sociológica, mas em vez de 
tratar o tema como um objeto, assume uma visão interna à consciência planetária 
que propõe novos comportamentos e atitudes capazes de assegurar a vida humana 
em harmonia com a vida do planeta. Nesse sentido, o autor ensaia uma ecosso-
ciologia, proposta que, como ele mesmo admite, é metodologicamente arriscada, 
embora se imponha em vista da grave crise que se aproxima.
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Colaboração de teor mais pastoral e prospectivo é a que oferece José CoMblin no 
texto Sustentabilidade e cidade. Segundo este autor, a sustentabilidade pode aplicar-se 
a todas as realidades humanas, e mais especificamente a todas as realidades sociais, 
entre elas, o desenvolvimento das cidades. Apesar da gravidade global da crise, Com-
blin admite que as cidades têm certa autonomia e podem melhorar as condições de 
vida da população, ainda que de modo limitado. Mas, para tanto, temos de levar em 
conta algumas premissas insuperáveis: a população das cidades vai crescer, sobretudo 
a das maiores cidades; em todas as cidades grandes cresce a favelização; com o desen-
volvimento do turismo como primeira indústria mundial, cada cidade deve procurar 
tornar-se atrativa para os turistas; a separação cresce entre a cidade dos ricos e a cidade 
dos pobres. Nenhuma solução virá de onde se desconhecer esses pressupostos.

Generosa e especialíssima participação neste livro teve o exegeta e teólogo espanhol 
prof. Xabier pikaza ibarrondo. Em artigo intitulado Biblia y ecología: reflexión introducto-
ria sobre Gen 1-8, o autor nos brinda com uma sugestiva revisitação dos primeiros ca-
pítulos da Bíblia hebraica, mostrando-nos como se encontram ali dois fortes símbolos 
ecológicos: o paraíso original ou jardim ecológico onde deviam viver Adão e Eva (Gn 
2-3), e a arca de Noé, onde se mantém e trasmite a vida (humana e animal) sobre um 
mar de morte (Gn 6-8). Partindo dessas imagens, o autor propõe o tema da ecologia, 
estendida como expressão de harmonia entre o ser humano e a natureza.

No texto seguinte, a teóloga e pastora luterana anete roese parte da constatação 
de que o planeta Terra vive, hoje, uma situação-limite, um desequilíbrio, que se 
desenvolveu em função da exploração e do uso desenfreado de seus bens naturais. 
Mas isso é pouco para explicar tudo. No texto Ecofeminismo e sustentabilidade, a 
autora recolhe argumentos para inferir que a crise ecológica é a crise de um mode-
lo de civilização que se fez, inclusive, graças a certa interpretação e concepção da 
imagem da criação propagadas pela teologia cristã. O que a corrente ecofeminista 
faz é, portanto, trazer ao debate a relação entre a violência ambiental e a violência 
de grupos humanos entre si. Ela analisa os fundamentos desta crise, os modelos e 
sistemas que estão na origem da crise e o que isso representa.

A esperada contribuição de leonardo boFF ensaia uma conclusão prospectiva 
ao sugerir, no texto Ética e espiritualidade planetárias, que a anunciada tragédia, 
embora bastante provável, não precisa ser fatal. Para reverter a rota, seriam im-
portantes alguns marcos para uma nova moralidade, a qual haure sua enegia não 
apenas de uma racionalidade mais holística e cordial, mas, antes, de uma nova 
espiritualidade, que se apresente como dimensão do profundo humano.

Enfim, encerra o livro a ponderada e incisiva proposta de luiz Carlos susin: Mãe 

Terra que nos sustenta e governa: por uma teologia da sustentabilidade. O autor 
pergunta-se logo no início se, quando se trata da salvação da Terra, tem algum peso 
a leveza da espiritualidade e a sua elaboração teórica, a teologia? Ele propõe-se a 
respondê-lo, sem, porém, fazer uma apologia da teologia, mas antes convidando te-
ólogas e teólogos a uma modesta e convicta contribuição num necessário trabalho 
interdisciplinar. O resultado dessa união de forças será uma soteriologia ecológica, 
a saber, um trabalho criativo, cuja necessária e complexa interação das três formas 
de exercício da pessoa (alteridade, reciprocidade e maternidade) contribuirão com 
inspiração cristã e medida humana à sustentabilidade.

Eis, portanto, mais um rico material que poderá subsidiar a reflexão e o debate e 
que já prepara as discussões do próximo Fórum Mundial de Teologia e Libertação, 
a ser realizado em Belém do Pará em fevereiro de 2009, às vésperas de mais um 
Fórum Social Mundial, desta vez sediado naquela capital do Norte brasileiro.
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Numa mudança de era, o que é 
missão?

Diego Irarrazaval

Quais os critérios para levar a cabo a missão cristã no mundo de hoje? De um 
lado é preciso encarar um dinamismo inédito. Ou estamos atravessando um perío-
do de transição de era ou já nos encontramos dentro de uma nova fase da história 
humana. Nestes contextos onde existem incertezas e possibilidades quais os crité-
rios humanos subjacentes em nossas opções de crentes?

Por outro lado a vocação evangelizadora foi reconsiderada em Aparecida. A 
Igreja, como comunidade missionária, quer se reconfigurar. Isto delineia um novo 
horizonte. No século XXI quais são os lineamentos teológicos e pastorais que irão 
configurar a missão? Com base no evento e texto de Aparecida já se deram grandes 
passos e agora é preciso delinear as propostas para o futuro.

Há duas exigências entrelaçadas: a) encarar o paradigma humano de uma mu-
dança de era; b) desenvolver o modelo da Igreja missionária. Estes dois desafios (o 
humano e o eclesial) não seguem paralelos, nem um antes e o outro depois, mas 
devem interagir um com o outro.

1) Aparecida e pós-Aparecida
Diante de um acontecimento importante é comum haver uma gama de interpre-

tações do que aconteceu e, além disso, surgem debates. O que foi a V Conferência 
e quais suas conseqüências? Com razão muito dizem que ela reforça hoje o encon-
tro pessoal com Jesus Cristo e sua evangelização. Outros acentuam o discipulado e, 
em especial, a opção pelos pobres. Também se deseja reconstruir a estratégia mis-
sionária nas situações modernas e pluralistas em que é comum a indiferença. Além 
disso, o empenho missionário está revitalizando pastorais específicas: educação, 
catequese, juventude, mulher, a pastoral urbana e a migração, os meios de comu-
nicação. Convém somar essas dimensões e sopesar as interpretações. Também é 
oportuno um debate tranqüilo e com propostas a longo prazo.

Desejo enfatizar duas perguntas com base no evento de Aparecida e, sobretudo, 
apostar nos anos futuros.

Dentre os processos humanos atuais qual seria o mais crucial? O mais crucial é 
que haja sinais de uma mudança de era e que a resposta aos clamores da humani-
dade envolve repensar a Missão. Aos silêncios e clamores da humanidade respon-
demos como uma comunidade apaixonada pelo Senhor. Isto não implica colocar 
em segundo plano as dimensões já apontadas, mas que cada aspecto seja abordado 
do ponto de vista de uma transformação global. 

A segunda pergunta: como o discipulado missionário hoje repensa seu serviço 
à humanidade? Isto rompe a modorra pastoral e incentiva a criatividade para que 
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todos tenham Vida no Senhor. Todavia, além de elogios a pessoas e textos e acima 
ainda da falta de entusiasmo e mesquinharia institucional, é preciso contribuir para 
um protagonismo missionário de toda a Igreja. Oxalá não se repita um pós-São Do-
mingo (com escassa repercussão na Igreja e na sociedade latino-americana). Penso 
que o pós-Aparecida será fecundo se responder aos clamores humanos atuais. Ou 
seja, a Missão não estará voltada para metas internas (aumentar a participação dos 
católicos etc), mas será uma generosa diakonia na mudança de era. É preciso con-
tribuir para com processos decorrentes para que haja plenitude de Vida. Ou seja, 
uma missão bio-centrada. 

Já se repetiu muito que a espinha dorsal da V Conferência foi o discipulado na 
Missão. Isto é evidente. Aquilo que ainda deve ser definido pós-Aparecida é a rege-
neração missionária em cada organismo evangelizador. Com relação a isso Paulo 
Suess sublinhou a ação a cargo do povo de Deus, o caráter intergentes, para conti-
nuar e operacionalizar o caminhar evangélico na América Latina, o ser igreja a ser-
viço do Reino e a gratuidade e unidade plural do Espírito. A missionologia latino-
americana desenvolveu a vocação missionária para o mundo, sua origem no amor 
de Deus, Jesus Cristo e o Espírito, a convocação e o envio a partir do Pentecostes, 
o anúncio histórico do Reino transcendente, a missão ad gentes e inter gentes e a 
gratuidade eucarística que envolve a não-violência e a paz no mundo. Esta Missão 
esplêndida e eficiente se desenvolve em meio a uma mudança desestabilizadora da 
civilização. É este ponto que desejo enfatizar.

2) Dificuldades e oportunidades atuais
No diálogo informal é comum o “como vai?”, a que se responde positivamente. 

A verdade é que o ser humano não está nem tranqüilo nem possui certezas. Encon-
tra-se alvoroçado e cercado por paradoxos. As ciências tecnológicas são fascinan-
tes e funcionam como um evangelho de felicidade. A publicidade e a indústria do 
entretenimento são como fábricas de sorrisos. Porém, em muitos aspectos o mundo 
de hoje está deteriorado. A população se encontra acabrunhada por objetos de 
consumo descartáveis e meios de comunicação estereotipados.

Ao drama humano soma-se a degradação do meio ambiente. O planeta está sen-
do espoliado. A água já é escassa. Tudo é objeto de compra e venda. Aos povos da 
terra são impostas as metas e estratégias de desenvolvimento do Atlântico Norte. O 
cotidiano está acorrentado ao mercado mundial. O indivíduo é colocado no centro 
do universo e este está sendo espoliado.

Quanto ao espiritual, é certo que existe muito empenho pelo sagrado e há di-
versas buscas nesse sentido. O êxito pastoral é medido por um padrão carismático. 
O fundamentalismo reaparece. Muitas pessoas rejeitam tanto o fanatismo quanto a 
mediocridade. Difundem-se alternativas que combinam o humanismo com o fervor 
espiritual.

Não existem somente as dificuldades e oportunidades já mencionadas. Atual-
mente estamos em meio às dores do parto. No dia-a-dia e em nível planetário 
estamos envolvidos numa mudança de era. Também chamam isto de globalização, 
pós-modernidade, mudança de paradigma, início de uma nova civilização. Isso 
supõe comunicação digital, biotecnologia, economia que cuida do meio ambiente, 
redes e formas de representação social, conjugação de correntes espirituais.

Um sinal de tal mudança radical é que hoje os adolescentes e até as crianças nos 
ensinam como aceitar os avanços tecnológicos. Durante milhares de anos os mais 
velhos e adultos ensinaram as crianças e os jovens; hoje em dia não é assim. Existe, 
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pois, uma mudança radical de relações entre os seres humanos e com o meio am-
biente. Há uma mudança de paradigma.

Encontramo-nos, pois, em meio a desafios fascinantes. Pode-se dizer que os seres 
vivos e todo o universo experimentam as dores do parto. Cada pessoa, e o conjunto 
da criação, são convocados para a Vida. Damos à busca do bem-estar (pelo qual 
participamos dos circuitos religiosos, pelo qual somos humanistas) vários nomes 
diferentes: felicidade, amar a Deus e ao próximo, justiça e paz.

De outro lado muito planejamento estratégico mercantiliza a felicidade de forma 
secular ou pseudo-religiosa. (o Natal, o Dia das Bruxas etc). No contexto complexo 
latino-americano a cada dia mais equipes e instituições empregam o marketing na 
ação pastoral. Em termos gerais a grande problemática contemporânea é que tudo 
dança no ritmo de uma pauta econômica mundial. Sem dúvida existe a outra face 
da moeda. Temos a oportunidade planetária de sentir as dores do parto e de gerar 
uma nova fase da humanidade.

3) A Igreja aceita desafios
Se existe uma mudança de era, então é preciso nos mobilizemos com audácia. 

Encarar muito obstáculo secular à missão, muito hedonismo, muita idolatria mun-
dana. Também é preciso encarar as dificuldades internas na igreja: o espiritualismo 
intimista, a pretensão de cristianizar mediante o marketing. Então, como anunciar 
a Boa Nova no complexo mundo atual e o que é possível e desejável fazer no dia 
a dia?

A V Conferência retomou a tradição do Vaticano II e de Medellín: entender nossa 
realidade com fé, evangelizar integralmente, optar pelos pobres. O texto de Apare-
cida aponta repetidamente as grandes transformações no continente e no mundo. 
Sem dúvida a “mudança de era” (ou algum conceito similar) não é sopesada o 
que ajudaria a explicar a situação inédita e suas implicações. Isto é surpreendente 
porque documentos anteriores à Aparecida (do CELAM e de alguns episcopados) 
sublinhavam a mudança de era.

Outra fraqueza é não assumir as escolhas difíceis. Ao encontrarmos uma realida-
de radicalmente nova deveríamos reprogramar as estruturas e critérios de evange-
lização. A fim de ser verdadeiramente uma Igreja missionária ela tem que relançar 
sua ação cotidiana e redimensionar a missionologia. Nossos bispos corajosamente 
mostraram a conveniência, a estagnação, a falta de entusiasmo, o ficar indiferente 
ao sofrimento dos pobres (# 100, 362, 363, 370). É possível abandonar as “estru-
turas caducas que não mais favorecem a transmissão da fé” (# 365) e realizar as 
“reformas espirituais, pastorais e institucionais” (# 367). 

A reformulação missionária é de tal envergadura que pode nos ocupar durante 
todo o século XXI. Como apontou José Comblin, desde o século XXII a Igreja tende a 
preservar o passado. Na América Latina, a partir do século XVI, a missão executada 
pelas congregações religiosas é intensa. Hoje 80% das pessoas vivem em cidades; 
o método missionário rural não corresponde às necessidades urbanas. Será que 
está sendo reconstruído o carisma missionário nos contextos urbanos onde cresce 
a indiferença para com o eclesial e onde também proliferam as buscas espirituais?

Então, agora, os principais lineamentos de Aparecida podem ser implementados 
apostando numa mudança de civilização. 

Primeiro: ensinar a fé com os pés no chão e olhar no horizonte. O método ver, 
julgar, agir (Aparecida # 19) contribui para isso. A partir de nossa condição de 
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crentes a realidade humana é sopesada (ver), é compreendida com os olhos da fé 
(julgar) e é posto em prática o discipulado missionário (agir). Se o olhar se dirigir à 
mudança de era (e não somente para uma modernidade e pós-modernidade globa-
lizada) da mesma forma se reorientará o julgar e o agir.

Segundo: Foi reafirmada a opção pelos pobres (# 128, 146, 393, 397-399). O 
discurso inaugural de Benedito XVI registrou esplendidamente que “a opção pre-
ferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez 
pobre...” Existem “excluídos e ignorados em sua miséria e dor” (# 358); por isso 
as pessoas crentes se voltam para a cultura da vida. As multidões urbanas vivem 
segundo códigos interculturais e inter-religiosos. Deve-se aprofundar a opção cris-
tológica pelo pobre que contempla diversas faces de Deus.

Terceiro: o fundamental em Aparecida foi impulsionar o discipulado missioná-
rio. Isto é absolutamente audacioso. Essa estratégia afeta as estruturas e programas 
eclesiais (# 365, 370). Além disso, envolve a transformação humana em todos os 
níveis. Trata-se de evangelizar através da ação social (# 367, 399-405), uma agenda 
ecológica (470-475, 491) e através de tudo o que vivemos como igreja. 

Uma reforma missionária de tal envergadura requer novos líderes e instituições 
porque o que existe está estagnado. Aposta-se numa missão para uma nova era.

Estes três lineamentos envolvem oportunidades e bons desafios. Na América La-
tina (e através do mundo) existem energias que se reúnem e resultam em identida-
des complexas. Quando a igreja opta por colaborar no parto de uma nova era, sua 
missão é levada a cabo entre culturas e religiões que favorecem a humanização. A 
missão tem como núcleo central a existência de povos nos quais o Espírito de Cristo 
faz maravilhas. Como pessoas nós saciamos a sede em diversos poços espirituais. 
A convocação é para difundir a Boa Nova do reinado de Deus para as pessoas do 
Leste e do Oeste, do Sul e do Norte.

Proclamar e implementar a Boa Nova abrange o conjunto do povo de Deus e 
não somente a quem tem o rótulo de missionário. De acordo com o documento 
de Aparecida o povo de Deus “relança com sinceridade e audácia sua missão nas 
novas circunstâncias latino-americanas e mundiais” (#11). Além disso, “os pobres 
se tornam sujeitos da evangelização e da promoção humana” (#398). Como nunca 
antes fica ressaltada a preocupação com o meio ambiente (#470-475).

Em muitos lugares existe um mosaico de projetos solidários. É comum o volunta-
riado, em que os crentes se unem na atividade de pessoas com outros sentimentos 
e crenças. São projetos que priorizam indivíduos preteridos e o meio ambiente 
espoliado. Tais projetos podem ser considerados como um movimento missionário 
humanizador. No lugar de um proselitismo religioso, se leva a cabo uma convivên-
cia humana transcendente. 

Conclusão
Enfatizei a mudança de era ao evangelizar em meio a novos processos humanos. São 

necessários avanços esplêndidos e corajosos. Somos pessoas frágeis, porém apaixonadas 

e co-responsáveis na família eclesial.

A energia renovadora não vem das alturas de um planejamento missionário, mas brota 

de base, da fé do povo de Deus. A população latino-americana acumula a tradição cristã. 

Além disso, se move no meio de diversas culturas e tem acesso a um leque espiritual e 

religioso. Por isso ao assumir de forma crítica e responsável uma mudança de era o novo 

paradigma missionário dialoga com diversos modos de viver e crer.
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Quanto à instituição eclesial, ela intencional e concretamente colabora no parto de uma 

nova terra e um novo céu. A fidelidade a Jesus Cristo e seu Espírito nos impede de ser 
medíocres e sem ânimo. No contexto da Palestina do século I, o Senhor frágil e vulnerá-

vel anunciou corajosamente o Reino universal. Hoje cada comunidade frágil e pequena 

dá testemunho do amor universal de Deus entre as culturas e diversas religiões. É assim 

que se contribui para a humanização desde a base e se abrem os braços para a Promessa 

(Ex 3:8) da terra em que brotam o leite e o mel. A Missão é levada a cabo de forma que a 

humanidade desfrute do mel e do leite na mudança de era.
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Gestão e Espiritualidade, uma porta 
entreaberta1

Maria Luiza Guedes2

Foi de especial interesse resenhar este livro que, como indica o subtítulo, vem contri-

buir para uma discussão que se inicia e que tem sido pauta para a produção de conheci-

mento nos meios acadêmicos preocupados com a formação de gestores, tanto na esfera 

privada como na esfera pública. É de fato uma porta promissora que se abre em razão de 

demandas da prática, como também demandas de ordem teórica.

No eixo da prática estão as questões colocadas pelo cenário contemporâneo, enfrenta-

das por gestores de diferentes organizações ao procurar articular a realidade da empresa, 

seja de que natureza for, às exigências éticas, de qualidade dos seus produtos e serviços e 

qualificação de seus quadros.

No eixo teórico está o desafio de elaborar conceitos, mediações e modelos de gestão 
que sirvam de referência e inspiração tanto as organizações propriamente ditas como para 

os cursos de formação de gestores em suas mais diversas modalidades.

A presente obra, segundo o próprio autor, destina-se àqueles que “atuam no mercado 

[...] e estão percebendo que é necessário ‘algo mais’ para si e sua organização”. Ao assim 

se expressar o autor refere-se, na introdução, a temas que estão na ordem do dia e dão o 

tom de um contexto que origina e justifica uma reflexão acerca de gestão e espiritualida-

de.

Por um lado, as empresas têm sido exigidas a se posicionarem quanto a sua contribui-

ção ao horizonte de uma terra habitável; à criação de um ambiente de trabalho que promo-

va qualidade de vida, assim como com medidas que favoreçam a inclusão e neutralizem 

as ações que favorecem o esgotamento de ecossistemas, geradas no seio da economia de 

mercado.

Por outro lado, os padrões técnicos e tecnológicos e de comunicação e eficácia exigi-
dos de quem quer sobreviver neste mercado globalizado obriga as organizações que nas-

cem de experiências religiosas, políticas e de assistência social a enfrentarem o desafio de 
produzir resultados, ou seja, precisam profissionalizar-se. Daí o esforço, seja por um lado 
ou por outro, de aproximar e criar vias de acesso entre o mundo dos negócios e o mundo 

da espiritualidade.

Desenhados os contornos, o livro constitui-se de oito capítulos muito bem organizados 
em subitens que conduzem o leitor aos passos propostos pelo raciocínio do autor e que 

são finalizados por conclusões abertas

Os quatro primeiros capítulos, a saber: “Pilares da Gestão”; “Empecilhos à Gestão”; 

1 Murad, Afonso. Gestão e Espiritualidade, uma porta entreaberta. São Paulo: Paulinas, 2007 (Coleção Ética 
& Negócios).

2 Professora Associada do Departamento de Teologia e Ciências da Religião; doutora em Educação: currículo 
pela PUC-SP; membro da Comissão Editorial da revista Religião &Cultura.
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“Gestão e Missão” e “Serviços e Mix de Marketing” são espaços nos quais se desenvol-

vem os aspectos, as dimensões e os conceitos estruturantes da administração, sempre 

entendida como gestão, enriquecidos pela prática e reflexão do autor, que traz o aporte da 
teologia na leitura que faz das exigências de gestão engendradas tanto pelas conquistas 

como pelas falhas da economia de mercado no contexto contemporâneo.

Os capítulos seguintes, do quinto ao oitavo, são os espaços no qual se desenvolverá a 

contribuição mais original do autor: as concepções de espiritualidade e sua tradução para 

o universo das organizações empresariais.

No capitulo cinco, “Espiritualidade na Gestão”, discute-se o que se entende por espi-

ritualidade e sua tradução no modelo de gestão, na qualidade das relações com os cola-

boradores, com os clientes, fornecedores e meio ambiente. As palavras-chave aqui são 

cultivar, nutrir, investir, aprender, posturas e compromissos, como, por exemplo, com a 

sustentabilidade.

No capitulo seis, “Espiritualidade Libertadora” desenvolve-se a perspectiva do profe-

tismo como fé unificadora e encarnada, que assim sendo é crítica e construtiva, portanto, 
será necessária para manter a gestão viva, em permanente tensão. Nessa altura o autor 

assume como chave ou como mediação para articular gestão e espiritualidade, o chamado 

pensamento complexo.

No capítulo sete “Lidar com o Fascínio do Poder”, trabalha-se com exemplos e com 

excertos do texto bíblico a concepção do poder como tentação, entendendo poder como 

posições de liderança nas diferentes escalas, proporcionais ao tipo de organização, ao seu 

grau de formalidade, hierarquização, prestígio e, obviamente, de riqueza. A perspectiva 

indicada é a gestão cooperativa, que supera a onipotência, a vaidade, a idolatria e a falta 

de limites.

No capitulo oito, “Gestão da Mudança”, partindo da afirmação de que é preciso mudar, 
o autor, além de discutir, à luz dos capítulos anteriores, as noções de liderança, autoridade 

e mudança, descreve passo a passo os oito que entende, a título de referência e não receita 

mágica, serem necessários para gerir uma proposta de mudança no modelo de gestão de 

uma organização.

A finalização, com uma breve conclusão, é perfeitamente condizente com o texto, que 
é de agradável leitura, com um estilo leve, sem, no entanto, ser superficial. Pelo contrário, 
é uma leitura que merece ser feita pela riqueza de elementos e pela qualidade da reflexão, 
além da importância e oportunidade da temática.
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