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EDITORIAL
Esta 19º edição de Ciberteologia reúne especialmente para você uma seleção de textos de
autores representativos da área de teologia em alguns países do globo, tais como Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Itália e Brasil. Há textos inéditos e trabalhos significativos
que, embora já publicados anteriormente no formato livro, são de difícil acesso a estudantes e
pesquisadores da área de estudos da religião. Você também encontrará neste número, na esteira
das comemorações de nosso terceiro aniversário, três novas seções: Livros digitais, Literatura e
Entrevista.
A seção Livros Digitais traz os originais das Mesas de Estudo e das Comunicações Científicas do 21º Congresso Anual da Soter, recentemente ocorrido em Belo Horizonte-MG. Na seção
Literatura, estão à disposição algumas páginas primorosas da sutil ironia do escritor e filósofo
Jean Guitton (1901-1999), com um trecho de seu bem-humorado testamento “póstumo”, originalmente publicado em francês em 1997. Aqui ele é visitado em seu leito de morte por ninguém
menos do que “ele”, alguém a quem o filósofo tanto esperara…
E inaugurando a seção Entrevista, apresentamos uma reflexão sobre o caráter público da
Teologia. A Faculdade EST e o Instituto Humanitas/Unisinos, de São Leopoldo, Rio Grande
do Sul, promoveram recentemente o Simpósio Internacional sobre Teologia Pública na América
Latina e, para falar do evento e suas implicações, o professor doutor Rudolf von Sinner, pró-reitor de pós-graduação das Faculdades EST, concedeu uma entrevista a Antonio Carlos Ribeiro.
Quanto às seções de Artigos e Notas, abre a primeira o texto de Paul F. Knitter, Sobre as Teologias das Religiões: uma conclusão inconclusiva, que discute o árduo desafio que a variedade
de religiões lança na soleira da porta do cristianismo — como atribuir sentido a esses outros caminhos religiosos e como atribuir sentido ao próprio cristianismo à luz desses vários Caminhos?
Em seguida, o texto de Stanislas Breton, Fé e religião no mundo contemporâneo, analisa a
relação da fé e da religião com a ciência, segundo um sentido mais preciso, pois a ciência que se
pratica hoje nada tem com o que, na terminologia antiga ou medieval, chamava-se ciência. Por
isso convém considerá-la menos em si mesma e mais no contexto histórico em que ela desempenha o papel de fator mais decisivo, pois foi ela, e não a filosofia ou a política, cuja importância
não se nega, que mudou a face da Terra.
O artigo Deus e as religiões, de Juan Antonio Estrada, pergunta-se sobre o futuro das religiões monoteístas no novo contexto emergente do pluralismo sociocultural, que afeta também
as crenças.

Contribuições do cristianismo para o acervo temático da filosofia intitula a reflexão de W.
Pannenberg. Segundo o autor, a teologia cristã acolheu idéias filosóficas, mas o cristianismo,
por sua vez, também modificou a consciência filosófica. São temas inegavelmente oriundos da
teologia cristã: a contingência do mundo e de todas as suas partes, uma série de aspectos da
individualidade do ser humano, assim especialmente o seu ser-pessoa, ademais a descoberta
da história como um processo irreversível, aberto em direção ao futuro, a valoração positiva do
infinito como determinação da natureza da origem divina do mundo e, por fim, não a própria fé
cristã na encarnação, mas certamente uma série de efeitos decorrentes dessa fé, especialmente
para a compreensão da liberdade humana e para os conceitos do amor e da reconciliação.
Na seção de Notas, trazemos duas importantes colaborações. O prof. Ivanaldo Santos oferece-nos o texto Joaquim de Fiore e os novos círculos joaquinistas, onde apresenta as principais
idéias de Fiore, os argumentos utilizados pela Igreja para condená-lo por heresia, os principais
círculos joaquinistas do século XIII ao século XVII e, principalmente, os novos círculos joaquinistas da Era Moderna. E o teólogo Bruno Forte, hoje bispo católico, representa a teologia
italiana no texto Verdade, ética, ciência. No texto, um teólogo convida três filósofos “ateus” para
exercitar a arte de perguntar e começam simplesmente pela singela questão da Trindade divina.
Em forma de diálogo imaginário, o Teólogo (T), o Filósofo (F) e o Ouvinte (O) discutem no
trecho aqui selecionado as interações entre verdade, ética e ciência.
Completarão a edição, ao longo das próximas semanas, a seção Comunicação. E, mais uma
vez, recordamos a pesquisadores e autores com escritos originais afins a nosso projeto editorial
que podem nos enviar seus trabalhos (artigos, comunicações, resenhas), desde que atendam
nossas normas de publicação (enviar para: ciberteologia@paulinas.com.br). Aproveitamos para
agradecer aos articulistas desta edição por sua importante participação em nosso projeto.
É sua, portanto, a décima nona edição de Ciberteologia. Aproveite-a.
Uma boa leitura e frutíferas pesquisas a todos!
Afonso Maria Ligorio Soares
Redator-Geral

Sobre as Teologias das Religiões: uma
conclusão inconclusiva

Paul F. Knitter1

Em certo sentido, nosso estudo termina por onde começou — com pluralismo.
Na introdução, principiamos com a perturbadora realidade do pluralismo religioso
— a multiplicidade e variedade de religiões. E, nesta conclusão, olhamos para trás,
para a perturbadora realidade do pluralismo cristão — a multiplicidade e variedade
de teologias das religiões. Naquela introdução, mostramos o desafio que a variedade de religiões lança na soleira da porta do cristianismo — como atribuir sentido
a esses outros caminhos religiosos e como atribuir sentido ao próprio cristianismo
à luz desses vários Caminhos. Porém, tendo investigado como os cristãos buscam
reagir a esse desafio, acabamos diante de uma pluralidade de pontos de vista e
modelos que, para alguns, talvez possa ser ainda mais perturbadora do que a pluralidade de religiões.
Nesta conclusão, quero fazer uma pergunta e tentar respondê-la: podemos dizer do pluralismo de teologias cristãs a mesma coisa que dissemos do pluralismo
de religiões — que é um problema que é também uma promessa? A variedade de
modelos cristãos que recapitulamos nestas páginas é igualmente tanto uma bênção
quanto um embaraço? A multiplicidade de abordagens cristãs das demais religiões
acaso poderia ser tão proveitosa para as Igrejas quanto é frustrante? O pluralismo
cristão acaso poderia ser, como dissemos do pluralismo religioso, não meramente
uma trivial “questão de fato” (resultante de decisões humanas e, assim esperamos,
temporário), mas uma “questão de princípio” (resultante da vontade de Deus e,
assim, segundo a maneira que as coisas devem ser)?
Essas perguntas não são fáceis. E não há respostas claras, seguras. Eis por que
chamei essa conclusão de inconclusiva. As respostas que apresento são somente sugestões. Terão de ser submetidas à prova perante o tribunal do debate participativo
e teológico. Porém, quero realmente expor os motivos pelos quais acredito — ou
melhor, pelos quais espero — que os modelos diferenciados, não raro discordantes,
referentes a uma teologia cristã das religiões que investigamos podem ser exatamente tanto uma promessa como um problema. As diferentes receitas referentes
a uma teologia cristã das religiões podem ser oportunidades, se forem mesmo degustadas, para realçar umas às outras. Porém, para que isso aconteça, para que o
problema torne-se também uma promessa, proponho e recomendo com insistência
que todos nós cristãos façamos duas coisas: conversemos uns com os outros e cooperemos com adeptos de outras crenças religiosas.

1

Este artigo é a conclusão de um dos últimos livros de Paul F. Knitter: Introdução às teologias das religiões, a
ser publicado em breve por Paulinas Editora.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19

1

A necessidade de diálogo intercristão
O esforço por expor uma conclusão para este livro ajudou-me a esclarecer aquilo
que, na verdade, eu queria fazer no livro desde o início. Está bem, minha intenção,
como a de tantos outros teólogos, foi a de convocar meus companheiros cristãos
para um diálogo mais sério, mais frutuoso com pessoas de outras religiões. Porém,
para fazê-lo, venho procurando nestas páginas ajudar os cristãos a comprometerem-se em um diálogo mais sério e frutuoso uns com os outros. Eis o que de fato
pretendi, ao menos implicitamente, na maneira pela qual busquei apresentar cada
um dos modelos referentes a uma teologia das religiões. Do princípio ao fim, tentei
com todo o vigor manter nos bastidores as minhas próprias opiniões e preferências
— embora em tentativas como estas, ninguém possa ter um êxito perfeito. Não queria que o fluxo do livro se construísse na direção de meu próprio modelo preferido.
Por isso, procurei explicar os ingredientes, as motivações, os ideais de cada uma
dessas abordagens de maneira tão cuidadosa quanto possível. Não quis apenas
explicar, mas também defender. Quis que você, leitor, não só compreendesse cada
um desses modelos teológicos, mas que também sentisse e se deixasse atrair pelas
percepções espontâneas, peculiares a cada um, pelo poder que elas têm. Quis que
os nomes que lhes dei não só refletissem aquilo de que se ocupam, mas também
fossem tão neutros, ou não judicativos, quanto possível. Novamente, uma vez que
nomes sempre estão contextual e subjetivamente carregados, desconfio que a nomenclatura adotada não logrou tanto êxito quanto eu esperava. (Eu deveria talvez
ter, conforme o conselho de um amigo, chamado meus modelos de A, B, C, e D em
vez de Modelo de Substituição, Modelo de Complementação, Modelo de Mutualidade e Modelo de Aceitação.)
Em todo caso, minha esperança era de que as explicações de cada um desses
modelos lhe oferecessem dados suficientes e estimulantes, a fim de você se sentir
inspirado e capaz de por si mesmo navegar em caminho próprio por essas várias
possibilidades e de chegar às suas conclusões — e talvez ao “modelo de sua maior
preferência”. Na caminhada que fizemos por entre esses diferentes modelos, espero
que as perguntas e pontos de interesse apresentados tenham-se tornado igualmente
seus também, e que agora você busque encontrar respostas próprias, fale sobre elas
com outras pessoas, procure entender onde está situado. Se agora, depois de trilhar
seu caminho e participar dos debates por todo esse livro, você possui um quadro
mais nítido da posição onde se encontra em relação às outras religiões (ou pelo
menos da posição onde não se encontra), acho que o livro funcionou.
Porém, seja qual for o local onde você está, espero que o livro tenha-o igualmente convencido de que é melhor não construir nenhuma cerca em torno dele.
Para ser sincero com você, ao tentar escrever este livro da maneira como o escrevi, foi isso que vim a concluir com relação a mim mesmo. Ao buscar descrever
cada modelo da maneira mais correta, mais convincente e mais crítica que podia,
acabei por perceber com maior nitidez e desconforto tanto as vantagens de outras
perspectivas como as impropriedades e perigos das minhas próprias. Está bem,
ainda tenho o meu modelo de maior preferência, e, tendo escrito o livro, sinto-me
comprometido com ele tanto quanto o era antes; porém, mais do que nunca estou
também convencido de que, se é mesmo para eu evitar os excessos encravados em
minha própria abordagem das demais religiões, tenho de dar ouvidos às opiniões
e percepções espontâneas, peculiares aos cristãos que escolheram outras perspectivas. A imagem que parece comportar o que, assim espero, você pode perceber
por si mesmo, é a de uma rede que funciona por verificação e compensação. Os
diferentes modelos que identificamos dentro das Igrejas cristãs podem servir para
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uma interação dinâmica de aferições e compensações uns para os outros. Cada
um direciona seu projetor de luz para determinados ingredientes ou convicções
que são essenciais para qualquer abordagem cristã de outras religiões. Porém, ao
concentrarem o projetor de luz para uma determinada porção do Evangelho, cada
modelo corre o risco de deixar as demais em segundo plano. Daí a necessidade
de os diferentes modelos resplandecerem e mostrarem-se uns para os outros, e de
buscarem fazer aferições e compensações mútuas.
Neste ponto, ao término de nossa caminhada, permitam-me olhar para trás e
tentar concentrar a atenção naquelas peculiares pedras preciosas do Evangelho que
brilham no âmago de cada um dos modelos estudados.
1. O Modelo de Substituição. Esse modelo vibra com sua experiência e vivência
interior, com sua convicção de que, quando a mensagem de Jesus é de fato compreendida e aceita, ela transtorna. Ela muda as coisas, ou ao menos muda as coisas
de posição. O modo de ser de cada um na vida, ou na religião, depois de conhecer
Jesus, não será o mesmo de antes. As coisas — pelo menos algumas delas — vão
mesmo ser substituídas. É esse o resultado natural de algo que diz respeito ao Evangelho de Jesus e que todos os cristãos reconhecem: Jesus quer mudar as coisas, a
fim de melhorá-las (o que pressupõe que nossas vidas e nosso mundo sempre podem tornar-se melhores). Além de todas as coisas maravilhosas que Jesus traz consigo, ele também exige aquilo que pode ser uma conversão dolorosa — isso talvez
em diferentes graus para pessoas diferentes, porém, para todas elas alguma espécie
de reviravolta na situação de cada uma. Desse modo, quando as pessoas ouvem
a Boa-Nova e sentem a presença do Espírito vivo de Cristo, ele não vai somente
deleitá-las, mas assustá-las. Ele fará exigências. E as exigências vão habitualmente
significar que as pessoas têm de abrir mão ou afastar-se de algumas das práticas ou
atitudes que antes não questionavam. Em outras palavras, haverá alguma forma, ou
algum grau, de substituição.
Desse modo, o Modelo de Substituição relembra a todos os cristãos que, em
seus encontros, convivências e debates coletivos com outras religiões, muitas vezes
terá de haver aquilo que popularmente se conhece como “repreender por amor”.
Ao quererem achegar-se aos outros dessa maneira compassiva, os cristãos terão de
muitas vezes tomar posições firmes em favor do que Jesus está exigindo. Assim, nem
sempre o diálogo será confortável; haverá discordâncias, oposição — está bem,
haverá aquilo que um de nossos teólogos chamou de “polêmicas”. Embora tais polêmicas ou confrontações hão de ser sempre feitas com amor, respeito, humildade,
sem violência, também serão elas claras e firmes. Com o Modelo de Substituição,
todos os cristãos podem e devem aprender que, se nosso diálogo com adeptos de
outras crenças é sempre sem obstáculos e agradável, algo pode talvez estar errado.
Quem sabe, estamos diluindo ou esquecendo aquelas palavras “duras” que estão
igualmente contidas no Evangelho de amor pregado por Jesus.
2. O Modelo de Complementação. Esse modelo não contradiz, mas de fato traz
um equilíbrio necessário às preocupações que estão no âmago do Modelo de Substituição: o Evangelho não só transtorna mas também confirma. O Deus que Jesus
anuncia é um Deus que já está posto, que já ama as pessoas, que busca estar presente na vida de cada uma delas, que as chama à paz umas com as outras. Porém,
a esse sentido de ligação, de confirmação, de esclarecimento da presença de Deus
como já existente em outras tradições religiosas, o Evangelho vai também acrescentar algo. Por intermédio de um encontro com Jesus, durante o diálogo com cristãos,
os seguidores de outras crenças devem descobrir que isso lhes é fecundo. Jesus há
de acrescentar-lhes algo, e, embora esse algo talvez não esteja em contradição com
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o que eles já conhecem ou fazem, ele há de ser um realce, uma revelação mais plena da que já conhecem. Ao fazê-los capazes de reconhecer e de regozijar-se com
as riquezas que já possuem, Jesus vai acrescentar-se a essas riquezas. Se as pessoas
de alguma maneira não estão satisfeitas com o que ouvem os cristãos dizerem durante o diálogo, algo está errado. De alguma maneira, esse modelo enfatiza que Jesus vem para completar, acrescentar e, assim, trazer plenitude às outras religiões.
Devemos acrescentar que, ao tornarem-se mais plenas, as demais pessoas de fé
não vão necessariamente tornar-se cristãs, no sentido de aderirem à Igreja cristã.
Porém, se elas de fato tiveram um encontro com Jesus durante o diálogo com os
cristãos, elas serão diferentes. Como viemos a saber, serão “melhores hindus, melhores muçulmanos, melhores budistas”. Segundo o Modelo de Complementação,
se os cristãos não buscam promover o aprimoramento — a completude — dos outros no diálogo, negligenciam o poder e a significação de quem Jesus é.
3. O Modelo de Mutualidade. O lembrete-chave que essa abordagem oferece
aos cristãos que seguem os dois modelos anteriores pode ser resumido de maneira
simples: “Ele funciona em ambas as direções!”. O diálogo inter-religioso propõe-se
a ser um diálogo de fato recíproco. Tudo que os cristãos acreditam que pode acontecer aos adeptos de outras crenças religiosas durante o diálogo pode igualmente
acontecer com os próprios cristãos. Quando os cristãos abrem-se para os outros
em convivência e debate coletivo, também eles têm de estar prontos para serem
“transtornados”, serem talvez revirados, desafiados a substituir algumas crenças ou
hábitos que jamais questionaram. Igualmente, devem estar prontos para descobrir
que o que viram e ouviram de um budista ou de um muçulmano pode talvez confirmar, e mesmo acrescentar-se, ao que já receberam de Jesus mas que na verdade
jamais entenderam. Mediante o diálogo, os cristãos podem vir a compreender Jesus
de maneiras que nunca teriam sido possíveis sem o diálogo. Pode ser que a convivência e a discussão com os outros vá até mesmo revelar-lhes verdades acerca
de Deus e da humanidade que parecem não estar contidas na revelação de Jesus,
mas que se encaixam e, desse modo, dão realce, ao que Jesus tinha a dizer. Nessas
diferentes maneiras, salientam os cristãos adeptos da mutualidade, os cristãos têm
meios de tornarem-se melhores cristãos porque conversaram com hindus, judeus
ou budistas, e aprenderam com eles. Isso quer dizer que eles podem completar-se
por meio de semelhante convivência e debate coletivo.
E o motivo pelo qual os próprios cristãos precisam abrir-se à completude mediante o diálogo, continua a teologia mutualista a destacar, é porque o Deus que
Jesus nos revela é um Mistério e um Amor que há de ser sempre mais do que jamais
podemos abranger. O amor e o desejo de Deus de acolher a criação com desvelo
é universal e funciona de maneiras cuja natureza nunca conseguiremos explicar
rigorosamente. Os cristãos mutualistas lembram a seus coirmãos de fé de que qualquer teologia das religiões que pretenda chamar-se a si mesma de cristã tem de
equilibrar a universalidade do amor de Deus com a particularidade da encarnação
desse amor em Jesus. É verdade que muitos (poder-se-ia dizer todos) os teólogos
mutualistas que estudamos talvez não façam um bom trabalho para pôr esse equilíbrio em prática. Porém, o esforço por alcançar um pouco desse equilíbrio entre
a universalidade e a particularidade do modo de proceder de Deus com o mundo
tem de ser parte essencial de toda teologia cristã das religiões.
4. O Modelo de Aceitação. A pedra preciosa que brilha no âmago do Modelo de
Aceitação é parte da lei que todos os cristãos encontram no âmago do Evangelho:
o mandamento de amar, de amar deveras, ao próximo. Os defensores desse modelo
lembram aos demais cristãos de algo de que estes facilmente se esquecem: não se
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consegue de fato amar ao próximo a não ser que se aceite, que de fato se aceite,
a alteridade do próximo. Se os cristãos sempre devem “deixar Deus ser Deus”,
sempre devem também “deixar o próximo ser outro”. Positivamente, isso significa
tolerar e, tanto quanto possível, valorizar e afirmar a identidade distinta, diferente
de nosso próximo. Negativamente, isso significa não controlar, não manipular, nem
definir nosso próximo. Aceitar e respeitar de fato a alteridade de nosso próximo
quer dizer em essência aceitar e respeitar suas diferenças.
Porém, ouvimos o Modelo de Aceitação nos dizer que é precisamente isso que
os cristãos são menos capazes de fazer, e não necessariamente de modo consciente
ou malicioso, mas sim por causa da linguagem. Somos incapazes de perceber o
quanto sempre nos pomos a olhar, a julgar o outro e o quanto a ele sempre reagimos a partir da perspectiva de nossa linguagem cultural e religiosa. É esta uma
das admoestações mais valiosas que faz esse modelo: estar cônscio e prevenido do
quanto nossas próprias perspectivas impedem-nos de enxergar, e, por conseguinte,
de respeitar a alteridade do outro e dela aprender. Isso significa que devemos estar
cônscios do quanto nossa linguagem pode impedir-nos de amar nosso próximo.
Se aceitamos mesmo a alteridade de nosso próximo e das religiões, se reconhecemos que jamais lhes conseguiremos captar e entender a alteridade plenamente,
havemos então de também aceitar a diversidade. Sempre haverá “vários” em se
tratando de “religião” — é esse o radical lembrete do Modelo de Aceitação. Ou, de
maneira mais teológica, Deus ama a diversidade. Está bem, Deus também ama a
unidade, porém não a ponto de destruir a diversidade. Uma vez mais, percebemos
que qualquer teologia cristã, quer ela atue com base em um Modelo de Substituição, de Complementação ou de Mutualidade, terá de adotar um outro instrumento
equilibrador: dessa vez, entre a unidade e a diversidade. Jesus convoca-nos à unidade, porém nunca à custa da diversidade.
O que estou procurando fazer agora com este sucinto retrospecto dos modelos é
um tanto perigoso. Selecionei algumas pedras preciosas mais específicas da vida e
da fé cristãs e que parecem estar no centro de interesse de cada modelo. Há outras
pedras preciosas ocupando cada um desses centros de interesse, como procurei demonstrar nas “percepções peculiares”, no final da recapitulação que fizemos para
cada modelo. Meu propósito e entendimento é que cada teologia das religiões que
avaliamos neste livro possui certo número de preocupações essenciais que, embora
possam talvez não se encontrar no centro de interesse de outras teologias, têm de
ser levadas a sério por qualquer teologia cristã. Tudo isso significa que todos os modelos têm de se conferir e compensar — de se desafiar e somar — uns aos outros.
Tudo isso deixa subentendido também que, embora possamos (devamos?) ter
um “modelo de maior preferência” que vivifique e dirija nossos relacionamentos
com os adeptos de outras crenças religiosas e embora possamos talvez chamar
esse modelo de “o melhor para nós”, ele não deveria ser considerado o modelo
absoluto, o modelo único, a ser empregado. Nossa própria perspectiva, seja ela
de substituição, de complementação, de mutualidade ou de aceitação, quem sabe
pode fornecer-nos os melhores meios de estabilizar a gangorra de que falamos ao
longo de todo este livro — o equilíbrio ou o sobe-e-desce com que todas as teologias cristãs da diversidade de religiões têm de trabalhar, entre particularidade e
universalidade, diversidade e unidade, espiritualidade pessoal e comprometimento
social. Não obstante, muito embora o modelo de preferência possa talvez proporcionar as melhores ferramentas de equilíbrio, não se vai mesmo conseguir fazer uso
delas a não ser que haja também uma discussão com cristãos que utilizam outras
ferramentas, e que a partir deles haja um aprendizado.
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É essa a minha primeira conclusão inconclusiva: a necessidade de um diálogo
intercristão acerca das demais religiões. Porém, como fazê-lo, como pô-lo em uma
prática funcional, produtiva? Estamos falando de ecumenismo cristão — cristãos de
diferentes denominações e experiências históricas buscando aproximar-se e aprender uns dos outros. Todos sabemos o quanto isso pode ser difícil. O que me conduz
à segunda opinião conclusiva que elaborei.

A necessidade de cooperação inter-religiosa
Na verdade, não acho que um diálogo intercristão sobre uma determinada teologia das religiões funcionará se os cristãos fizerem somente isso. Se discutimos
acerca de outras religiões apenas entre nós, não haveremos de ir muito longe. Desse modo, uma vez mais concluo o círculo que representa o fluxo deste livro: começamos, na introdução, com a necessidade de os cristãos dialogarem com outras
religiões. E é aí que terminamos. O gênero dos debates teológicos intercristãos que
há pouco eu dizia serem necessários para um diálogo cristão com outras religiões
não será possível sem simplesmente haver um tal qual diálogo com elas mesmas.
Em outras palavras, o que torna urgente e necessário o diálogo intercristão acerca
das outras religiões é também o que o torna possível e frutuoso: o debate, o relacionamento, a cooperação com pessoas de outras comunidades religiosas.
Devo reconhecer que estou fazendo eco à recomendação feita no capítulo 11
pelos teólogos adeptos da teologia comparada. Eles recomendaram com insistência
a seus companheiros cristãos que simplesmente mergulhassem nos encontros de
debates com outras religiões, ainda que não estivessem com seu equipamento teológico de natação no devido lugar; de fato, os comparativistas declaram que uma
teologia das religiões não deve preceder o diálogo, mas que vai dele nascer. Como
disse mais no começo, acho que esse é o problema insolúvel do ovo ou da galinha.
Não é uma questão de etapa 1 e, depois, de etapa 2. Temos de executar ambas ao
mesmo tempo, movendo-nos em torno de um círculo de teologia e de diálogo, ou
de um círculo de cristãos que discutem entre si e de cristãos que discutem com
adeptos de outras crenças.
Assim, minha pergunta é: de que maneira podemos melhor assumir esse diálogo com as outras religiões? Ou: em que situação podemos mergulhar no diálogo
com elas? Mais precisamente: como podemos nos defrontar com adeptos de outras
crenças de tal maneira que não nos exija dispor nossa ação teológica conjuntamente, e que não só enriqueça mas também possivelmente corrija nossas percepções
teológicas de outras religiões? A proposta que quero fazer provém de minha própria
experiência recente de diálogo inter-religioso.
Desde 1996, faço parte do corpo de curadores do Conselho Inter-religioso de
Paz (Interreligious Peace Council). Trata-se de um grupo — na verdade, de uma
organização não-governamental — formado pouco depois do Parlamento Mundial
das Religiões (World Parliament of Religions) em 1993. As manifestações de apoio
que convocaram e reuniram o Conselho de Paz vieram não tanto das próprias religiões quanto daquilo que por toda parte os diferentes grupos de pessoas religiosas
ouvem à sua volta — a voz da natureza sofredora e de suas sofridas criaturas. Os
membros do Conselho perceberam que as comunidades religiosas gastam demasiado tempo falando sobre problemas entre as religiões e tempo insuficiente sobre
problemas mais importantes que se apresentam e aterrorizam a todos nós — problemas de pobreza, violência, injustiça e degradação ambiental. Assim, o alvo do
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Conselho de Paz é formar um grupo de líderes religiosos de maior proeminência,2
auxiliados por um grupo de curadores prontos para visitar, mediante convite, as
áreas do mundo em que há conflito e violência; a finalidade dessas visitas é procurar oferecer uma contribuição inter-religiosa para a solução não violenta e justa do
conflito. Entre nossos locais de diálogo até o momento estão Chiapas, no México,
Israel-Palestina e Irlanda do Norte.
Minha própria experiência com o Conselho de Paz reflete a de outros membros
e, creio eu, serve de exemplo de como os cristãos talvez possam melhor se comprometer com seguidores de outras crenças religiosas. Unimo-nos porque todos nós
ouvimos o chamado dos que sofrem no mundo e sentimos uma responsabilidade
ética, como pessoas de fé religiosa, de fazer algo. Assim, agimos conjuntamente;
escutamos as vozes e os modos de ver de todos aqueles envolvidos no conflito;
lutamos para compreender o que está ocorrendo, em solidariedade com todos ali
envolvidos, mas com especial preocupação com as vítimas ou com aqueles menos
capazes de fazer alguma coisa a respeito de seu próprio sofrimento. Procuramos
agir no sentido de atender às necessidades humanas imediatas onde podemos (por
exemplo, levar fornos para os pobres de Chiapas) e também no de expressar a verdade solidária e compassiva aos que estão no poder (por exemplo, os militares).
Por conseguinte, as primeiras etapas na maneira pela qual os membros do Conselho de Paz (os conselheiros e os curadores) relacionam-se uns com os outros não
são explicitamente religiosas. São éticas. Reunimo-nos, antes de mais nada, não
para compartilharmos nossas crenças, mas para, juntos, agirmos movidos por nossas crenças. O que motiva a participação cristã no Conselho de Paz, por exemplo,
não é o desejo de compartilhar a mensagem de Jesus com budistas e hindus, mas o
desejo de aplicar a mensagem de Jesus em pessoas reais em uma situação real em
que haja sofrimento e violência — e fazê-lo com budistas e hindus, que ali estão
porque também eles querem reagir à mesma situação movidos por sua experiência
ou vivência interior do Darma. Em primeiro lugar, agimos juntos. Porém, levados
por essa ação compartilhada, como ficou convincentemente claro para todos nós,
eis que nela crescem preciosos e profundos vínculos de amizade. Passamos a gostar
uns dos outros, a zelar uns pelos outros, a cada um respeitar o outro. Essas amizades parecem ser mais profundas — ou, pelo menos, diferentes — dos relacionamentos que com freqüência resultam dos tipos tradicionais de encontros voltados
para o diálogo. A proximidade que percebi haver entre mim e Maha Ghosananda (o
líder dos budistas cambojanos) depois de termos ambos chorado ao escutar o relato
da comunidade nativa de Acteal, após o terrível massacre sofrido por esse povo em
dezembro de 1997, é diferente da proximidade que sentiríamos depois de discutir
os ensinamentos de Jesus e de Buda, ou de meditar juntos. Agir, lutar e sofrer juntos
pela causa da paz ou da justiça contribui para amizades especiais.
Porém, tais amizades, por se darem entre pessoas de fé religiosa, também trazem
em si próprias os frutos religiosos e dialógicos dessas mesmas pessoas. Ao buscar
analisar as causas da violência, ao tentar conseguir determinar a maneira pela qual
devemos reagir e o que devemos fazer, os membros do Conselho de Paz naturalmente compartilhavam suas crenças e motivações religiosas. Normalmente, essa
2

Entre os membros do conselho de paz estão Dalil Boubakeur, Elsie Boulding, Swami Chidananda
Saraswati, Ir. Joan Chittister, Chung Hyun Kyung, Ir. Dhamananda (Chatsumarn Kabilsingh),
Samdech Preah Maha Ghosananda, Dalai Lama, Fr. Thomas Keating, Máiread Maguire, Imã W.
Deen Mohammed, Chandra Muzaffar, Bispo Samuel Ruiz García, Sandhong Rinpoche, L. M.
Singhvi, Bispo Desmond Tutu e o Rabino Levi Weiman-Kelman. Para mais informações sobre o
Conselho de Paz, consultar o website: www.peacecouncil.org.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19

7

partilha gerava apoio e esclarecimento mútuos. Por vezes, não obstante, havia diferenças que produziam tensões. Porém, porque conversávamos uns com os outros
como amigos, por causa do respeito e do amor que sentíamos uns pelos outros, e
porque nossa meta não era provar quem está certo mas sim ajudar as vítimas da
violência da melhor maneira que podíamos, conseguíamos aceitar essas diferenças,
conviver com essas tensões e aprender com elas. Um dos “diálogos” mais difíceis
e, ainda assim, mais fecundos que vivenciei deu-se no final de nosso encontro em
Chiapas, depois que havíamos visitado e escutado não só a nação maia nativa mas
também os representantes do governo mexicano. Cristãos, judeus e muçulmanos
quiseram divulgar uma declaração denunciando as políticas governamentais adotadas; devemos apoiar os pobres sem tomar partido nenhum, disseram-nos eles!
A solução conciliatória que elaboramos era de tal ordem que previa que todos os
lados do conflito, de verdade, dessem ouvidos uns aos outros e aprendessem uns
com os outros.
Uma vez que o agir em conjunto como pessoas de fé religiosa conduz naturalmente à partilha em conjunto como pessoas de fé religiosa — isto é, à partilha de
nossas próprias crenças e experiências ou vivências —, todas as nossas reuniões
do Conselho de Paz encerram-se com algum tipo de ritual inter-religioso de que
não só nós participamos, mas de que participam as pessoas que nos convidaram a
compartilhar seus sofrimentos. Essa necessidade de levar avante um diálogo mais
explicitamente religioso que surge de maneira natural a partir de nosso agir em
conjunto foi também a razão por que o Conselho de Paz decidiu, em setembro
de 2000, que nos era necessário um tipo de reunião de tipo mais “desértico” no
Mosteiro Trapista do Getsêmani, onde pudemos de maneira mais afável e intensa
conversar uns com os outros, compartilhar juntos nossas Escrituras, orar e meditar
conjuntamente. Assim parece que pessoas de fé religiosa que agem conjuntamente
permanecem e oram juntas.
Desse modo, minha sugestão é que esse gênero de diálogo ético com pessoas
de outras religiões e que está fundamentado na ação seja o gênero de diálogo em
que os cristãos “mergulhem fundo”, não obstante o modelo teológico específico
que utilizam. Estou confiante em que todos os quatro modelos que recapitulamos
seriam capazes de afirmar que semelhante trabalho conjunto com pessoas de outras crenças religiosas no interesse da paz, da justiça e da integridade da criação é
uma forma tolerável, premente e primordial de encontro e debate inter-religioso.
Afinal de contas, todos os cristãos, não obstante a família teológica ou denominacional a que pertençam, podem concordar que o Reino de Deus estava no cerne
da mensagem de Jesus e que esse Reino convoca as pessoas e confere-lhes poder
para zelar umas pelas outras e pelo conjunto da criação. Os cristãos não devem
ter dificuldades — na verdade, devem sentir uma verdadeira obrigação — de atuar com qualquer um que também tenha o compromisso de zelar pelo sentimento
de comunidade e participação entre seres humanos e o planeta, e de acabar com
o sofrimento e a injustiça nessas relações. Semelhante sentido de urgência ou de
obrigação somente vai ganhar intensidade quando os cristãos também ouvirem os
crescentes pedidos que chegam de líderes políticos e culturais no sentido de que
as religiões dêem sua importante, se não necessária, contribuição para solucionar
as crises com que se defronta a comunidade das nações. “Não haverá paz entre
as nações a não ser que haja paz e cooperação entre as religiões!” Se os cristãos
encontram alguma verdade nessa declaração, como muitos deles encontram, então a declaração é também um chamado para um diálogo orientado no sentido da
ação.
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E esse gênero de diálogo em que cada parte se mostra ética e globalmente sensível pelas outras vai possibilitar aos cristãos formar novos gêneros de amizades com
pessoas que trilham outros caminhos, amizades afinadas e fortalecidas na vivência
compartilhada de sinceramente amar e agir em prol do bem-estar do próximo. Sob
a moção de tais amizades, como tem sido a experiência do Conselho de Paz, há
de manifestar-se a capacidade recém-adquirida de cada um respeitar a alteridade
desses amigos de fé religiosa diferente, de com ela ser paciente e de com ela talvez
aprender e se beneficiar. O diálogo religioso vai desenvolver-se levado pela ação
ética. É também provável que, a partir desse diálogo, a partir do que com ele aprenderem, os cristãos conseguirão esclarecer, confirmar e mesmo corrigir as teologias
que eles trazem para o diálogo. O diálogo vai alimentar e dar alento à teologia.
Esse alento e esclarecimento da teologia pode também ocorrer dentro do diálogo que os cristãos praticam entre si mesmos. Foi aonde procurei chegar quando
mais acima dizia que o necessário diálogo intercristão necessita da ajuda do diálogo inter-religioso. Ou, de modo mais claro e pessoal: as amizades que os cristãos
fazem com pessoas de outras religiões podem alimentar e animar as amizades
que os cristãos fazem quando cruzam as próprias fronteiras interdenominacionais
uns dos outros. Amigos inter-religiosos podem contribuir para fazer melhores amigos intercristãos. Porque nos tornamos amigos intercristãos pela nossa participação
compartilhada em diálogo ético com nossos amigos inter-religiosos, nós, cristãos,
seremos mais capazes, assim o espero, de compartilhar as diferentes teologias das
religiões que adotamos. O diálogo ético que compartilhamos com os outros há de
vivificar e orientar o diálogo teológico que temos conosco mesmos.
Realmente, não só em relacionamentos inter-religiosos, bem como também em
relacionamentos intercristãos, diálogo e teologia vão formar um círculo revigorante, em constante rotação. Não só a teologia (o esforço por compreender a nós
mesmos) mas também o diálogo (o esforço por agir com os outros e compreendêlos) hão de visitar um ao outro, de vivificar-se, desafiar-se, transformar um ao outro.
Os cristãos precisam debater uns com os outros a fim de compreender as outras
religiões; porém, precisam absorver as outras religiões a fim de conseguir debater
uns com os outros. O círculo gira dessa maneira. Porém, venho afirmando que o
lugar de entrada nesse círculo, por assim dizer, é o diálogo prático, ético em escala
global, em que cada parte se mostra sensível às demais, e no qual os cristãos, entre
si mesmos e juntos com adeptos de outras crenças religiosas, ajam, trabalhem, debatam e rezem conjuntamente, a fim de “salvar” a Terra e os povos e criaturas que
nela habitam dos sofrimentos e violências com que agora se defrontam.
Acaso não seria isso coerente com o que Jesus queria dizer quando afirmou:
“Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos
serão acrescentadas” (Mateus 6,33)? Comprometei-vos, antes de mais nada, em
agir conjuntamente com vossos companheiros cristãos e com os irmãos e irmãs de
outras religiões na promoção do amor, da justiça e da paz do Reino de Deus — e as
vossas teologias vos serão acrescentadas. E ainda que tal não aconteça, ainda que
acaso não alcancemos tanto progresso teológico assim, o mundo ficará entretanto
melhor.
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Fé e religião no mundo
contemporâneo1

Stanislas Breton

Nas análises anteriores não consideramos a relação da fé e da religião com a
ciência, segundo o sentido preciso que, a partir de agora, daremos a esse substantivo. Retardamos o exame conscientemente. A ciência que se pratica hoje nada
tem com o que, na terminologia antiga ou medieval, chamava-se ciência. Convém
agora considerá-la menos em si mesma e mais no contexto histórico em que ela
desempenha o papel de fator mais decisivo. Com efeito, foi sobretudo ela, e não
a filosofia ou a política, cuja importância não se nega, que mudou a face da Terra.
Para designar essa mudança usa-se o nome vago de secularização. Não se deve
confundir a secularização e o laicismo, como nós na França, de forma quase exemplar, o compreendemos. Em conseqüência, veremos que reação têm a religião e a
fé diante desses dois elementos quase atmosféricos que constituem a singularidade
de nosso tempo.

A secularização
Entendemos por secularização três coisas cuja distinção é útil: um fato maciço
particular ao Ocidente cristão, o conjunto dos fatores responsáveis por ele; o novo
espírito que nasce daí.
1. Um fato maciço. O caráter maciço do fato se vê em dois pontos. De um lado,
ele estende-se sem exceção a todas as regiões em que está presente o que, carentes
de uma expressão melhor, designamos aqui por sedução ocidental. De outro, essa
influência não procede de uma intenção deliberada. Assemelha-se a uma difusão
inconsciente que, nas mais distantes zonas, bem como nas mais próximas, conseguiu criar uma nova sensibilidade e um novo bom senso.
A amplitude dessa disseminação sutil não está definida por fronteiras precisas.
Seu espaço se expande continuamente. E sua velocidade de propagação aumenta
na proporção em que os países influenciados estão distantes da fonte ocidental. Na
África e na Ásia, para lembrar casos macroscópicos, a sedução manifestou seu mais
alto grau de intensidade. O choque assim provocado explica-se pelo fato de que
essas regiões, culturalmente, eram as menos preparadas contra a invasão. No caso,
a falta de preparo parece dever-se às diversas tradições que, em mundos culturais
tão diversos, modelaram, sem obstáculos sérios, a mentalidade das populações.
1

Este artigo foi extraído do cap. 4 do livro de Stanislas Breton, O futuro do cristianismo, São Paulo: Paulinas,
2006, pp. 91-112.
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Quanto ao modo da influência, sedução é a palavra que melhor a exprime. Sem
dúvida, tanto o ensino como os livros que expõem seu conteúdo ou preparam sua
difusão tiveram sua importância. Mas são apenas meios a serviço de uma causa.
Em sua origem, um fenômeno de uma tal amplitude só se compreende pela atração
de uma novidade sem precedente. Sem querer cair nas explicações ditas místicas,
proporei a esse respeito uma fórmula aristotélica de teor descritivo: “Move como
objeto de amor” (kinei os eroménon). Não adianta desconfiar do mito e do mítico,
a atração continua existindo tanto no mundo cultural como no físico. O caráter
maciço do fenômeno e a rapidez de sua difusão devem-se a um entusiasmo análogo ao que experimentaram os navegadores espanhóis e portugueses diante do
aparecimento de terra nova. Terra nova, mas também e sobretudo conversão a uma
existência nova que atropela costumes e tradições.
2. A ciência como fato maciço. Os traços que, em abstrato, definem a capacidade energética de um fato maciço são reconhecíveis, inicialmente, na ciência em
sua qualidade de especificação de certo espírito. Afirmamos, sem hesitar, a ciência,
apesar do plural reclamado pela prudência crítica. É fato que muitas disciplinas se
honram com esse título. Recentemente, teve curso entre nós uma distinção pouco
lisonjeante para alguns, entre ciências chamadas duras e os saberes débeis, cuja
humilhação era minorada pelo qualificativo misericordioso de ciências humanas.
De qualquer maneira, e qualquer que seja a diferença apresentada, existe em tudo
o que hoje pretende de forma séria ser chamado de científico a partilha de um espírito comum, espírito objetivo, se quisermos, provavelmente derivado das ciências
duras como a física e a biologia. Esse espírito se manifesta, não importa a originalidade da disciplina praticada e seu método, por alguns escrúpulos com uma nota
negativa dominante. A finalidade, como sentido dos fenômenos, é colocada entre
parênteses, para não dizer mais. Em vista da rima de razão que a liga à teleologia,
a teologia, mesmo entre os teólogos, é objeto de um temor que se funde com o
medo da ideologia, esta última também ligada ao imaginário mitológico. É inútil
acrescentar que em geral prefere-se o plural das origens ao singular maiúsculo da
Origem. Assim não causará surpresa o primado da exterioridade ou das “relações
externas”, conjugada com a volta do caos e do acaso, invocados de forma diversa
pelo filósofo e pelo cientista.
Quando acentua-se o artigo definido, a ciência se apresenta como o “universal
concreto” que existe e que é único. Ela comanda, de fato, um bom senso bem
compartilhado, tanto por aqueles que não sabem como pelos que sabem. Ademais,
de agora em diante inseparáveis dos vários saberes, as proezas da técnica destilam,
por sua vez, a convicção de que o domínio humano das coisas, libertado de toda
referência teológica, confirma sua explicação humana. A secularização como fenômeno maciço se baseia sobre a adesão da multidão a uma outra maneira de ver o
mundo como totalidade. Na busca de explicações, a dupla fascinação pela eficácia
do produzir e pela economia das razões causais manifesta também a recessão cultural do fenômeno religioso.
3. A filosofia e suas luzes. Aceita-se sem problemas que a filosofia teve, no processo de secularização, um papel importante. Tentarei medir sua importância, sem
exagerar.
A história da filosofia deve reconhecer-lhe, inicialmente, a função crítica que lhe
é própria. A critica se exerceu, particularmente na Grécia, em relação aos conteúdos religiosos, como representações do imaginário que colocam as divindades a
nosso alcance, tendo em vista os numerosos benéficos que delas se espera. A filosofia combateu um firme antropomorfismo, conatural ao homem, e que se alimenCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19
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ta continuamente de um antropocentrismo bastante interesseiro. Ela determinava
assim a diferença fundamental entre a religião e uma reflexão que se pretendia
radical. Essa distância apareceu clara na distinção aristotélica entre mythos e logos.
O mythos, produto da fantasia relativa às gêneses e aventuras dos deuses, é sobretudo narrativa de conto, indefinidamente oferecido e consolidado na tradição do
“se diz”, dito esse relacionado com um “dizer” de revelação. O logos é também um
dito e um dizer, mas um dizer que apresenta as razões do que afirma. A tradição
transmite sem dar suas razões. O logos invoca um princípio de razão que está na
origem de todos os racionalismos, na qualidade de críticas à religião. Desse ponto
de vista, estabeleceu-se uma conivência indiscutível entre o saber científico e o
saber filosófico.
Parece que tal conivência tomou um rumo duplo. No que se chamou metafísica
― disciplina que se afirmava e pretendia ser a ciência suprema ―, é fácil marcar uma
linha contínua que ia até o Supremo, o Ser como ser ou o Pensamento puro. Podiase reconhecer aí o que as religiões chamam Deus. As referências tácitas ou confessadas ao Deus cristão não faltam nas filosofias clássicas. Esses fatos solidamente estabelecidos permitiram definir, segundo os termos de Heidegger, uma “constituição
onto-teológica da metafísica”, em qualquer época considerada.
4. Existe uma outra linha, menos contínua e mais próxima da ciência como nós
a concebemos hoje. Ela tem um nome que mete medo, materialismo. Seu ateísmo
não deixa margem a dúvidas. Combatida ou recalcada pelos metafísicos, na história da filosofia foi a mais temível crítica da religião. Com efeito, a metafísica ― com
exceção da obra de Espinosa até certo ponto2 ― está permanentemente em afinidade
com o que se deve chamar “o teológico”, como expressão elaborada do fenômeno
religioso. O materialismo abala com um só movimento os fundamentos da religião,
da teologia e da metafísica. Nele convém distinguir duas versões. A primeira, da
qual Engels seria o mais característico representante, identifica a matéria com a
substância única do espinosismo e, por esse expediente, confere ao materialismo
uma essência metafísica. Outra é a posição do materialismo antigo de Leucipo, Demócrito e Lucrécio, bem como do materialismo francês do século XVIII. Adversário
de uma metafísica que se apresentava como ciência, reivindica, de encontro à finalidade e sentido providencial imanente ou transcendente à natureza e à história, os
direitos do acaso, do caos, da contingência e da pura exterioridade.
5. Qual foi a influência dessas filosofias? Na Antigüidade grega e romana, o materialismo é a doutrina de um pequeno grupo, cujo raio de ação, fora dele, atinge o
conjunto, um pouco maior, dos filósofos que eles combatem. Nada mais. No século XVIII, o materialismo do barão de Holbach, de Helvétius, de Diderot, da própria
Enciclopédia, não é apenas uma questão de doutrina: é a bandeira de uma causa
sagrada, a liberdade contra as trevas de uma religião protegida, feliz, cúmplice do
poder da monarquia. De mais a mais, os materialistas não são os únicos resistentes.
Fazem parte do grupo maior dos “filósofos”. Já se falou muito da insignificância
filosófica desses “filósofos”. Seu nome se tornou sinônimo da superficialidade francesa, reputada incompatível com o sério da profundidade que, nessa época, é sem
dúvida o apanágio da filosofia alemã. A comparação é esmagadora, mas enganosa.
Esses filósofos um pouco malditos, embora não sejam poetas, interessam-se menos
pelos conceitos da filosofia profunda que pela idéia filosófica por excelência: a
2

Louis Althusser foi no marxismo francês o filósofo que mais contribuiu para o renascimento de um
spinozismo muito próximo das teses materialistas. A alternativa Hegel ou Spinoza é muito significativa. A
respeito, vale a pena consultar o livro de MACHEREY, Pierre. Hegel ou Spinoza. Paris, Maspero, 1979.
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liberdade. Ora, a idéia não é o conceito. Não decorre do conhecimento, mas de
uma causa válida em si e por si ― nesse sentido causa sui, para usar a expressão
consagrada. Representa um ideal difícil de realizar nas condições da época, mas
que é preciso, a qualquer preço, fazer que viva, não em virtude de uma implicação
lógica segundo o estilo do metafísico, mas pela coragem de um risco assumido.
Os iluministas dessa forma, não importa o que seja deles dito, honraram a filosofia
por uma prática que não separa a idéia da ação. Merecem seu nome e prestaram
serviços relevantes à filosofia. Antes dos políticos, aos quais inspiraram, foram eles
os combatentes da liberdade. A sua maneira, deram vida à filosofia, não por causa
de um argumento ontológico, mas pela eficácia da ação consciente de seu poder.
É possível medir a eficácia do impacto em uma população tomada em bloco?
O materialismo antigo, voltamos a afirmar, difundiu-se pouco. A filosofia não materialista, por causa de sua crítica, teve uma irradiação maior. Mas feitas as contas,
sua influência se reduzia aos limites de um grupo pequeno suscetível de entendê-la. Em sentido contrário, os filósofos iluministas, em todos os países em que
sua influência é facilmente notada, souberam dar às idéias que lhes eram caras
a maravilhosa clareza de seus escritos. Instituíram um verdadeiro “escritório de
propaganda”. O número das edições, a benevolência cúmplice das livrarias, um
certo ar de escapar à censura, permitiram-lhes atingir um público muito maior. No
conjunto, entretanto, o iluminismo não influenciou o povo analfabeto dos campos,
que constituía então na França a quase totalidade da nação. Foi necessário criar
um ministério da instrução pública para que as idéias dos filósofos, mediadas pela
política, se tornassem acessíveis a todos.

Política, secularização, laicismo
1. Foi então pela política que a secularização se tornou um fato maciço. Para
nos limitarmos à França, “a escola para todos” que conhecemos dispensou às diversas classes da nação o que antes era privilégio de alguns. Ora, o fato merece ser
ressaltado. A trindade elementar: ler, escrever, calcular, que parece inocente, foi,
de fato, uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, o ensino deixava as igrejas
e os claustros. Ainda mais profundo, o essencial não mais eram as “humanidades”
envoltas em orações, mas rudimentos do saber que, tacitamente, desenvolviam nos
muito jovens o próprio espírito da ciência. Sem que seja necessário insistir, a oposição entre crença e saber foi inculcada mais seguramente pela escola elementar que
pelos longos arrazoados de Marcellin Berthelot e Ernest Renan. A simplicidade de
um ato de cálculo se torna profissão de descrença. Foi assim que a secularização
pôde ser uma escola de incredulidade. Não como descrença ostentada ou levada
como condecoração, mas como fomento de uma evidência nova. A convicção que
ela inculcava era tanto mais sólida que não precisava ser afirmada, uma vez que
sustentava-se por si mesma. A época da ciência anunciava dessa forma o futuro da
incredulidade. Não favorecia a neutralidade.
2. Foi então uma maneira original de não ser hostil que apareceu entre nós e
tomou o nome de laicismo. Haveria muita coisa a dizer sobre essa linguagem nova.
Para evitar confusões, importa lembrar em primeiro lugar que ela supõe realizado,
ou pelo menos já quase concluído, o processo de secularização.
É necessário reconhecer, contudo, que o laicismo algumas vezes apresentou um
exterior carregado. Não tanto pela supressão dos símbolos religiosos nas escolas,
tribunais e prefeituras, mas mais pela formação, tipicamente anticlerical, dos professores destinados ao ensino básico. Nessa época, de outro lado, a oposição era
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igualmente viva do lado católico. Pode-se aplicar a esse sectarismo bifacial a lei da
igualdade entre ação e reação. Limitar-se, contudo, para julgar o laicismo, a esses
incidentes lamentáveis, seria desconhecer o sentido verdadeiro em condições históricas que justificavam sua existência.
Desde há muito se fazia sentir a necessidade de pôr fim não apenas à guerra das
religiões, mas também às censuras e condenações de que o triste caso Galileu ficou
como símbolo. A palavra decisiva que resume a aspiração comum é tolerância, aliás,
bem sem-gracice. De fato, sugere muitas interpretações. Não vamos reprimir o dito
espirituoso, que se atribui a Paul Claudel: “Tolerância? Há moradas para isso”.
Quaisquer que sejam as razões pró e contra, a tolerância inicialmente se relaciona com uma vontade de paz na ordem política, mas não apenas nela. A tolerância
não significa a indiferença universal, a aceitação de todas as coisas. Pelo contrário,
ela defende o respeito das diferenças. Ora, o que os poderes religiosos e políticos
recusavam eram as diferenças. A recusa era fundada na verdade, que se pretendia
única, porque a verdadeira religião, definida pelo monoteísmo, ela mesma vivia
sob o signo da unicidade de excelência.
O combate pela tolerância visa não a evacuar o valor “verdade”, reconhecido
para todo saber e obtido mediante seus avanços, mas sim a evitar sua confiscação
por uma intransigência que é indivisivelmente religiosa e política. Sob esse aspecto, monoteísmo e monarquia são igualmente monistas e totalitários. Identificam
unidade e unicidade; unidade e uniformidade. Na sua mais profunda acepção, a
tolerância é o combate contra essas confusões mortais.
3. A concepção francesa de laicismo apóia-se nas lutas pela liberdade, cuja
memória ela celebra com ufania. Se ela herda esse passado glorioso, também compartilha dele algumas limitações que a aproximam de um sectarismo que não conseguiu evitar. Dito isso, apesar das vicissitudes de uma história, escrita em linhas
oblíquas, é urgente respeitar sua essência e significado em um pensamento justo
da condição humana.
Sob essa óptica, que nos eleva acima das contingências, o laicismo bem compreendido se define como uma atitude que não é tão distante, como se poderia
crer, do que se desejou significar com o vocábulo epoché, buscado no ceticismo
antigo pela fenomenologia husserliana. A epoché não é nem uma negação nítida,
nem uma forma nova da dúvida cartesiana. Inspirando-me livremente em uma fórmula magnífica de Louis Althusser, assim a definirei: “O vazio de uma distância
tomada”. Do mesmo modo se diz “potência de afastamento”, que nada tem em
comum com o horror do real. Ao contrário, como bem viu Husserl, quando ele
fala de um “voto solene de continência”, a distância tomada é uma maneira de ver
as coisas como elas são, abstração feita de nossos preconceitos, precipitações e,
mais geralmente, apreciações, mesmo que aparentemente sejam muito objetivas na
aparência. A diretriz “não julgueis” então é apenas a condição prévia de um exame
que é, inicialmente, um retorno às coisas tais quais são, e para que se manifeste,
em um pensamento tão transparente quanto possível, o próprio ser do que elas são.
O laicismo assim explicado combina-se, como complemento de sinonímia, com a
neutralidade. Neutro não significa não tomar posição, tibieza insuportável vizinha
da náusea ou do enfado. É o respeito infinito da diversidade do real e, pela alta
consciência das diferenças, ação de graças à graça multiforme do ser, mesmo nas
dissonâncias do universo.
Se, em um tal ou qual ambiente católico, a neutralidade laica goza de má fama,
é porque o ressentimento contra as parcialidades da história recente ameaça toldar
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o essencial. Entende-se indiferença como máscara da hostilidade. Então se torna
impossível o entendimento.
4. É conveniente levar adiante a reflexão e colocar a epoché dentro de um quadro maior. Nessa visão maior, a neutralidade laica e a própria epoché, com a qual
ele compartilha a liberdade, não são o privilégio nem da filosofia nem de uma
“exceção” dita francesa, na qualidade de radicalização sem compromisso possível
com a integração de práticas religiosas no domínio do político ou no texto de uma
Constituição.
Nessa concepção, a neutralidade da epoché e do laicismo vai até as profundidades da alma humana. Isto pode ser mostrado de duas maneiras. Citarei um texto
de santo Tomás que resume bem um traço essencial do que o Doctor Angelicus
tem em vista com a expressão “alma intelectiva”. Nota ele a esse respeito que “a
alma humana não tem natureza nenhuma, senão esta: mediante o conhecimento,
ser capaz de ter todas as naturezas”.3 Mas para assim se igualar à universalidade do
universo, é preciso não mais ser prisioneiro de um ambiente regional, cujos estímulos nascem apenas da vitalidade biológica. A mudança da extensão do raio de ação
tem por complemento a emergência de um sentido inédito das coisas, definido
pela função “ser como ser”. Entre o negativo (o não estar encerrado no ambiente) e
o positivo do novo excitante (o ser como ser), a correlação parece rigorosa.
Em um contexto diferente, o neoplatônico Damascius mostra o universo diferenciado do Parmênides platônico com base na alma humana e em seu centro. Ele
a concebe como o justo meio dos contrários: tudo e nada ao mesmo tempo. Ali
encontram um lugar benévolo todos os níveis da gênese do universo. Sobre essa indiferença por excesso destacam-se, cada um por sua vez, a afirmação do Um e sua
negação, o reconhecimento dos “outros além do um” e seu oposto de solipsismo.4
Indiferença soberana, nada por excesso, preocupação com o ser como ser das coisas, essas audácias situam no centro da alma o pró e o contra quando se trata do
próprio Princípio. Merecem ser saudadas como inovações autênticas.
5. Não assimilo o laicismo político a uma filosofia com tal amplitude. A aproximação, entretanto, não é artifício de comentador inspirado de modernidade. A
epoché à qual se une a neutralidade laica não tem estatuto de propriedade privada.
Ela está baseada na condição da alma humana, como indiferença e serenidade de
um justo meio, à qual convém a expressão medieval “nada por excesso”, isto é, um
além de toda perfeição de ser. Teremos isso em conta quando refletirmos, mais uma
vez, sobre o estatuto da fé cristã na qualidade de fé na cruz de Cristo.
A neutralidade não deve, portanto, pronunciar-se sobre religião ou ateísmo, ainda que deva refletir sobre eles, para colocar-se eqüidistante. O problema da balança justa não é o repouso completo. Pode-se objetar que o pró e o contra não estão
jamais em pé de igualdade nesses pratos hipotéticos de balança. A sensibilidade
pende sempre para um lado ou outro. A indiferença suposta seria um mito?
O importante não é ser “sensível” em relação a tal ou qual ponto. O que importa é não ficar vítima da sensibilidade. Problema humano de continência, que não
precisa ajustar-se ao “voto solene”. A neutralidade com a qual o laicismo familiariza-nos está muito compartilhada hoje. O desfazimento das tradições, tão lamentável em certos casos, tem como contrapartida uma liberdade maior nas decisões.
A profusão imensa dos possíveis que florescem hoje na Europa e em outras partes
3

Cf. In librum Aristotelis De Anima, lib. III, lectio 7. Torino, Pirotta, 1936. § 681.

4

Ver a respeito DAMASCIUS, Traité des premiers príncipes. Trad. e coment. J. Combès. Paris, 1986. v. I, pp. LXXLXXI
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do mundo agrava o problema e a dificuldade da escolha. Relembremos ainda que
a extensão da neutralidade para além das fronteiras políticas é uma conquista cuja
qualidade específica deve ser inserida a partir de agora em uma visão mais profunda e justa da condição humana. Ela deve ser integrada hoje à liberdade da fé.

Fé e religião diante da secularização e do laicismo
Antes de examinar a reação da fé e da religião às duas instâncias que elas devem
afrontar, convém refletir, mais uma vez, sobre sua diferença, para melhor compreender sua relação.
1. Religião e fé. A distinção, celebrada pela Reforma, parece-nos bem fundada na
atitude do próprio Jesus nos evangelhos e na afirmação de uma especificidade cristã,
da qual a primeira epístola de Paulo aos coríntios constitui, de alguma maneira, o manifesto.5 A fé é uma relação essencial com a cruz de Cristo e sua kénosis. O Deus enfermo
e louco, “nada por excesso”, que ela celebra, está além do Deus de eminência que se
define pela conjunção, no mais alto grau, da sabedoria e do poder. Apesar da condição paradoxal, Paulo não hesita, já o vimos, em atribuir ao Deus na cruz, e em teor
superlativo, os atributos de sabedoria e de poder que ele lhe recusava em um primeiro
momento. Como compreender a contradição aparente?
O exemplo de Plotino, lembrado antes6, é muito esclarecedor. Volto a ele, completando-o com uma nova observação. No caso, não há contradição, pois o filósofo coloca um prefixo quase nas perfeições atribuídas ao Um. Entretanto, essa reticência crítica, oportuna, não basta. É ainda indispensável um acréscimo, relativo
à nossa condição humana. De fato, é impossível celebrar um “além” que arrebata,
sem invocar um superlativo que é a única maneira a nosso alcance de registrar em
linguagem humana um excesso que nos ultrapassa. É assim que, de acordo com
Mestre Eckhart, “o inominável por excesso torna-se omninominável”. Ou que, de
acordo com uma outra forma, “o próprio inefável confere-nos o poder de falar”.
O superlativo é a homenagem que prestamos ao que está acima de tudo, mesmo
do mais alto. Isso incita-nos a distinguir no superlativo de relação dois aspectos
conjuntos. De um lado, existe aí uma componente de negação: a realidade que
nos arrasta é sem igual, como se “o admirável” não fosse nada do que, na terra e
no céu, merece um nome de excelência ou de perfeição. De outro, o superlativo
permite oferecer ao que é celebrado os mais belos de nossos dons.
Nisso que nos parecia contraditório, são Paulo, como Plotino, coloca em atuação o superlativo muito humano. Não encontramos na sua linguagem as reticências críticas expostas pelo filósofo, mas pode-se presumir que ele não as renegou.
2. Para exprimir a relação, em ambiente cristão, entre fé e religião, é possível inspirar-se livremente nessas considerações. Como relação essencial com a cruz, a fé exerce
uma função crítica em relação à religião e sua linguagem de eminência. De forma
inversa, a religião, pela mediação do superlativo de excelência, fornece à fé um modo
de celebrar, em sua kénosis, a cruz que ela venera. É o motivo, relativo a nós, pobres
homens, pelo qual a fé não pode prescindir da religião, da qual, em contrapartida, deve
reduzir as pretensões. Em resumo, a religião dá à fé um corpo de humanidade. Pelas
solenidades de sua liturgia, bem como pela riqueza de sua linguagem, ela torna sensível, à humanidade, um “nada por excesso” que desafia qualquer atribuição e qualquer
figura de excelência. Pela sua função crítica a fé lembra à religião a necessidade do
cf. Stanislas Breton, O futuro do cristianismo, op. cit., pp. 50s.
6 *Ibidem, pp. 73-74/88.
5
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santo deserto. Contra a tentação do “sempre mais” da adição, ela privilegia a subtração
e a bem-aventurança dos pobres de espírito.7
3. Religião e secularização. Considerando o cristianismo doutrinariamente, como
religião que afirma certas proposições que recebeu de uma revelação, surgem muitas perguntas, das quais enumero as principais. Essas proposições têm um sentido?
Que significa sua apresentação a qualquer ser humano suscetível de compreendêlas? Em um mundo orientado para a secularização, ou seja, muito sensível à difusão
das ciências e das técnicas, que tipo de reação, espontânea ou refletida, é possível
esperar?
Suporei, inicialmente, que as proposições dogmáticas não estão ipso facto fadadas ao nonsense, ao mesmo título que o enunciado: “O número três é verde”.
Suporei, ademais, que esse sentido isolado tem uma consistência própria, que o
distingue tanto das coisas externas como de nossos atos ou representações internas.
Finalmente, suporei que esse sentido pode ser o correlativo de uma compreensão
intencional.
Segundo o próprio Evangelho, esse sentido dirige-se a todos sem diferença de
condição social, profissão, língua ou cultura: “Ide, portanto, e fazei com que todas
as nações tornem-se discípulos” (Mt 28,19). A universalidade potencial do ensinamento implica, da parte do ouvinte, a capacidade de compreender o que isso
significa. Por aí, admite-se a expressão universal das proposições, não importa a
língua. Não é postular em excesso?
É possível notar que toda palavra humana, na qualidade de signo irredutível à
estreiteza do simples sinal, incorpora um sentido que não é mais limitado a uma
ocorrência aqui e agora, nem a um particular que dela seria o único destinatário.
Pode-se falar então, ainda que seja do simples “chove”, da universalidade potencial do sentido e da aptidão em cada um, não importa quem seja, se tem ouvidos
para ouvir, de compreender o “dito” desse “dizer” que é meu. O mais trivial de
nossos enunciados, desde que não esteja formulado em um idioma com apenas
um falante, dirige-se, de direito, a um “auditório universal”. Compreendido assim,
segundo a lógica de uma palavra humana, o “outro” não é mais o próximo da minha vizinhança, nem mesmo o distante do horizonte longínquo; é e só pode ser a
humanidade inteira, sem restrição possível.
4. A reflexão sobre a amplitude evangélica de uma proposição “para crer” levanos, de implicação em implicação, para pensamentos estranhos e problemáticos.
A interpretação dos enunciados religiosos tem interesse para uma semântica. Pelas
perspectivas que abre, convida a uma séria ampliação da problemática.
Tomemos então um enunciado dogmático fundamental: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Trata-se da verdade mais fundamental da religião, pois, ontologicamente, é a mais importante. Representa a revelação por excelência, além de qualquer
capacidade humana de conhecimento. Perguntamos: o que pode entender dessa
fórmula um simples fiel, auxiliado pelo catequista, que se supõe assistido pelo Espírito Santo?
Começando pelo mais próximo da origem, como a compreenderiam os primeiros discípulos que detinham o segredo do Pai, pelo que se crê? É provável que lhes
7

Em um gênero diferente, convém notar que a física quântica ― que recusa para aquilo de que fala
qualquer qualificação de objeto e que, nesse sentido, é uma física negativa, análoga à teologia
do mesmo nome ― tem também necessidade de representação humana. É porque, para se fazer
compreender, é necessário o recurso ao “objeto sensível”, com a reserva de uma linguagem em
quase, para manter a originalidade do caso.
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escapasse o teor ontológico da mensagem. No contexto monoteísta, que era o deles, não lhes viria a idéia de uma vida divina existente em três pessoas realmente
distintas. O meio politeísta, por sua vez, condiciona a compreensão do mistério.
No melhor dos casos, o futuro fiel baseará nas figuras de sua própria religião a intelecção das pessoas cujos nomes, à exceção do Espírito, encontram, na língua de
tradução, a interpretação a bem dizer óbvia, pois é autóctone: lá em cima como na
terra, existe uma “santa família”. Dessa forma, mais uma vez manifesta sua força
o antigo princípio segundo o qual “tudo o que é recebido o é segundo o modo e
a medida do receptor”. Em última análise, é o receptor que decide. O princípio
invocado é então de duplo entendimento. De uma parte, o que vem de longe sofre
necessariamente a inflexão da terra próxima; de outra, a semântica de origem, para
ser compreendida segundo o sentido unívoco teoricamente necessário, sempre fica
exposta, quaisquer que sejam as explicações subsidiárias, às eventualidades de
uma refração que não é dominada por ninguém. A língua da versão comanda o
destino do original.
5. Se nos aproximarmos do Ocidente, não é necessária muita erudição para
saber que a maioria dos enunciados dogmáticos foi elaborada em condições difíceis. São resultado de longas discussões em que se chocaram divergências sérias.
A fixação da linguagem religiosa ― porque se tratava inicialmente de um problema
de língua, embora não exclusivamente ― só foi possível mediante compromissos e
argumentação mais ou menos sutil, cujo ardor militante de tal ou qual grupo precipitou a conclusão.
Uma reflexão cuidadosa sobre a “história dos dogmas” pode atenuar a confiança
que a idéia de revelação inspira no fiel. Longe de ser a presença imediata que se
imagina, a revelação cristã só pode ter seus privilégios mediante a página escrita.
Ora, a Escritura, declarada santa, coloca o ponto final em uma suposta oralidade.
Não nos é oferecida como uma evidência de palavra. Apresenta-se, austeramente,
sob os traços da letra a ser interpretada, ou do problema a ser resolvido. Sua leitura,
no mundo protestante, tornou-se o ato central da piedade, o que verdadeiramente
fala à solidão do fiel. Nessa letra, e por ela, sem o relevo da imagem ou do ícone, o
Senhor se faz presente. Sua presença, porém, está ligada à paciência da meditação
e à pergunta que ela dirige-nos.
6. Convém, entretanto, lembrar que a Escritura santa não propõe apenas “mistérios” que, colocando-nos no abismo, ultrapassam nossos poderes de inteligência. Refere-se inicialmente a uma prática de vida que não deve confundir nossa
razão. Mesmo hoje, em que a generalidade da contestação e da indiferença torna
difícil a seriedade da adesão, o decálogo tem expressão, e talvez também o texto
das bem-aventuranças. A exegese pragmática da revelação parece impor-se como
evidência. Se a crença não é um saber, a Escritura e a revelação de que ela seria o
texto também não o são. Cada vez mais é difícil entendê-las como identificação a
um conhecimento, mesmo muito distante, que nos colocaria em contato com as
profundezas de Deus.
7. Fé e secularização. A relação entre fé e secularização é de outro gênero, posta
a diferença que aceitamos e justificamos. Se a fé é consciência da cruz e do que
ela significa, é claro que não estamos mais diante de um saber que o conhecimento religioso exprime em dogmas ou teologias. Falou-se muito, contudo, sobretudo
depois de Surin, de uma “ciência da cruz”. O que, porém, significa a palavra ciência no caso? Não se deve entendê-la aqui como um saber que utilizaria, como
já o fizeram os sistemas teológicos, as categorias da ciência suposta universal, que
era como se apresentava então a teologia. Admitindo-se que a cruz só pode ser exCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19
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pressa em termos de “nada por excesso”, “além do ser e da essência”8, aceitar-se-á
logicamente que é impossível refleti-la nas categorias do ser e do existente, as quais
condicionam o conhecimento do que existe, onde quer que esteja e seja qual for
sua natureza. Nesse sentido, o pensamento da cruz não precisa chocar-se com as
dificuldades que, para nossos contemporâneos, suscitam os mistérios do dogma e
da teologia dogmática.
8. Se não é possível instituir, pelas razões já aludidas, uma “ciência da cruz” no
sentido forte, nada impede de promover o que chamaremos, lembrando João José
Surin, mestre espiritual eminente do século XVII a “ciência experimental” da cruz.
A “ciência experimental” nada tem de especulação sobre o ser do que existe. É
experiência in vivo. Seu objeto, ou melhor, seu tema, não está no exterior; é o ego
(Surin dizia: egoidade) em suas pretensões egoístas, em seu quanto-a-si individualista e fechado. Experiência, ela define-se como experimentação que mortifica
metodicamente o ego, submetendo-o a várias provações purificadoras, tanto no ter
como no ser. João da Cruz foi, por seu lado, um dos grandes mestres dessa ciência
experimental, da qual se comenta, algumas vezes um pouco longamente, a noite
dos sentidos, a noite do espírito, e toda sorte de desolações que abrem a alma à
simplicidade de um outro olhar sobre o mundo e sobre uma outra vida. A ciência
experimental combina-se assim com o que escrevemos antes sobre a vida segundo
o espírito.9
9. O Oriente budista e bramânico conheceu uma ciência experimental análoga.
Seria inútil querer comparar suas respectivas eficácias; mais ainda sopesar suas
excelências originais para reconhecer o que é melhor. A espiritualidade, tanto no
Oriente como no Ocidente, rejeita esse tipo de disputa. Não se percebe também o
que poderia significar, em simetria com o quociente intelectual, uma medida exata
do quociente espiritual. Nada impede, entretanto, uma aproximação fraternal, benéfica a ambas.
Não se deve temer que essa “ciência experimental da cruz” possa fazer concorrência a nossos laboratórios. Ela é tão claramente de um outro gênero que afasta
a priori qualquer busca de similitude. De outro lado, mesmo imbuído de secularização, um cientista teria dificuldades em refutar esse tipo de experiência. Em um
mundo secularizado deve-se supor, pelo contrário, que se possa ser não apenas
respeitoso, mas até atraído por um outro tipo de experiência não previsto em nossas classificações.
A objeção, se houver alguma, negaria menos a possibilidade de verificar resultados “espirituais” desse quase-método, e mais a referência a um modelo, no caso o
Cristo na cruz. Ora, a cruz não tem boa reputação, talvez por causa de certo dolorismo medieval, tão pouco conforme à nossa época. Mais discutíveis ainda teriam
sido, no ensino oficial, a tônica sobre o desprezo do mundo, o valor excepcional
dado ao sofrimento reparador, a difusão de uma teologia da redenção, hoje contestada, mas ainda operante em certos meios eclesiásticos. São observações irrefutáveis. Seria equivocado, entretanto, julgar que tenham uma persistência universal.
A escola da cruz, para além das limitações invocadas, continua sendo uma via de
ascese, dura de percorrer. Não se adapta a evidências fabricadas nem a práticas esteriotipadas. A palavra “mortificação”, que às vezes se entende em um sentido muito amortecido, indica uma formação, uma nova criação de si, uma vitória do ser
humano novo sobre o ser humano velho e suas resistências. Os que a praticaram
8

Stanislas Breton, O futuro do cristianismo, op. cit., p. 15.

9

Ibidem, p. 26.
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com sentido “crístico” e seguiram suas exigências estão convencidos disso. Por isso
são os verdadeiros discípulos, os imitadores verdadeiros de Cristo; o “Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida” (Mc 10,45). Tem-se
falado mal da imitação, comparada o mais das vezes a uma simples repetição por
falta de coragem e de personalidade. A criatividade, proclamada nos discursos de
uns trinta anos atrás, teve direito a uma escuta atenta. Não conseguiu suscitar criadores autênticos. Choca-se hoje contra uma uniformidade cada vez mais manifesta,
sob a pressão de modelos impostos que, em vez de provocar respostas heróicas a
um chamado, confirmam-nos em nossa mediocridade. Pelo contrário, o modelo
evangélico nada tem que ver com uma reprodução automática e em série. Naquele
que o escuta, o chamado torna-se logo o imperativo de uma inovação que, sem o
apelo, não lhe ocorreria. Tal é o valor “criador” do que outrora chamava-se “causalidade exemplar”. Ela nada impõe. Sua força consiste no amor e no desejo que
desperta. Assim é no Cristo na cruz, e na cruz como caminho de cruz. O conjunto
ascético dos exercícios resumidos pela expressão “caminho da cruz” é, em última
análise, a conformação sempre mais exigente do discípulo à cruz colocada acima
do mundo, na qual o apóstolo Paulo se glorificava, ele que só queria saber de Jesus
e Jesus crucificado (cf. Gl 6,14). Participando de sua divina loucura e fraqueza, o
ser humano da cruz obedece a uma solicitação que vem de um “além do ser e da
essência”. É por aí que, no fim do caminho, ele encontra, mediante sua própria kénosis, o “nada por excesso” que, desde o início da provação, acenava-lhe de cima
do “monte calvo”, chamado Gólgota.
10. Religião e laicismo. A diversidade de atitudes que exprimimos pela diferença
entre religião e fé no interior do cristianismo acarreta, no plano social, certas conseqüências que necessitam ser especificadas.
A religião é um conjunto ordenado, doutrinário e disciplinar ao mesmo tempo,
do qual, estritamente, não se pode, para pensar sobre ele em si e por si, isolar um
dos elementos. Pode-se a propósito empregar o vocábulo holismo para significar
a conexão que faz dela um sistema, na acepção não pejorativa de uma totalidade
orgânica. Dessa maneira, postula-se, segundo um “princípio de caridade” que o
lógico tem em conta, a coerência do mundo religioso.
Podem-se discutir as pretensões da religião sem precisar, de saída, qualificá-las de
absurdo ou obscurantismo. Entretanto, para compreendê-las, é necessário ligá-las constantemente a um Absoluto monoteísta que habita o princípio de existência e a chave de
interpretação desse universo. Ora, um absoluto assim não tolera nenhuma diminuição
em seu domínio. Fora dele, logicamente, nada subsiste. “Tudo o que é, existe ou bem
em si e por si, ou bem em outro e por outro”. Eis o postulado subjacente à exigência
religiosa. Daí a necessidade de colocar sob seu poder abarcador tudo o que, de uma
maneira ou outra, relaciona-se com a existência política. A consciência religiosa, sob
pena de entrar em contradição, deve não apenas afirmar, mas também prescrever para
obter a submissão a seu imperativo, mesmo que seja pelo braço secular, de todos os
setores da vida civil: ensino, leis, governo, economia.
11. Essa simples exposição permite antecipar o juízo que um espírito formado
por uma lógica tão cerrada terá sobre o laicismo, como foi por nós entendido. Foinos dito que o laicismo não pode pretender a neutralidade que, em princípio, proclama. Fundamentalmente, é a recusa do Absoluto. Ora, em relação ao Absoluto,
a consciência humana não pode ser neutra. Dessa forma, o laicismo só pode ser
abominação, já que exclui o que é a causa de tudo o que existe e mantém-se tanto
no mundo dos humanos como no universo das coisas. É o mesmo que dizer que ele
não é diferente do niilismo que autoriza tudo.
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A acusação é conhecida. Uma tradição inteira, cujas opiniões políticas são conhecidas, não se cansou de denunciar na Revolução de 1789, e na subseqüente
adesão à República, a mão invisível de Satanás. Os tempos mudaram. Não mais se
ousa dizer, pelo menos de público, que a democracia é satânica em seu princípio.
Para muitas pessoas, entretanto, essas afirmações intrépidas são inseparáveis da
concepção monoteísta aplicada às coisas humanas. É possível reagir de duas maneiras a esse perigo. Em primeiro lugar, denunciando na lógica religiosa a ameaça
do totalitarismo. Em segundo, propondo a fé cristã como o outro da religião.
12. Fé e laicismo. Tentamos definir, quanto às diferenças, as relações entre fé e
religião.10 Sublinhamos, particularmente, como a função crítica da fé em relação
à religião liga-se ao “nada por excesso”, de que a interpretação paulina da cruz
acentuava a radicalidade. Essa originalidade crítica tem conseqüências no campo
político.
A cena do juízo final11 será nosso guia. Relendo-a com atenção, mais uma vez
ficamos impressionados pelo silêncio do texto sobre a religião como culto de adoração. Nada ali é alusivo a uma “teologia da eminência” e a sua explicitação gloriosa dos atributos divinos, do poder e da sabedoria em particular. A fé desvia-nos
da transcendência para nos ocupar do cotidiano? Em que, então, ela distingue-se
do humanitarismo que dela seria hoje a única versão aceitável?
É fácil compreender a oposição do alto e do baixo, da imanência e da transcendência. É necessário, contudo, ver em que sentido esses contrários aplicam-se ao
que nos mostra o juízo final. É verdade que ali estão os verbos que significam as
necessidades de cada dia. A letra deve ser respeitada. Ora, a letra exprime o próprio
espírito da fé: “Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos,
a mim o fizestes”. O simples bom senso entende que aqui se trata do terra-a-terra de uma imanência prosaica. Dir-se-ia que a fé faz o inverso do movimento da
religião: esta tende para o alto, ao mais alto dos céus, enquanto a fé inclina-se
sobre a terra, para ali recolher o indigente. Não saímos da obsessão humanitária.
É, portanto, urgente retificar a visão e reiterar o sentido “crístico” dessas operações
elementares. A fé de fato faz em sentido inverso o movimento da religião, mas fá-lo
à sua maneira: exerce “a transcendência na imanência”, já que é o Si-mesmo de
Cristo, presente nos mais pobres que, quando ela inclina-se sobre a miséria humana, continua o oriente do olhar.
13.― De acordo, diz o incréu. Mas é exatamente essa maneira de ver e fazer a fé
o que não podemos aceitar. ― Por quê?, pergunto eu. ― Porque nesse ato de fé, não
é mais o pobre ou o indigente que lhe interessa, e que tem valor em si, mas é, em
última análise, o próprio Jesus, que um pouco de imaginação supõe estar presente
nele, para lhe manifestar sua insignificância. No fundo, é a mesma ambigüidade
que caracteriza o amor cristão. Ama-se o próximo, ou o distante, mas por amor de
Deus. O próximo não tem valor em si, tem valor apenas como meio de fazer valer.
O cristão que passa por ele, converte-o tacitamente em simples local de trânsito.
Esquece-o logo para oferecer a Deus o benefício, do qual ele receberá, como prêmio de seus méritos, o cêntuplo na outra vida.
Conclusão: a fé, que devia ultrapassar a religião, termina, como esta última, por
absorver totalitariamente o mundo em sua causa, o humano no absoluto. A terrível
palavra “criatura” indica bem o que ainda há por dizer. A criatura não tem consistência em si. Existe só pela sua relação com o Criador. E se falamos de Jesus como
10 Ibidem, p. 57s.
11 Ibidem, pp. 60-66.
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Verbo, afirmamos, como Mestre Eckhart em um de seus sermões: somos todos “advérbios do Verbo”. Não se pode afirmar melhor a condição tipicamente ad-verbial
do ser humano e do mundo de que ele é parte.
Colocando como pano de fundo essas afirmações, julgo entender mais uma vez
o que me disse, gravemente, Michel Foulcault, quando de uma longa conversa,
escutada com fervor pelo nosso amigo comum, Louis Althusser: “O cristianismo
pregou o amor, jamais compreendeu a amizade”.
É uma objeção das mais sérias, e que pode ser o mais penetrante argumento
dirigido à fé e à religião, objeto, uma e outra, e pelo mesmo motivo, da mesma
reprovação.
Não basta responder que o incréu interpretou mal a cena do juízo final. Ou de
lhe mostrar os textos do evangelho que manifestam a emoção visceral de Jesus
diante dos pobres e sofredores, bem como sua preocupação de lhes pôr em pé, em
terra firme e céu claro. A réplica virá. Sem contestar a boa intenção de Cristo, ela o
mostra tão cuidadoso de restituir ao Pai não somente o que fez, mas ainda a nova
situação daqueles que recorriam a seus serviços.
O incréu tem dificuldade de entender que o Deus-Tudo do monoteísmo, plenitude de ser e conjunto infinito das perfeições infinitas, possa dispensar a suas
criaturas uma densidade de ser original. Elas são apenas os efeitos de seu poder e
os instrumentos de sua glória. Sua evidente alienação define-se por um traço duplo:
pelo outro, para o outro. Como aceitar essa condição de servidão? Se Deus é tudo,
evidentemente nada somos.
14. O problema que essas fórmulas suscitam foi nos dois primeiros séculos do
cristianismo o tormento dos gnósticos. Para resolvê-lo, a gnose imaginou um meio:
uma espécie de vazio ou de espaço inicial que a divindade, renunciando à sua plenitude, furaria dentro de si para “dar lugar” à criação. O invólucro imaginativo da
explicação indica, a seu modo, um ponto essencial: a crítica do todo.
O monoteísmo incriminado não se resume, porém, à imagem exorbitante, recusada a justo título. Em muitos textos, de fato, Deus é a Onipotência, o Absoluto e
o Único, fora do qual nada há. Outras passagens, contudo, acentuam a dimensão
crítica ou iconoclasta. A proibição do nome, a recusa do ídolo e de qualquer imagem sugerem uma nova evidência: o Altíssimo não é o Tudo, ele não é nada do
que existe e do que lhe chamamos, mesmo que seja o mais belo de nosso urânio
enriquecido. Porque ele nada é do que existe, não age em conjunto com a criatura. É possível desconsiderar a kénosis como evacuação de uma plenitude. Vista de
menos longe, a imagem se parece, depois de retoques, com o “nada por excesso”,
inculcado pelas afirmações paulinas da primeira epístola aos coríntios.12
15. Não está errado insistir sobre a amizade e suas exigências. O próprio Jesus
disse aos discípulos:
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz; mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer (Jo 15,15).

A amizade requer ou funda a igualdade. A hierarquia não lhe convém. O Evangelho também não lhe favorece muito: o maior deve tornar-se o menor, e o que
governa deve comportar-se como o que serve (cf. Lc 22,24-27; Jo 13,12-15).
O vocábulo servidor pode significar a condição de escravo ou a mentalidade
de escravo. Uma e outra são incompatíveis com a amizade verdadeira. Servir pode
12 *Ibidem, p 14s.
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também, e sobretudo, ser entendido como a disponibilidade sem reticências em
relação ao outro; disponibilidade que pode ir até o sacrifício de si. O serviço assim
compreendido é o maior amor. A amizade não exclui o serviço entendido dessa
forma. Não pode excluir o amor, nem o amor maior.
O que dizer da fé em sua relação com o juízo final?
Em seu posto de escuta, ela só pode lembrar-se da indispensável referência à
cruz de Cristo e a suas múltiplas implicações: a kénosis, a kénosis a serviço dos
outros, o servidor e o amigo, o serviço e a amizade como amor, e o amor até a
morte.
É verdade que no pobre que tem fome e sede está nu ou preso, ela não pode deixar
de ver Cristo. Todavia, o Si-mesmo de Cristo, na sombra do miserável, não é o pantocrator que confisca o ser do sofredor. Ele é o amigo que convida a servir seu amigo, a
tratá-lo como teria sido tratado. Não há diferença a esse respeito. A amizade e o amor
de amizade bem compreendido não apagam o ser da criatura. Pelo contrário, revelamna a ela mesma, a esse Outro que a habita e a quem nem a desgraça nem o amigo
atingirão. O agir da fé a serviço dos pobres continua “transcendência na imanência”.
Na atmosfera do laicismo, ela incita, como Cristo, ao nascimento de um ser novo. É
nesse sentido que lhe associamos a pura alegria da criação.
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Deus e as religiões

Juan Antonio Estrada1

Qual é o futuro das religiões monoteístas? Essa é uma pergunta muito apropriada
para um final e começo de século, quando se faz ao mesmo tempo um balanço e
uma prospectiva do futuro. No Ocidente o monoteísmo foi o credo religioso praticamente único até nossos dias, embora tenham existido várias correntes a partir das
quais abordava-se a afirmação do Deus único (judaísmo, cristianismo e islã), todas
aparentadas e com muitas interdependências. Hoje deparamo-nos com um novo
contexto emergente, o do pluralismo sociocultural, que afeta também as crenças.
O processo de globalização mundial não só traz consigo uma simples descoberta
de tradições religiosas que nada têm em comum com o monoteísmo ocidental,
mas evidencia também o fato de que tais tradições irrompem no âmbito cultural do
Ocidente e se apresentam como alternativas válidas à crença monoteísta comum
que determinou o cenário europeu, e particularmente à sua religião hegemônica,
o cristianismo.
Não há dúvida que passamos das crenças universais e únicas ao pluralismo e
à fragmentação de tradições particulares heterogêneas. Até mesmo o conceito de
religião é difícil de ser expresso com precisão, já que não há um conteúdo universal
que possa ser aplicado igualmente a todas as tradições que se apresentam como
religiosas.2 Temos de nos contentar com uma aproximação à religião, definindo-a
com Wittgenstein pela semelhança de família, a partir da religião monoteísta que
conhecemos no Ocidente. É inevitável que no momento em que nos dispomos a
falar de religião partamos das formas que nos são mais conhecidas e familiares, e
a partir delas nos refiramos às outras, mais distantes e diferentes, embora se deva
evitar a tendência de assimilá-las e interpretá-las a partir dos nossos próprios cânones.
A filosofia atual propõe a questão do universalismo a partir dos direitos humanos. A mistura de religião e política que impregnava a cultura universal foi substituída por uma cultura marcada pelo pluralismo, pela validade universal dos direitos
humanos e pela necessidade de justificação racional e argumentativa das crenças.
Em vez de fundamentar uma religião concreta como a única válida, é preciso jus1

* Texto tirado da obra de J.A.Estrada, Imagens de Deus: a filosofia ante a linguagem religiosa.



Existem mais de cinqüenta definições diferentes de religião, e não se encontrou nenhuma que
possa ser aplicada universalmente de modo satisfatório e englobe todas as religiões existentes. As
definições substanciais tropeçam na dificuldade de estabelecer com precisão o que é sagrado,
divino ou religioso, e as definições funcionais dependem dos critérios pragmáticos e utilitaristas
escolhidos. Cf. J. M. Castro Cabero, Sobre las definiciones de religión, Ciência Tomista 13,
1996, 575-584; H. Von stietenCron, “Der Begriff der Religion in der Religionswissenschaft”, in
W. Kerber (ed.), Der Begriff der Religion, München, 1993, pp. 111-158.
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tificar a legitimidade de uma opção que seja racional e à qual se tenha chegado
argumentativamente, mas que não tenha a pretensão de ser a única opção possível
e se submeta aos direitos humanos como referência última para avaliar todas as
religiões. Esses direitos universais pretendem ser transculturais, mas possuem uma
inevitável particularidade em seu conteúdo, majoritariamente estabelecido pela
tradição ocidental. Quando se tenta estabelecer um mínimo universal de referência, a justiça, da qual ninguém pode se subtrair, é inevitável que entrem elementos
valorativos daquilo que há de bom nos conteúdos de uma cultura concreta. Como
é possível defender princípios éticos universais que, no entanto, surgiram numa
cultura particular? Abstraindo-se das culturas particulares ou assumindo uma delas
como eixo direcionador da universalização? E, neste último caso, como não cair no
sociocentrismo ou no etnocentrismo europeu, na linha de Hegel, para quem o Ocidente representava a vanguarda da humanidade e o portador do espírito absoluto?
Essa problemática ocorre também nas crenças religiosas. No âmbito das religiões
o problema surge a partir da tensão entre uma tradição que tem um conteúdo substancial particular (o monoteísmo judeu, cristão ou muçulmano) e sua pretensão de
ser universal e absoluta: uma religião válida para toda a humanidade. Essa tensão
entre particularidade e pretensão universal é aguçada pelo fato concreto do pluralismo de religiões, cuja simples existência já é um questionamento de uma religião
única e universal. Por isso, hoje é necessária uma filosofia e teologia das religiões
que leve em conta a pluralidade existente e explique o estatuto epistemológico a
partir do qual as várias propostas são apresentadas. Vamos abordar as diferentes
respostas oferecidas avaliando as tentativas de reconciliar a exigência de validade
universal com a condição factual de cada tradição particular. Veremos que por detrás das diferentes teologias das religiões há soluções e propostas filosóficas.

1. Da rejeição à integração das religiões
A primeira proposta é a tradicional: a afirmação de que uma religião é a verdadeira e que as demais são falsas crenças. É a concepção subjacente ao conhecido
postulado extra ecclesiam nulla salus, que num primeiro momento era dirigido contra os hereges e cismáticos cristãos para exortá-los a voltar para o seio da Igreja.3
Mais tarde converteu-se num princípio teológico em relação às demais religiões.
Foi a proposta inspiradora do cristianismo no relacionamento com as religiões précolombinas e com as grandes tradições religiosas asiáticas. Partindo do postulado
de que o erro não tem direito à existência, combatiam-se as crenças rivais negando-se-lhes valor epistemológico e significação salvífica. É claro que, partindo desse
pressuposto, não havia diálogo possível entre as religiões, o exclusivismo transformava-se num fator insuportável para as mesmas e o eclesiocentrismo dessa postura
voltava-se contra as outras confissões cristãs.4 Tratava-se de uma concepção religiosa que no máximo chegava a conceder a possibilidade de salvação a indivíduos
isolados que não conheciam a “verdadeira religião e Igreja” por ignorância, sem
culpa, mas que jamais poderia reconhecer o valor das demais religiões em si mesmas.
“Ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não só pagãos, mas também judeus,
hereges e cismáticos, pode tornar-se participante da vida eterna” (Denz. 714). Trata-se de um
pronunciamento do Concílio de Florença, que buscava a união com a Igreja ortodoxa.
4 F. sulliVan, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia?, Bilbao, 1999. Sullivan analisa o sentido desse
slogan ao longo do cristianismo. Aquilo que durante os primeiros séculos foi considerado como
uma advertência a hereges e cismáticos transformou-se depois num pronunciamento dogmático
referido a judeus, muçulmanos e outras religiões.
3
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O cristianismo postulava não só a verdade absoluta de seu próprio credo mas,
além disso, o monopólio de salvação. Detinha a exclusividade do acesso a Deus,
legitimado por teologias que afirmava serem as demais religiões invenções de Satanás para confundir a humanidade, ou, mais moderada e modernamente, que o
cristianismo era a única religião de salvação, enquanto as outras religiões eram
criações humanas. Chegou-se inclusive a afirmar que o cristianismo não era uma
religião, isto é, obra humana, mas fé, inspirada pelo próprio Deus. Daí a moderna
contraposição entre fé e religião subjacente, por exemplo, à proposta da teologia
dialética.5 A maneira indireta de estabelecer a superioridade qualitativa do cristianismo sobre as outras religiões é a afirmação de que estas eram um caminho para
Deus, o resultado plural do esforço humano para alcançar a divindade, enquanto
o cristianismo era a revelação divina ao homem, isto é, a religião absoluta por ser
divina e não humana.
Trata-se de distintos modos de estabelecer a diferença qualitativa entre o cristianismo e as demais religiões, às quais nega-se a capacidade de estabelecer a comunicação entre Deus e o homem. Nesse contexto há uma posição particular que
se ergue como a única verdadeira e, por isso mesmo, a única universal possível. E
isso ocorreu tanto no relacionamento do cristianismo com as outras religiões, como
também em seu próprio interior, entre cada Igreja particular ou confissão cristã em
relação às demais, rebaixadas a formas cristãs incompletas, heresias fragmentárias
e seitas evangélicas. A assimetria entre verdade única e erros, totais ou parciais, tornava inviável não só o diálogo entre as religiões mas também o ecumenismo, que
punha o acento sobre o que havia de comum e de subsistente em meio às diferenças. A partir dessa perspectiva, que durou até a primeira metade do século XX, só
se podia falar de um retorno dos cismáticos e hereges à única Igreja verdadeira, não
de um reconhecimento mútuo entre Igrejas, já que o erro não tem razão de existir.
Em relação às demais religiões essa mentalidade gerou uma política missionária proselitista, que se inseria na dinâmica colonialista de expansão que marcou a
modernidade. A justificação hegeliana da expansão colonialista do Ocidente, com
o objetivo de levar a cultura e a civilização aos povos subdesenvolvidos, servia de
base para legitimar a missão religiosa e a destruição das religiões e tradições locais.
Não se fazia o menor esforço no sentido de inculturar o cristianismo em outras
culturas e tradições, já que estas eram consideradas inferiores ou pouco civilizadas.
O cristianismo americano era uma mera extrapolação e adaptação do cristianismo
metropolitano europeu, sem diferenças importantes. Não havia inculturação, mas
imposição de um modelo, a partir do princípio de que o que era bom para a Europa, e mais concretamente para Roma, deveria ser bom também para o resto do
mundo. A mentalidade etnocêntrica impregnava esse enfoque. Não havia verdadeira universalidade, mas implantação do modelo eclesial e religioso das metrópoles,
rejeitando-se qualquer tentativa de fusão entre horizontes religiosos distintos (como
aconteceu no conflito dos ritos malabarenses da China e da Índia), excluindo-se os
indígenas até mesmo do acesso aos postos de poder nas religiões e nos ministérios
eclesiais, por serem considerados pouco capazes para isso.
Essa teologia das religiões parte do pressuposto inquestionável da superioridade da religião e cultura ocidental em relação ao restante do mundo. A religião do
Deus encarnado, ou seja, a forma por excelência da religião absoluta, não poderia
ser colocada no mesmo nível das demais religiões, definidas no melhor dos casos
como tentativas do homem para se comunicar com Deus, em vez de serem apre5

K. barth, Kirchliche Dogmatik I/, 4. ed., Zürich, 1948, pp. 34-356.
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sentadas como revelação ou inspiração deste último. A maior diferença entre a
proposta hegeliana e o exclusivismo cristão está no fato de Hegel sustentar que as
religiões “inferiores” podem se integrar e subsistir na superior (Aufhebung), a partir
da síntese dialética, enquanto a proposta teológica trilhava muito mais a via da alternativa dualista (verdade e erro), que dava realce aos contrastes e às tensões sem
que houvesse uma universalidade dialética na religião absoluta. É isso o que mudou na segunda metade do século XX, embora tal mentalidade continue presente
no governo central da Igreja.
Do exclusivismo à aceitação limitada da pluralidade
Na segunda metade do século XX chegou-se a um novo modelo. O processo
de descolonização, iniciado depois da Segunda Guerra Mundial, bem como a tomada de consciência do substrato etnocentrista ocidental, favoreceu a autocrítica
e a abertura ao diferente. Tem-se consciência também de que os conflitos sociopolíticos e as guerras possuem um componente religioso que requer uma reflexão
sobre a religião enquanto fenômeno sociocultural, creia-se ou não que se trate de
revelação divina. A isso é preciso acrescentar a maior mobilidade e interdependência planetária, hoje reforçada pelo processo de globalização. Tudo isso gerou
um redimensionamento teológico e filosófico do exclusivismo da etapa anterior. A
virada intersubjetiva e lingüística da filosofia e a revalorização das tradições e do
mundo da vida, que representam as grandes contribuições da fenomenologia e da
hermenêutica, foram acompanhadas pela descoberta do outro e pela revalorização
das diferenças como elementos constitutivos da própria identidade pessoal e coletiva. O ecumenismo intracristão e o diálogo com as religiões se transformaram em
elementos determinantes de nosso tempo.
O passo fundamental significa passar do exclusivismo religioso, uma crença é
a que tem o monopólio do acesso a Deus, ao inclusivismo: há distintas religiões,
através das quais Deus se manifestou a toda a humanidade. Nesse sentido, em
princípio todas são válidas, porquanto nelas torna-se possível a relação entre Deus
e o homem. A vontade salvífica de Deus serve aqui de inspiração para avaliar inicialmente num sentido positivo as grandes religiões mundiais. De fato, o Concílio
Vaticano II modifica o exclusivismo do “fora da Igreja não há salvação” ao não
identificar a Igreja de Cristo com a Igreja Católica pura e simplesmente, como havia
sido feito antes. Fala-se de “Igrejas ou comunidades eclesiásticas” não católicas (LG
15) e nomeiam-se os judeus e os muçulmanos, valorizando o que neles há de bom
e de verdadeiro como uma “preparação do evangelho” (LG 16). A isso acrescentase uma referência expressa ao hinduísmo e ao budismo como religiões nas quais
Deus se faz presente (NA ) e mencionam-se em geral “as demais religiões” que
são uma resposta à busca humana propondo diferentes caminhos (NA ). O acento
é posto no esforço humano para chegar Deus, muito mais do que na análise para
saber se essa intenção foi coroada de êxito ou não.
Todavia, não se pode contrapor o esforço humano para falar com Deus e a sua
revelação. Numa perspectiva cristã é Deus mesmo quem inspira no homem o desejo de buscá-lo, e a autonomia do agente humano não exclui a ação divina, mas a
pressupõe. O sistema, muito usado na filosofia, de pôr a autonomia humana contra
a heteronomia divina é falso na teologia, já que a concepção cristã do homem é a
de uma ação de Deus dentro do homem. Deus e o homem não são duas realidades
externas; é Deus que, sem deixar de ser transcendente, é imanente à consciência
humana. É isso o que teologicamente se exprime quando se diz que o Espírito Santo
inabita em todo homem. Por isso, em outras religiões talvez se possa aceitar uma
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distinção radical entre o esforço humano para chegar a Deus e a sua revelação ou
comunicação, que pode ou não responder à iniciativa humana. A partir de uma
concepção cristã da vida, no entanto, a graça sempre está presente na natureza humana, e isso abre espaços para uma teologia das religiões dialogante e valorizadora
dos diferentes caminhos.
Qualquer tentativa de busca de Deus por parte do homem já possui uma dimensão sobrenatural e é motivada pelo próprio Deus, contrariamente ao que era defendido pelo modelo anterior. Já não há um contraste entre o natural e o sobrenatural,
muito menos uma oposição entre ambos. Tampouco admite-se que haja uma natureza pura na qual não haveria relação com Deus. Foi se impondo a nova relação
teológica entre a natureza e a graça, que jesuítas como De Lubac e Karl Rahner
defenderam nos anos cinqüenta contra o sobrenaturalismo oficial. Pode-se falar de
uma naturalização da graça: em todo homem há um existencial sobrenatural, isto
é, o homem está sob a ação de Deus, que inspira e motiva as ações humanas. Por
isso as religiões são caminhos de encontro com Deus, inspirados por ele, na dupla
linha de inspiração e motivação.
Por essa razão, em princípio todas as religiões obedecem a um duplo movimento divino e humano: são simultaneamente inspiradas por Deus e criação humana. Contudo,
seu grau de validade é diferente, sendo o cristianismo aquele que tem a plenitude da
revelação e da salvação. Trata-se da religião superior que engloba e assimila, levando à
sua perfeição as verdades parciais das demais religiões.6 Assim passa-se do monopólio
exclusivista ao inclusivismo que aceita a validez de todas e proclama a superioridade
universal de uma em particular. A pretensão cristã de que Cristo traz a salvação para todos os homens é a que obriga a manter a assimetria. Não há mais um eclesiocentrismo,
mas um cristocentrismo. “Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do
céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos” (At 4,1). Já não é
mais necessário contrapor uma religião concreta às outras na forma de uma alternativa
entre verdade e erro, mas mantém-se a superioridade de um caminho religioso sobre
os demais, seja porque todas as crenças orientam-se para o cristianismo como caminho
constitutivo por excelência da relação com Deus, seja porque é a melhor mediação,
por ser mais madura e plena.
Da mesma maneira que os cristãos falam da religião judaica como de um caminho de preparação que culmina na revelação de Jesus, assim também se poderia
falar de grandes antigos testamentos da humanidade representados pelas religiões
mundiais, por meio das quais o próprio Deus preparou todos os povos até que
chegasse a plenitude do cristianismo.7 Assim se responde à pluralidade factual das
crenças, admitindo-se que Deus não deixou os homens sem um caminho para relacionar-se com ele, embora não conheçam o cristianismo, e se conserva o caráter
prioritário do monoteísmo cristão sobre qualquer outra crença. É evidente que essa
pressuposição é feita a partir da perspectiva cristã (a de que esta é a verdadeira),
considerando que as demais são legítimas e parcialmente válidas, porquanto nelas
há conteúdos revelados por Deus que não chegariam a alcançar o grau da própria
tradição religiosa de pertença.
P. sChineller, Christ and the Church: a Spectrum of Views, TS 37, 1976, 545-566.
7 Seriam religiões legítimas, que num contexto histórico-cultural determinado permitiriam que se
tivesse acesso a Deus, e fariam parte do seu plano de salvação (Karl rahner, “Das Christentum
und die nicht christlichen Religionen”, in Schriften zur Theologie V, Einsiedeln, 196, pp. 136158; “Jesus Christus in den nicht christlichen Religionen”, in Ibidem, v. XII, Einsiedeln, 1975,
pp. 370-383; Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 1979, pp. 364-374; ed. bras.: Curso
Fundamental da Fé, São Paulo, 1989).
6
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Há aqui uma concepção assimétrica e hierárquica das religiões que torna possível a convivência pacífica entre todas, mas que faz do particularismo religioso ocidental a crença universal, não por ser a única, mas por ser a melhor. O simbolismo
do calendário cristão, que divide a história em antes e depois de Cristo, permite ver
as religiões como preparações e introduções religiosas da humanidade. Da mesma
forma que o povo judeu foi preparado por Deus para receber a plena revelação no
messias prometido, o que aconteceu com Jesus, assim também podem-se admitir
tradições religiosas mundiais, sobretudo se forem anteriores cronologicamente ao
cristianismo, como caminhos de iniciação enquanto não chega a culminação da
religião plena. Dessa forma se pode falar de revelações fragmentárias e de revelação absoluta. Para os cristãos, a deles é a superior englobando o judaísmo, enquanto o islã afirma o mesmo em relação aos judeus e aos cristãos.
No fundo mantém-se a tendência ocidental de fazer do caso particular europeu
um caso universal, erigindo-se em vanguarda e plenitude da humanidade, na linha
do espírito absoluto de Hegel. Todas as religiões são incluídas no plano de Deus, e
o cristianismo seria a melhor, embora não a única. Por essa razão, seria a religião
do futuro, a que é chamada a integrar todas as demais, embora, por sua vez, possa
ser enriquecida e aperfeiçoada com elementos que as outras possam oferecer-lhe.8
Por exemplo, pode-se admitir que a não-violência de Gandhi tenha ajudado os
cristãos a redescobrir e a valorizar a dimensão da paz defendida por Jesus, incluindo o amor ao inimigo e a rejeição da lei do talião. Essa concepção, todavia, não
impede que se sublinhe o caráter fragmentário e parcial de tal contribuição para
uma síntese superior que seria a cristã.
É evidente que essa postura é questionada pelas outras religiões, que nela vêem
acima de tudo uma derivação do sociocentrismo ocidental e de suas pretensões de
hegemonia mundial. O Ocidente considera a sua cultura como a mais avançada
e o cume da humanidade, relegando as demais ao patamar de subdesenvolvidas,
pois o modelo de desenvolvimento é o ocidental. A meta seria passar do subdesenvolvimento ao desenvolvimento pleno, isto é, abandonar formas mais primitivas
de religião em favor da mais madura e plena, embora não se mantenha mais a pretensão de que as outras culturas e religiões sejam um erro global. O que se estaria
propondo é uma cultura universal, com contribuições subordinadas e fragmentadas
das demais, e em ambos os casos seria a cultura e a religião ocidental a triunfadora.
Aqui não há espaço para captar o caráter heterogêneo das religiões, muito menos a
possibilidade de que sejam incomensuráveis. Não se reconhece a alteridade cultural e religiosa de outros povos e, da mesma forma, o conceito de religião seria definido a partir da religião cristã, que se tornaria o modelo paradigmático. A idéia de
subsumir uma religião em outra globalizante, que ofereceria a base para as contribuições secundárias de outras religiões, corresponde à idéia sociocultural de que já
chegamos ao fim da história e de que o modelo ocidental (economia de mercado,
democracia parlamentar, pluralismo sociocultural, individualismo competitivo) é o
modelo englobador e integrador de tudo o mais. Não se admite a impossibilidade
de relegar todas a uma particular, que seria a que hegelianamente compreenderia
e assumiria todas.9
Essa é a postura defendida por h. Kessler, “Pluralistische Religionstheologie und Christologie.
Thesen und Fragen”, in R. sChwager (ed.), Christus allein?, Freiburg Br., 1996, pp. 158-173.
9 Nem a análise histórica favoreceria essa consideração do cristianismo como religião absoluta.
As verdades contingentes da história se oporiam à pretensão de absolutidade do cristianismo. Cf.
E. troeltsCh, Oeuvres. Histoire des religion et destin de la théologie, Genève, 1996, pp. 65-68.
Socioculturalmente a proposta correspondente é a de F. FUKUYAMA, El fin de la historia y el último
8
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Esse novo enfoque possui outras raízes filosóficas e teológicas. O monopólio
exclusivista tornava muito difícil a convivência pacífica entre credos religiosos distintos. Lessing tentou mitigar isso com a sua famosa teoria dos anéis dados por um
pai a cada um dos seus filhos, simbolizando as três religiões do livro. Todos pensavam possuir a aliança autêntica e que a dos outros dois irmãos era falsa. Do mesmo
modo, cada um dos monoteísmos bíblicos acreditava ter recebido de Deus o dom
precioso da revelação verdadeira. No tempo histórico nenhum deles poderia impor-se sobre os outros com exclusividade, mas deveriam conviver pacificamente,
acreditando todos que o seu credo seria o verdadeiro e reservando a verdade para
o veredicto de Deus no fim da história. O problema da verdade religiosa, portanto,
era assim adiado e remetido à escatologia, e se buscava a paz entre as religiões
no ínterim histórico a partir da tolerância e do respeito mútuos, acrescentando-se
a isso o anseio de manifestar a força da própria crença e sua capacidade de gerar
boas obras.10 A solução é inteligente; nem todas as religiões ou crenças são igualmente verdadeiras, e no final da história se descobrirá qual é a melhor. Enquanto
isso cada uma precisa viver dando testemunho de ser verdadeira e se esforçando
em viver coerentemente sua vocação de ser religião para toda a humanidade. Daí
o ecumenismo e a tolerância prática na história, que seriam compatíveis com as
pretensões de superioridade e verdade, sempre diferidas até o fim dos tempos.
Esse espírito pragmático de tolerância, respeito mútuo e convite ao testemunho
coletivo é uma boa resposta à mentalidade iluminista. Como veremos, trata-se de
uma das dimensões fundamentais que é preciso manter na hora de propor alternativas para os monoteísmos religiosos ocidentais. Essa atitude foi seguida também
pelo deísmo do Iluminismo, distinguindo entre uma religião natural universal e as
crenças positivas particulares de cada credo religioso. Depois da crise da teologia
natural, sobretudo a partir de Hume e Kant, surgiu o conceito iluminista de “religião” como entidade autônoma em relação à positividade do cristianismo, e começou a desenvolver-se uma teologia filosófica conhecida como filosofia da religião
a partir de uma perspectiva racional e reflexiva. A idéia de uma religião natural e
universal, em oposição às religiões positivas, tem raízes muito antigas, pois remonta a tradições como as de Raimundo Lúlio, Nicolau de Cusa e do pietismo alemão,
mas é sistematizada no século XIX sob o influxo de Kant e sua religião dentro dos
limites da razão.11 A idéia subjacente continua sendo popular hoje. Há uma religião natural e uma fé racional, já que todo homem pode se dar conta da existência
de Deus e seguir a voz de sua consciência, servindo assim a Deus. Essa religião
comum não se identificaria com nenhum credo positivo, embora o Iluminismo
pensasse que fosse o cristianismo quem melhor havia recolhido os conteúdos dessa
religião natural e os realizava historicamente.
Lessing e o deísmo estão vinculados num esforço comum. O que se pretendia
era tornar compatível a crença universal num único Deus e a pluralidade de tradições religiosas, as quais eram relativizadas e subordinadas a uma religião natural
mais próxima ao deus dos filósofos do que ao das religiões. O grande arquiteto ou
ordenador do mundo deixou suas marcas na criação, o que tornou possível um
acesso natural a Deus a partir das experiências humanas, para além dos canais das
hombre, Barcelona, 199.
10 G. E. lessing, Natán el sabio, III, Madrid, 1985, pp. 40-560.
11 Veja-se o estudo de K. Feiereis, “Die Religion – ein Hauptthema der deutschen Aufklärung”, in
G. wieland (ed.), Religion als Gegenstand der Philosophie, Paderborn, 1997, pp. 71-10. Cf.
também A. torres Queiruga, La constitución moderna de la razón religiosa, Estella, 199, pp.
149-.
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religiões históricas concretas. Modernamente pode-se encontrar um eco dessa postura na conhecida teologia dos cristãos anônimos. Parte-se do fato de que há um
existencial sobrenatural em todos os homens. Ou seja, rejeita-se a distinção dualista clara entre o natural e o sobrenatural, para afirmar que todos os homens se encontram sob a ação de Deus, embora nem sempre o reconheçam.1 Nesse sentido
haveria uma dimensão religiosa em toda pessoa humana, acredite-se ou não numa
crença particular. Reivindicar-se-ia o Deus criador com o qual todos estão em contato, para além da revelação expressa e particular de cada tradição religiosa.
Por outro lado, o cristianismo ofereceria os critérios últimos da autêntica revelação divina, já que ele seria o caminho explícito da revelação. Todos aqueles cujo
comportamento possui afinidades com o postulado cristão do amor ao próximo,
da luta pela justiça, da solidariedade universal etc., seriam “cristãos anônimos”.
Mesmo sem o saber, já teriam reconhecido a Deus, o qual seria o inspirador de tais
comportamentos mesmo que jamais tenham ouvido falar do cristianismo. Ou seja,
numa perspectiva teológica, não se parte de uma neutralidade epistemológica para
falar de Deus; o que se faz é adotar tópicos fundamentais das crenças cristãs para
falar do Deus criador que se comunica a todos os homens. Essa proposta remonta
à teologia medieval, que se referia à natureza como segunda Bíblia e à própria
teologia natural como um acesso racional a Deus. Sendo o Deus cristão único e
universal, o acento é posto no natural e no racional. O cristão confessional seria
uma explicitação, uma potencialização e uma clarificação daquilo que já ocorre
no âmbito da razão. Essa é a linha indireta de Anselmo de Canterbury, que se propõe mostrar a racionalidade dos mistérios cristãos em sua obra fundamental de
teodicéia Cur Deus homo. Tal continuidade, que todavia é também diferenciação,
entre religião explícita e crença natural e racional em Deus, poderia ser também
integrada à compreensão de Hegel.
A “religião natural” do Iluminismo é suprida aqui por um cristianismo difuso e
cósmico que pode ser legitimado recorrendo-se a postulados internos da própria
tradição teológica. A própria tradição cristã abriria o horizonte e favoreceria o reconhecimento parcial de outras religiões; o logos divino manifestou-se em Jesus, mas
há sementes do Verbo espalhadas por toda a humanidade, como afirma o filósofo
cristão Justino no século II. Ou então pode-se recorrer também à concepção trinitária e afirmar que o Deus-espírito se dá a todos os homens, sendo a cristologia o
caminho explícito a partir do qual se pode reconhecer como age o Espírito divino
fora do cristianismo. Por isso poder-se-ia aceitar a presença de elementos de salvação em outras religiões, sem considerá-las necessariamente mediações globais
salvíficas ou dando um passo rumo a uma valoração positiva, mas sempre parcial,
de tais crenças.13
Essa teologia, sobretudo na versão dos cristãos anônimos, tem sido muito popular na segunda metade do século XX. Ela permite aos cristãos reconhecer o valor de
muitos não-crentes e os elementos de verdade presentes em outras religiões, sem
por isso renunciar às pretensões cristãs de ser a religião absoluta. O protesto dos
membros de outras religiões, ou simplesmente dos não-crentes que rechaçariam
esse parentesco inconsciente ou anônimo com o cristianismo, seria resolvido afir1 K. rahner, “Anonymes Christentum und Missionauftrag der Kirche”, in Schriften zur Theologie

IX, Einsiedeln, 1970, pp. 498-518. “Der Auftrag des Schriftstellers und das christliche Dasein”, in
Ibidem, VII, Einsiedeln, 1966, pp. 386-394; “Atheismus und implizites Christentum”, in Ibidem,
VIII, Einsiedeln, 1967, pp. 187-11.
13 E. hollenweger, “L’Éxperience de l’Ésprit dans l’Église et hors de l’Église”, in L’Éxperience de Dieu
et le Saint Esprit, Paris, 1985, pp. 193-10.
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mando-se que essa é a hermenêutica cristã, uma hermenêutica privilegiada e capaz
de ver aquilo que outros não conseguem em virtude de sua superioridade enquanto
religião revelada que possui a plenitude da verdade. A partir do momento em que
se têm as chaves da existência humana, manifestadas por Jesus, seria possível captar aquilo que outros vivem e possuem, embora eles mesmos não o reconheçam.
Seria possível dizer aos outros que, sem sabê-lo nem reconhecê-lo, são cristãos,
porque se comportam como tais.
É lógico que, com base nessa perspectiva, outras religiões por sua vez poderiam
também falar dos cristãos como de “membros anônimos”. Os não-crentes poderiam
inclusive denominá-los “ateus anônimos”. Haveria um ateísmo latente em cristãos
não praticantes ou em crentes que vivem criticamente sua pertença religiosa e que
se sentem próximos aos ateus, agnósticos e pessoas de outros credos. Por isso, estes
poderiam argumentar que há um criptoateísmo escondido em tais pessoas, embora
por várias razões não estejam em condições de reconhecê-lo. Eles poderiam inclusive ser acusados de covardes, já que não conseguem dar o passo do rompimento
com a Igreja quando de fato vivem à margem dela. Acabaria se impondo uma interpretação, religiosa ou atéia, contra a vontade expressa daqueles que assim são
denominados, com a pretensão de que os que julgam dessa maneira conhecem
melhor a identidade religiosa dos enunciados do que eles próprios. Tratar-se-ia de
uma concepção simplista e externa às pessoas, que não leva em conta a complexidade de situações religiosas pessoais que podem ocorrer, bem como as multipertenças de cada pessoa na sociedade pluralista em que vivemos. Seria mantida de
modo fictício a unicidade da religião, combinando-a com a aceitação de outras formas de vida. É uma solução que facilita o ecumenismo e a paz religiosa, mas que
dificilmente pode satisfazer aos que não aceitam as chaves hermenêuticas cristãs
erigidas em critérios dirimentes. Essa é a razão pela qual se trata de uma solução
insatisfatória e que não consegue se impor, apesar de atrair a simpatia de muitos.

2. Deuses diferentes ou o mesmo Deus a partir de vários
caminhos?
Há autores que adotaram um outro ponto de partida, o teocentrismo. Eles aceitaram a validez e veracidade de todas as grandes tradições religiosas, que seriam
simétricas e equiparáveis. Não haveria um único caminho para chegar à divindade,
talvez tão plural quanto as religiões, mas vários, correspondentes à pluralidade
de povos e de tradições. Partindo da realidade prática passa-se a uma valoração
inicialmente positiva da pluralidade, eliminando-se assim os perigos de uma religião fechada em si mesma, que se apresenta como a única válida, degradando
as demais. A vantagem dessa segunda opção é que se trata de uma resposta mais
adequada à pluralidade reinante e exige uma abertura àquilo que é diferente. Permite também o diálogo entre as religiões em lugar de alentar os fundamentalismos
e sectarismos próprios da universalidade exclusiva. Haveria unidade e pluralidade
das religiões, cada uma delas fragmentária, refletindo o contraste entre a finitude
humana e a infinitude divina.
Parte-se de uma limitação e de uma contingência insuperáveis, adotando uma postura inicial de neutralidade epistemológica. Logicamente uma postura desse tipo se
afasta do caminho da particularidade concreta que temos encontrado nas posições
analisadas até agora. O pressuposto é que todas são válidas e iguais, o que é um a
priori não demonstrado que, por sua vez, remete à idéia de que todas as religiões são
homologáveis. O ponto de partida não é só a pluralidade histórica como um fato, mas
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a avaliação epistemológica que propõe legitimidade e igualdade entre todas. Tal pressuposição não pode ser fundamentada numa perspectiva teológica (quase nenhuma
religião aceitaria ser igual às demais por seus próprios pressupostos internos), nem filosófica, pois não há um lugar neutro e isento de onde se possa comparar e homologar
tradições diferentes em seu conteúdo, origem e espaço-temporalidade.
Há uma opção prévia na qual, por um lado, tem-se a pretensão de uma neutralidade valorativa e, por outro, utilizam-se inevitavelmente critérios da própria cultura
e tradição religiosa (principalmente a cristã) para falar das demais. A idéia de fundo
é que todas as crenças são válidas e possuem os mesmos direitos, o que é um erro.
Uma coisa é tolerar os crentes e respeitar as pessoas, e outra é pensar que todas as
convicções são verdadeiras. O fascismo, a xenofobia e o racismo não são crenças
verdadeiras, sendo necessário combatê-las. O mesmo pode-se dizer de religiões
impregnadas dessas ou outras ideologias semelhantes.
Além disso, se todas as religiões são igualmente verdadeiras, poderíamos tentar
estabelecer uma “religião de religiões”, complementando umas com as outras e
estabelecendo uma macrorreligião que recolha elementos de todas elas. Da mesma
forma que haveria um esperanto para recolher as contribuições de todas as línguas,
assim se poderia falar de uma religião artificial, por exemplo, a linha da “nova
era”, que poderia reunir o que supostamente há de melhor em todas as religiões
positivas. Esse sincretismo abstrato o que possibilitaria o ecumenismo universal. O
preço a pagar, contudo, seria o da perda das motivações, dos perfis e das tradições
concretas das religiões positivas, em favor de uma construção que pretende unificar
e homologar aquilo que não sabemos se é unificável.
Além do mais, dizer que tudo vale é a mesma coisa que dizer que nada vale. A
aceitação incondicionada de todas as religiões não só como instâncias respeitáveis
em si mesmas, enquanto caminhos humanos para afirmar o sentido da vida e buscar Deus, mas com o mesmo valor a priori quanto à verdade e à validez, redunda
num descrédito de todas elas. Do relativismo passa-se facilmente para o ceticismo:
não que todas tenham valor, mas que nenhuma é verdadeira, exista Deus ou não, já
que a igualdade entre elas é a melhor prova de que o problema religioso é insolúvel, porque Deus não existe ou porque não é acessível. As diferenças, contradições
e lutas entre elas seriam a melhor prova de que aqui não há verdade alguma, mas
uma mera passionalidade afetiva. Nesse caso teria razão o ateísmo, ou pelo menos
o agnosticismo, o que tornaria impossível identificar-se com credo algum (a não ser
por motivos afetivos, tradicionais ou de meras preferências subjetivas). O teocentrismo pluralista facilitaria, por conseguinte, a indiferença religiosa.
A partir de um ponto de vista filosófico esse paradigma remete ao sentimento
de dependência de Schleiermacher, que faz desta a relação determinante com a
divindade e a motivação última de todas as religiões. Mas acima de tudo lembra a
esquerda wittgensteiniana, que aceita a pluralidade de jogos lingüísticos e a validade de todas as crenças, contanto que sejam negados o seu valor cognitivo e a sua
pretensão de realidade. As religiões seriam meras metáforas simbólicas que expressam sentimentos e intuições pessoais, mas sem nenhuma dimensão referencial de
realidade, embora tenham um significado compreensível, que lhes é dado pelo uso
que fazemos da linguagem. O crer para compreender, defendido pela tradição escolástica, seria complementado pela neutralização cognitiva da religião, reduzida
à mera confissão de fé que expressa a intencionalidade dos que a ela aderem.
Poderíamos aceitar a verdade de todas as religiões se as reduzíssemos a uma
mera expressão da intencionalidade subjetiva dos que buscam a Deus. Por serem
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caminhos que se esforçam por alcançar a transcendência merecem respeito, mas
não cremos em nada daquilo que dizem enquanto cosmovisões que falam do mundo e que pretendem conhecer a realidade última de Deus e do homem. Seriam
uma espécie de obras de arte, que podem agradar ou não, mas sobre gostos não
se pode discutir com critérios de verdade. A dimensão estética da religião supre
sua pretensão de verdade. Embora se lhe reconhecesse uma dimensão ética, esta
seria derivada da intencionalidade do crente, e não da relação com Deus. Por essa
razão, todas as religiões podem ser aceitas, já que se negou o valor proposicional e
assertivo de cada credo. Elimina-se o conteúdo semântico das religiões e vincula-se
a religião à poesia ou à arte, enquanto formas simbólicas que procuram expressar o
inexpressável (o mistério religioso, ou o místico, segundo a expressão de Wittgenstein). As religiões deixariam de ser interlocutores válidos por não terem pretensões
de verdade; por isso, todas elas poderiam ser aceitas da mesma forma.14
Pluralismo fenomenológico e unidade numênica
A equiparação a priori entre pluralidade e igualdade gera não-verdade. Por essa
razão alguns procuraram legitimar a pluralidade a partir de outra ótica. Para isso
recorreram à distinção kantiana entre númeno e fenômeno, o em si da realidade
(ao qual não conseguimos chegar) e o para nós (síntese fenomenológica), combinando-a com o recurso da teologia negativa que relativiza todas as representações
de Deus. Desse modo seria possível falar de um númeno divino (um ser supremo)
que todos buscam, sendo as religiões fenomenologias distintas a partir das quais
nos aproximamos da divindade. As manifestações do divino são recebidas e compreendidas a partir de categorias e conceitos inevitavelmente impregnados pelas
diversas culturas.
Por isso, nenhuma religião poderia defender a verdade última de sua conceitualização, embora todas se refiram a Deus. A realidade divina não pode ser encerrada
em nenhuma experiência religiosa, nem tampouco verificada numa tradição concreta. Isso permite distinguir entre a representação religiosa, muitas vezes carregada de simbolismo e mitologia, e a realidade última à qual se tende.15 Aceita-se, por
conseguinte, que todas as religiões são caminhos válidos para chegar a Deus, mas
que todas as suas representações específicas são limitadas, parciais e fragmentárias,
porque não chegam à realidade numênica divina. Deus seria o desconhecido e o
inalcançável, como afirma a teologia negativa que sublinha o mistério da divindade, e as religiões meras formulações humanas que se aproximam de uma realidade
divina que lhes escapa. Paradoxalmente todas seriam falsas, embora inevitáveis e
necessárias.
Haveria um único Deus, ao qual tendem todas as religiões, e uma pluralidade
de representações do mesmo. A variedade de experiências religiosas pode ser avaliada segundo sua capacidade para centrar-se em Deus, que é a realidade última,
e superar o próprio eu coletivo ou pessoal. O importante não é a fenomenologia
14 D. Z. PhiliPs, “Fe religiosa y juegos de lenguaje”, in B. MitChell (ed.), Creencia y racionalidad,

Barcelona, 199, pp. 189-18; Th. MCPherson, “Religion as the inexpressible”, in A. Flew e A.
MaCintyre (eds.), New Essays in philosophical Theology, London, 1995, pp. 131-143.
15 J. hiCK, Problems of Religious Pluralism, London, 1985, pp. 8-45; An Interpretation of Religion,
London, 1989, pp. 33-98; “Jesus and the World Religions”, in J. hiCK (ed.), The Myth of God
Incarnate, Philadelphia, 1977, pp. 167-185; P. sChMidt-leuKel, Der Inmanenzgedanke in der
Theologie der Religionen, MthZ 41, 1990, 43-71; “Religiöse Vielfalt als theologisches Problem”,
in R. sChwager (ed.), Christus allein? Der Streit und die pluralistische Religionstheologie, Freiburg
Br., 1996, pp. 11-49.
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religiosa, mas sua tendência transcendente. O fenomenológico deve ser avaliado
de forma pragmática e em relação com os valores absolutos que derivam do Deus
das religiões. Deus seria inalcançável para todas as religiões, e sua transcendência
questionaria as categorias humanas que todas usam. Seriam experiências diferentes, referidas a uma mesma realidade. Esse seria o critério dirimente para julgar as
religiões, cognitivo e espiritual ao mesmo tempo, segundo J. Hick.16
O que nunca fica claro é se o que as religiões afirmam sobre Deus é verdadeiro (e
isso nos levaria a cair num relativismo religioso) ou se a realidade divina permanece
misteriosa e inacessível (e isso faria com que todas as religiões fossem falsas). Ao que foi
dito é preciso acrescentar a pergunta sobre se as diferentes representações do divino se
referem realmente a uma realidade última única, isto é, a um único Deus, ou se, pelo
contrário, a heterogeneidade de representações não implica uma pluralidade de deuses. Na perspectiva de uma filosofia da religião poderia aceitar-se que essa pluralidade
de religiões reflete a diversidade de formas de consciência e de orientações, sem que
houvesse a necessidade de preferir uma à outra. A fenomenologia hermenêutica seria
neutra diante da diversidade de manifestações do divino, o que, a priori, levaria a uma
equiparação entre ambas. Contudo, isso se exclui a partir da teologia das religiões, que
não aceita uma perspectiva neutral e que procura a verdade a partir de uma tradição
particular, a de pertença. Hick se move entre a filosofia e a teologia, sem nunca deixar
claro onde ele realmente se coloca.
Por sua vez, Knitter propugna uma espécie de teologia da libertação das religiões, já que todas pretendem uma práxis salvífica libertadora do homem.17 A
verdade não poderia ser dirimida num nível teórico, já que nenhuma formulação
seria correta, mas seria necessário encontrar um critério evolutivo a nível prático
ou pragmático, como a ética ou os direitos humanos. Segundo esse autor, a práxis
salvífica seria o elemento denominador comum de todas as religiões e, por conseguinte, uma autêntica resposta à realidade divina. Poderíamos julgar as religiões
com critérios humanistas ou a partir de perspectivas aceitas por todos, tais como a
de sua contribuição com a justiça, ou a paz e o ecumenismo. Esse poderia ser um
critério dirimente para avaliar as religiões, cuja verdade sempre remete ao fim da
história, quando então seria manifestada a superioridade que fragmentariamente
ficou evidenciada com esses critérios práticos. Haveria assim uma co-responsabilidade ecumênica na linha de uma ética mundial, favorecida pelas religiões, a
qual seria a dimensão fenomênica mais avaliável. Conjugar-se-ia a pluralidade de
caminhos, a pretensão soteriológica de todas as religiões e a importância da práxis
ética, representando a outra face da busca da transcendência divina.
O que tais concepções não fundamentam é por que esse critério ético, evidentemente congruente com as religiões proféticas, deveria ser o principal. Ou seja,
por que não um outro critério, que não se concentrasse na ética e sim em outro
aspecto da experiência religiosa, por exemplo, a mística como cume da união entre
16 J. hiCK, The Rainbow of Faiths, London, 1995, pp. 76-79; The Myth of God Incarnate, Philadelphia,

1977, pp. 167-185; Eine Philosophie des religiösen Pluralismus, MthZ 45, 1994, 301-318; An
Interpretation of Religion, London, 1989.
17 P. F. Knitter, No other Name?, New York, 1985; A teologia católica das religiões numa encruzilhada,
Concilium 03, 1986/1, 105-114; Interreligious Dialogue and the Unity of Humanity, Dharma
17, 199, 8-87; One Earth, many Religions, New York, 1995; Jesus and the other Names,
New York, 1996; “Religion und Befreiung. Soteriozentrismus als Antwort an die Kritiker”, in R.
bernhardt (ed.), Horizontüberschreitung, Gütersloh, 1991, pp. 03-19; R. FiCKer, “In Zentrum
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a divindade e a humanidade, ou então o conceito de salvação, que é muito mais
polissêmico e mais central do que a práxis ética, ou ainda o esvaziamento do próprio eu das tradições budistas. No momento de escolher critérios pragmáticos para
avaliar as crenças é inevitável apoiar-se no conteúdo substancial de uma tradição
concreta, o que, indiretamente, significa privilegiar uma crença determinada. A
teologia da libertação é uma criação de religiões proféticas e messiânicas, como o
cristianismo; aplicá-la a outras religiões significaria impor-lhes um cânone de medição que lhes é alheio, o que, desde o início, as coloca em desvantagem.
Outra linha complementar seria a via do consenso. O diálogo religioso seria
possível a partir de um acordo convergente, não tanto em torno de uma concepção
da divindade mas mais quanto em relação à práxis ética e salvífica. Ressurgiria assim, no nível teológico, a teoria filosófica da verdade pelo consenso, como opção
alternativa à verdade por correspondência, já que se nega por princípio a correlação entre representação e realidade divina. Essa poderia tratar-se de uma vertente
teológica do pragmatismo consensual, que só seria possível se todas as religiões se
referissem à mesma realidade transcendente (o que deveria ser admitido a priori)
e se houvesse pontos comuns nos quais todas coincidissem (pressupondo que são
homologáveis e comparáveis). A partir daí se poderia chegar a um acordo ecumênico acerca dos critérios de avaliação de cada crença religiosa. Poderia estabelecer-se um consenso mínimo para todas e acordos parciais de limites máximos para
algumas, aparentadas entre si. O horizonte da comunicação universal favoreceria
o estabelecimento de concordâncias mínimas numa linha semelhante à seguida
pelos direitos humanos. A partir desse acordo universal, poderiam ser avaliadas
todas as religiões.
Se realmente o amor e a compaixão, que opera a descentralização de si em resposta à divindade, fosse um eixo vertebral de todas as religiões, embora cada um a
compreendesse a seu modo, então seria possível falar de um consenso comum em
todas as tradições e de um critério de discernimento enraizado na práxis religiosa.
O problema, contudo, é que nem todos aceitam um denominador comum como
critério universal e muito menos coincidem num denominador concreto como
princípio de avaliação.18 Sempre há um círculo hermenêutico entre a aceitação das
crenças religiosas, como respostas autênticas à realidade divina, e a utilização de
seus ensinamentos morais, supostamente em concordância com as doutrinas das
quais derivam, como critérios que as legitimariam. Os conteúdos práticos de cada
religião estão vinculados às suas concepções doutrinais, e as diferenças teóricas
repercutem na práxis. Por isso, o que numa religião é uma práxis coerente e legítima, em outra pode ser rechaçável e criticável. É o que acontece, de fato, quando se
comparam as religiões hoje existentes, incluindo-se as monoteístas entre si.
O problema, evidentemente, permanece, pois a dificuldade está na diversidade
de interpretações ou caminhos para chegar a Deus. Qual é o melhor e com que
critérios estabelecemos se ele é válido ou não? Adotando-se como ponto de partida
a validade da pluralidade de crenças existentes, fica difícil estabelecer critérios que
permitam hierarquizar, sem que algumas delas sejam fatalmente discriminadas a
priori. É verdade que todas as crenças se apresentam como verdadeiras e que pelo
menos algumas têm a pretensão de ser as únicas que possuem toda a verdade. Todavia, de onde podemos partir para estabelecer a superioridade de uma sobre as
18 Uma excelente crítica à teologia pluralista das religiões e mais concretamente às posturas de
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outras sem cair numa petitio principii, isto é, sem ter como ponto de partida critérios
da religião que consideramos como válida, a fim de avaliar, à luz desses critérios, as
demais religiões? Se considerarmos que o cristianismo é a religião verdadeira poderemos selecionar algumas crenças básicas de sua tradição (por exemplo, a regra
de ouro do amor ao inimigo ou a afirmação de um Deus misericordioso que faz
das vítimas da injustiça humana os destinatários preferenciais de sua mensagem)
para, a partir daí, avaliar outras religiões e estabelecer sua validez. No entanto,
essa postura está viciada desde a sua origem, porquanto a pressuposição (de que o
cristianismo deve oferecer critérios para avaliar a diversidade de crenças religiosas)
é inaceitável para quem não professar essa religião.
Todavia, e acima de tudo, precisamos nos perguntar: Como poderemos afirmar
que as distintas representações de Deus na diversidade de religiões se referem a
um mesmo e único Deus? Teríamos muito mais a impressão de uma contraposição
de deuses, que degeneraria em politeísmo, em oposição à proposta das religiões
monoteístas. Seria uma postura muito próxima ao pensamento pós-moderno e sua
revalorização das diferenças, contraposta às crenças fortes e universalistas do Iluminismo. Seria uma desvalorização da diversidade e heterogeneidade de concepções religiosas e de imagens da divindade em favor de uma entidade única à qual
supostamente todas se dirigem. O que não se esclarece é por que cada referência
a um Deus distinto não implica que haja uma pluralidade de deuses, em vez de
vê-las como caminhos diferentes de uma entidade única. A idéia subjacente é que
o politeísmo é um monoteísmo imaturo, e não vice-versa, ou seja, que o monoteísmo é uma abstração degenerada do politeísmo real da humanidade. Mais ainda
se aceitarmos que se trata de experiências realmente diferentes e não expressões
culturais plurais de uma mesma vivência.
Além disso, a proposta kantiana, referida ao conhecimento empírico intramundano, seria utilizada para se referir a Deus, cuja realidade seria vista a partir da
mesma perspectiva usada para as realidades empíricas, o que nos faria cair na ontoteologia criticada por Heidegger. A teoria do conhecimento que aplicamos para
as realidades do mundo seria a que também pressupomos seja válida naquilo que
diz respeito ao conhecimento de Deus. Assim poderíamos falar de uma realidade
objetiva numênica divina e de sínteses fenomenológicas parciais, próprias de cada
religião, sem que nunca saibamos de onde se conseguiu extrair uma tal concepção.
O preço a pagar é a transcendência divina, tão ressaltada pela teologia negativa, a
qual enfatiza a diferença ontológica e gnoseológica ao tratar de Deus e das realidades mundanas. Não há uma linguagem comum para falar dos entes intramundanos
e de Deus que não redunde em objetivação e apreensão conceitual do segundo.
É inevitável que, desse modo, se torne vulnerável o caráter mistagógico e inefável
divino enfatizado pela teologia negativa.19
Por outro lado, se for aceito o caráter fenomênico de todas as religiões, e com
isso sua não verdade, e se partirmos do fato de que o caráter numênico da divindade impede que se chegue a ela, como se pode medir o grau maior ou menor de
adequação ou de verdade de cada religião? A realidade divina sempre seria desconhecida, em última instância, o que favoreceria o agnosticismo. A pluralidade
fenomenológica não poderia ser resolvida na relação com o próprio Deus, pois sua
19 Foi o que alguns autores evidenciaram. Cf. G. gäde, Viele Religionen-ein Wort Gottes. Einspruch

gegen John Hicks pluralistische Religionstheologie, Gütersloh, 1998; Gott und das Ding an sich.
Zur theologische Eerkenntnislehre John Hicks, ThPh 73, 1998, 46-69; E. arens, Perspecktiven
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realidade numênica nos escapa. Não se sustenta tampouco a unicidade e consistência de cada religião, já que não se mostra por que deveria manter-se o marco
referencial de uma crença religiosa, sem abandoná-lo, e abrir-se para um diálogo
com as demais religiões sem transbordar, porém, a base de compreensão da qual
se parte.0
Se, além de sublinhar o caráter heterogêneo das religiões, acentuarmos o caráter de incomensurabilidade de umas em relação às outras, seguindo algumas das
interpretações básicas da teoria wittgensteiniana dos jogos lingüísticos, o problema
se torna insolúvel. Não há um denominador comum que possa abranger todas as
diferenças. Tratar-se-ia de alternativas excludentes, porque não são compatíveis.
Essa perspectiva poderia ser confirmada fazendo-se referência à dificuldade de dar
uma definição universal de religião que seja válida para todas as religiões. Além
disso, tal perspectiva seria reforçada a partir de algumas tradições religiosas, como
o budismo, no qual é muito difícil encontrar um referencial similar ao do Deus
das religiões ocidentais. Pergunta-se inclusive se se trata de uma verdadeira crença
religiosa ou se não é, muito mais, uma concepção filosófica. Não se pode esquecer, contudo, que o próprio cristianismo inicialmente foi qualificado como uma
filosofia, tendo sido rejeitada até mesmo a sua inclusão ao gênero de religião por
parte das outras religiões do Império Romano. Isso mostra a dificuldade de compaginar tradições plurais e diferentes ou de afirmar que se dirigem a uma divindade
comum.

3. Salvação universal e comunidade particular
Cada religião pressupõe uma experiência humana de Deus que não é uma entidade externa e ultramundana, mas o fundamento transcendente da imanência histórica. Essa é uma intuição que encontramos repetidamente numa tradição filosófica e teológica que tem em santo Agostinho, Nicolau de Cusa e Hegel representantes importantes. Não é preciso procurar Deus fora do homem, mas aprofundar-se
no humano procurando-o como referencial último, arquétipo, fonte de inspiração
e motivação etc. Por isso, cada religião mostra o caminho experiencial seguido por
toda uma coletividade. Há uma correlação entre a concepção do homem e a de
Deus, na linha para a qual apontam o Kant do Opus postumum e o próprio Feuerbach. O segredo da religião é a antropologia, não porque Deus não exista, mas
porque a busca e a representação de Deus têm como ponto de partida as experiências humanas. A afirmação de que em Deus nos movemos e somos apela para essa
realidade última, que Agostinho apresenta como mais íntima ao homem do que sua
própria subjetividade pessoal. Hegel, por sua vez, afirma que não podemos relacionar-nos com Deus se não tivermos antes uma experiência imanente do Absoluto.
As religiões oferecem a experiência religiosa de um fundador e de seus seguidores, com todas as suas dependências históricas e socioculturais, como ponto de
partida para falar de Deus. Por isso, é inviável um sincretismo universalista abstrato.
Se eliminarmos as mediações históricas e seus conteúdos substanciais, ficaremos
sem experiências referenciais para falar de Deus. A tensão entre particularidade
histórica e pretensão de universalidade não pode ser resolvida dissolvendo-se o
conteúdo substancial das tradições. Por isso, a virada pragmática e transcendental
0 A. Kreiner, “Die Erfahrung religiöser Vielfalt”, in A. Kreiner (ed.), Religiöse Erfahrung und
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da filosofia defendida por Apel e Habermas é inviável para abordar a pretensão
de verdade das religiões, já que estas oferecem uma forma de vida substancial da
qual não é possível abstrair-se para falar de Deus. Como observou Hegel, não se
pode separar a idéia do bem da justiça, contrariamente à proposta kantiana, nem
diferenciar entre o essencial e o acessório de uma experiência religiosa, abstraindo-se da sua história concreta. A hierarquização só pode ser estabelecida a partir
de dentro de cada religião concreta, repetindo assim o círculo hermenêutico e a
fusão de horizontes proposta por Gadamer, embora se leve em conta a perspectiva
reflexivo-crítica representada por Habermas.
Não há uma perspectiva imparcial da qual se possa avaliar (o “olho de Deus”,
do qual fala a tradição analítica), como também não é possível distinguir o acessório do essencial de cada religião a partir de uma consciência pura, como Husserl
pretende. A tensão entre as pretensões universalistas da religião, que afirma um
único Deus, e a diversidade de crenças religiosas tem como pano de fundo a atual
discussão sociocultural e ética entre a tradição iluminista, que defende um posicionamento universalista, por exemplo, a virada pragmática e procedimentalista
defendida por Apel e Habermas,1 e os comunitaristas, como Charles Taylor, que
defendem os conteúdos substanciais de cada tradição particular como núcleo da
identidade pessoal e coletiva.22 Alguns vão em busca de um procedimento universal
para viabilizar o confronto de culturas, e outros partem de comunidades concretas
que entram em diálogo com as demais e assim se universalizam. Se as culturas fossem incomensuráveis, isto é, não homologáveis, não seria possível o diálogo, nem
a aprendizagem. Todavia, da mesma forma que há um sujeito humano que pode
compreender e traduzir diferentes línguas, apesar de sua heterogeneidade, assim
também podemos falar dos elementos constitutivos de qualquer forma de vida que
permitem criticar outra cultura diferente. Nas religiões subsiste o “semelhante familiar”, ao qual Wittgenstein faz alusão, que permite uma compreensão analógica
de outra religião, mesmo vindo por primeiro a perspectiva de cada um, bem como
um diálogo que amplia o próprio horizonte de referência.
O procedimento formalista e universal oferece conhecimento e verdade consensual aceitável por todos, enquanto as religiões oferecem caminhos de salvação
particulares. Entre elas, as monoteístas, pelo menos, têm como referentes as vítimas
do passado, às quais promete verdade e justiça e das quais não pode se abstrair.3
Essas religiões partem do mundo da vida e remetem a ele, vendo a verdade como
algo a se fazer na história, com um interesse prático e soteriológico, ao contrário de
uma pretensa verdade neutra e imparcial, aceitável por todos. Por isso, não há um
ponto de vista universal nem absoluto ao qual se possa recorrer para dirimir questões na pluralidade de religiões. Não há tampouco nenhuma experiência religiosa
concreta que possa oferecer constatação empírica de que realmente se chegou a
Deus. Deus não é alcançável de forma direta e imediata numa experiência humana
que possa ser imposta a todos. Nenhuma experiência, por mais apodíctica e segura
que possa parecer ao crente, escapa da contingência e finitude do humano. Seria
1 J. haberMas, Identidades nacionales e postnacionales, Madrid, 1989; La necesidad de revisión de

la izquierda, Madrid, 1991; Escritos sobre moralidad y eticidad, Barcelona, 1991.
22 Ch. taylor, Fuentes del yo, Barcelona, 1996; Argumentos filosóficos, Barcelona, 1997, pp. 93334; La ética de la autenticidad, Barcelona, 1994, pp. 11-34; 77-88. A diferença de perspectivas
entre Habermas e Taylor se reflete no livro coletivo de Ch. taylor (ed.), El multiculturalismo,
México, 1993.
3 Vejam-se as excelentes sugestões oferecidas por J. B. Metz, Por una cultura de la memoria,
Barcelona, 1999, pp. 11-16.
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sempre uma interpretação subjetiva e auto-referencial, que pode servir de testemunho e de interpelação a outros, mas jamais uma prova irrefutável.
Os condicionamentos da história são insuperáveis e a experiência do Deus transcendente e absoluto, no caso de ele existir, se dá sempre humanamente, através da mediação subjetiva pessoal e coletiva, sem que haja um em si divino à margem da crença
que consente e aceita sua presença. Kant tem razão ao afirmar a finitude humana, a
importância da idéia de Deus e a necessidade prática de postulá-lo, mas isso não equivale a demonstrar objetivamente que Deus existe. É o que Hegel também evidencia a
partir de uma razão que não pode abandonar o mundo do sensível para chegar ao infinito, embora depois vá acabar numa hermenêutica na qual o homem é um momento
da autoconsciência divina. Toda experiência histórica é ambivalente, faz pensar, mas
exige ser avaliada e interpretada. Isso acontece com todas as religiões.
Juntamente com a interpretação crente sempre é possível a interpretação não
crente, tanto atéia como agnóstica. O mundo fala de Deus ao crente, propõe-lhe
a pergunta sobre o seu ser e constituição, e remete, a partir de sua contingência,
a uma realidade fundante e original. Eis a razão pela qual as provas tradicionais
da existência de Deus são conclusivas somente para o crente, mas não se impõem
para quem rejeita a existência dessa realidade fontal e fundante de sentido, à qual
os monoteísmos denominam Deus. E toda religião que afirma uma comunicação
direta e imediata da divindade remete a uma vivência concreta que exige a anuência ou a rejeição, mas não se impõe por si mesma. Por isso, as religiões falam de
Deus como mistério e remetem a epifanias e hierofanias históricas e contingentes,
que só podem ser sinais e indícios para aquele que se depara com elas a partir de
fora. Todas as imagens de Deus são construções humanas, mesmo que inspiradas
pela divindade. O conflito de interpretações é inevitável, embora isso não signifique que todas tenham o mesmo valor, plausibilidade e capacidade de persuasão.
O caminho para Deus, portanto, não é a abstração do substancial comunitário, a
fim de obter uma visão de Deus aceitável a todas as religiões e reduzida a um mínimo formal e transcendental. Essa síntese abstrata, além de ser irrealizável do ponto
de vista concreto devido às diferenças fundamentais existentes entre as religiões e a
impossibilidade de uma definição que abranja todas, seria também inútil. Pelo seu
extremo idealismo e pelo grau de abstração não serviria para decidir os problemas
internos de cada religião. Só se pode deliberar sobre eles dentro da própria tradição
concreta. Por isso o caminho da neutralidade, do consenso ou da abstração não é
válido. A universalidade só é possível a partir de cada tradição substancial particular. Só a partir do interior da experiência religiosa é possível diferenciar. Viemos
desembocar numa hermenêutica que parte de uma tradição concreta e que não
pode ser feita à margem dela.
É preciso partir, portanto, de cada crença religiosa, para então interpretar as demais. É inevitável que essa hermenêutica do outro esteja condicionada pela própria
experiência. Se Deus existe e se comunica, ele o faz respeitando os condicionamentos socioculturais. Qualquer manifestação da divindade é percebida por um
cristão a partir dos símbolos e conceitos de sua cultura religiosa, enquanto um
muçulmano, e muito mais um hindu, a interpretaria a partir de seus próprios esquemas de compreensão. Por isso, não há nenhuma possibilidade de desenraizar-se da
própria religião quando se pretende analisar e compreender as demais. A verdade
que eventualmente possamos encontrar em outra visão diferente tem sempre um
conteúdo auto-referencial, a partir do qual estabelecemos hierarquias, divergências
e pontos comuns. Por conseguinte, a teologia das religiões precisa partir sempre
das confissões concretas, não de uma abstração de todas elas.
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Mas como conseguir tornar possíveis as pretensões de universalidade? Como
passar de uma religião particular a uma universal, que pretende ser válida para
todos os homens? Partindo-se de uma tradição particular, a única universalidade
possível é a da abertura multicultural, que leva a uma crença aberta e não dogmática, isto é, não fechada em si mesma. Nas outras religiões podem-se reconhecer
caminhos de busca de Deus a partir do ser humano, que se questiona e busca. Essa
antropologia poderia ser estabelecida como base comum para todas as religiões.
Os monoteísmos poderiam integrar nesses dados antropológicos sua própria concepção teológica do Deus criador, sua teologia natural e sua percepção do sobrenatural, como algo que faz parte de sua própria natureza e história.
Numa ótica cristã, seria necessário distinguir entre o teocentrismo e a mediação
do judeu Jesus. Relativizar-se-ia o horizonte histórico e concreto cristão, baseado
numa história particular (a de Jesus) que perderia valor normativo e prescritivo, em
favor dos demais caminhos de outras personalidades. Esse modelo possui diferentes
concreções dentro do cristianismo: pode-se assumir o caráter particular e relativo
de Jesus enquanto mediação histórica concreta e finita, distinguindo-o do Cristo
ressuscitado, que seria símbolo universal da comunicação divina. Ou seja, a história de Jesus é assumida como uma experiência que leva a Deus, mas rejeita-se a
interpretação dogmática posterior que estabelece o significado absoluto e universal
de sua história. O cristocentrismo da teologia das religiões seria substituído por um
teocentrismo que relativiza o primeiro. Poderíamos enunciá-lo dizendo que Jesus,
enquanto pessoa humana e realidade histórica, é finito e contingente como os demais grandes fundadores das religiões. No entanto, o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado proclamado pelos seus discípulos, seria uma figura com significado universal,
metaistórico e absoluto. A velha distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé
permitiria uma síntese entre a particularidade do cristianismo e suas pretensões de
universalidade.
O acento é soteriocêntrico, isto é, a vontade salvífica de Jesus. Não se adota
uma perspectiva abstrata para a partir dela avaliar todas as religiões, seja porque
tal perspectiva não existe (todos estamos situados), seja porque essa abstração careceria de força, já que a identidade religiosa está vinculada a uma histórica e a
uma comunidade concretas, a tradições, instituições, teologias e práxis de vida a
partir das quais se coloca a questão sobre Deus e se dialoga com os outros. Essa é
a verdade perene do comunitarismo, que acentua o valor da identidade coletiva e
a necessidade de dialogar a partir de uma forma de vida dada e não a partir de um
procedimento abstrato que prescinde dos conteúdos. O ponto de partida, portanto,
é o cristão, não a neutralidade epistemológica ou prática no diálogo com as outras
religiões. Isso é mais necessário ainda hoje, pois está havendo uma tendência sincretista no Ocidente cristão que leva ao interesse pelas outras religiões e ao desconhecimento da própria. Não há uma abertura dialogante com as outras tradições a
partir de uma identidade sólida, que permitiria o diálogo inter-religioso sem medo;
o que há é um desconhecimento e uma insegurança em relação às próprias convicções cristãs, e isso facilita um interesse difuso por outras religiões ao preço de uma
falta de identidade pessoal e coletiva.
É preciso avaliar a partir da religião e da cultura à qual pertencemos, pois não
temos nenhuma outra. Essa avaliação, porém, precisa ser aberta, crítica, capaz
de incorporar os elementos válidos encontrados em outras tradições. Em último
caso isso poderia levar a mudar de identidade religiosa e passar para uma outra,
se virmos que esta é superior. Contudo, o caso extremo de uma conversão a outra
religião não cristã não pode servir de pretexto para lutar contra a abertura e o diáCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19
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logo do cristianismo com outras religiões. É claro que quando se dialoga se parte
de uma idéia de Deus e da salvação marcada pela especificidade cristã. Esta inclui
a idéia da liberdade e responsabilidade humana, do pecado pessoal e coletivo, da
necessidade de salvação etc.
Outras religiões, como é o caso do budismo, não dispõem dessas categorias e
se preocupam muito mais com a dinâmica pessoal que leva ao esvaziamento para
encontrar a identidade última do que com a graça divina que inspira e atua no homem. O cristianismo, ao dialogar, pode assumir esses elementos e integrá-los em
sua própria concepção enriquecendo-a, e pode simultaneamente oferecer o testemunho de sua própria identidade. Pode inclusive encontrar convergências e pontos
comuns, para além da diferença de formulação e de acentos religiosos e culturais.
O diálogo, todavia, não pressupõe neutralidade; é necessário, isso sim, conscientizar-se de que já estamos situados e temos preconceitos em nossa compreensão do
diferente. Tomar consciência dos próprios “pré-conceitos” culturais e abrir-se aos
do outro é o que permite que ocorra uma fusão de horizontes e um encontro de
comunidades.
A partir daí será possível ver a ação de Deus numa cultura e religião diferentes
e relativizar a própria forma considerando-a não exclusiva. Para o cristianismo,
continua sendo uma verdade fundamental o princípio segundo o qual Deus age
universalmente e supera as fronteiras do próprio cristianismo. Todavia, não pode
eliminar sua pretensão de verdade como se fosse causa de conflitos e de enfrentamentos e como se o acento devesse ser posto numa felicidade e plenitude de todos
os homens, para o que seria preciso eliminar o problema da verdade. Verdade,
sentido e felicidade vão juntos, e o respeito às pessoas não inclui a aprovação de
crenças e doutrinas que consideramos falsas, nem a permissividade com práticas
que atentam contra a dignidade humana.
Contudo, é preciso admitir o condicionamento sociocultural do cristianismo
histórico, começando pelo próprio Jesus. É preciso diferenciar “jesuologia”, cristologia e teo-logia, sem separá-las nem confrontá-las, mas sem estabelecer uma
equiparação entre as mesmas. Nós, cristãos, reconhecemos em Jesus a forma humana pela qual Deus se expressa pessoalmente na história. Também cremos que
Deus ressuscitou Jesus da morte e o constituiu como Filho, integrando-o em sua
vida divina e fazendo dele a plenitude da revelação e salvação para todos os homens. Há uma evolução, portanto; tudo o que podemos dizer sobre Cristo à luz
do anúncio da ressurreição não poderia ser dito sem mais nem menos sobre Jesus.
Uma coisa é reconhecer a filiação divina de Jesus depois da ressurreição, e outra,
muito diferente, é divinizar o judeu Jesus, dando-lhe capacidades, significações e
“poderes” que pertencem ao âmbito da divindade, à qual ele foi integrado depois
da ressurreição. Quanto mais divinizarmos Jesus, aplicando-lhe, já em sua vida terrena, os predicados e qualidades divinas de Cristo ressuscitado, mais ele se tornará
um super-homem mítico, que não é nem plenamente homem nem Deus, e que não
pode nos servir de referencial, de exemplo e de precursor.
O cristão crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, plenamente integrado à divindade a partir da ressurreição. Do sujeito histórico concreto passa-se para a afirmação da significação universal e salvífica de uma pessoa morta, que Deus reconduziu a uma vida eterna. Mas isso só poderá ser confirmado no final dos tempos,
e a afirmação cristã de que Jesus é o Cristo pertence ao âmbito das convicções e
do testemunho, não sendo possível impô-la aos outros. Só no juízo último de Deus
se saberá se essa afirmação é mais verdadeira do que a de outras religiões, como
“Há um só Deus e Maomé é seu profeta”, ou que o Deus de Abraão e de Moisés
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prometeu um messias último que ainda não chegou. As pretensões de universalidade são apresentadas a partir da particularidade contingente da história. Postula-se
que um evento concreto possui uma significação universal, que vai além do povo
e da cultura em que se deu. Mas não se pode equiparar o evento singular, finito e
contingente de uma pessoa com a significação universal que lhe damos, que é o
que se discute.
Dessa forma mantém-se o teocentrismo e se pressupõe que todas as religiões levem a Deus, pelo que se questiona o valor absoluto da mediação histórica de Jesus
(que outros não reconhecem enquanto tal), mas não a de Cristo, porquanto ele faz
parte da divindade. Jesus revelaria a divindade a partir de sua concreção social e
cultural, mas não esgotaria sua comunicação, pois uma cultura não pode comunicar a totalidade da experiência divina nem humana; isso torna possíveis outros
mediadores que não têm historicamente motivos para inicialmente subordinaremse a ele, embora a validez e significado divino dos mesmos seja claramente inferior
ao de Jesus numa perspectiva cristã. Assim pode-se falar de sincretismo religioso, o
que já ocorreu quando a sociedade romana foi cristianizada, e de complementaridade, de diálogo e de enriquecimento mútuo.
Poderia ser aceito um Deus universal que houvesse inspirado personalidades de
diferentes contextos socioculturais e de distintas épocas históricas, dentre os quais
Jesus, mas também Moisés, Maomé e os demais. Não esqueçamos que os textos
fundacionais cristãos referem que o Espírito de Deus inspira o próprio Jesus desde o
seu nascimento e ao longo de toda a sua vida. Posteriormente a tradição cristã fala
de Cristo e do Espírito como “as duas mãos do Pai” (Irineu). Esse mesmo Espírito
que guia Jesus pode guiar outros personagens históricos, e o Cristo ressuscitado é
precisamente aquele que dá o Espírito não só aos cristãos mas também a pessoas
não batizadas (At 10,44-45). O Espírito que atua em outras tradições religiosas é o
que pode impregnar outras pessoas, aproximá-las do conhecimento específico de
Cristo ou levá-las a Deus por caminhos históricos diferentes do caminho de Jesus.
Resguardam-se assim a realidade universal divina e a pluralidade contingente
das religiões históricas, embora isso exija não a equiparação pura e simples de Jesus com o Cristo mas o levar a sério a afirmação de que Cristo foi constituído Filho
de Deus a partir da ressurreição (Rm 1,4). É isso o que posteriormente foi enunciado com formulações distintas, falando-se com Justino das sementes do Verbo que
ocorrem em outras tradições ou com Panikkar do “Cristo cósmico”,4 em referência
ao Verbo divino e à Pessoa trinitária, que se faz presente em manifestações históricas diferentes, embora a plenitude ocorra em Jesus. Mas não se pode esquecer, no
entanto, que essa é uma afirmação teológica cristã, historicamente tão contingente
e questionável quanto as proposições apresentadas por outras religiões.
Nesse sentido pode-se falar de um reconhecimento não só factual das outras
religiões, pelo fato de elas estarem aí, mas também moral. É preciso respeitar o direito dos seres humanos, enquanto indivíduos e coletividades, de buscar a verdade,
e pode-se aceitar, sem menosprezo da própria tradição, que todas as religiões são
caminhos para Deus. A partir dos monoteísmos pode-se também admitir que há
um encontro plural com a divindade, já que estes representam modos históricos de
alcançá-la, muito embora ao estabelecer a verdade dessas experiências coletivas
seja inevitável o julgamento a partir da referência à própria tradição. Cada crente
estabelece as possíveis concordâncias, captando a sintonia de outras crenças com
4 R. PaniKKar, El Cristo desconocido del hinduismo, Madrid, 1994; La Trinidad y la experiencia

religiosa, Barcelona, 1989; A Christophany for our Times, ThDigest 39, 199, 3-1.
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a sua. Daí em diante seria possível estabelecer círculos de parentesco e de diálogo
das grandes religiões entre si, mais ainda quando houve interação e mútua influência entre as mesmas.
Mas é preciso ir além, pois o potencial universal de uma tradição concreta precisa ser evidenciado historicamente. Se uma religião afirma ser o caminho melhor e
mais válido para o encontro com Deus, embora haja múltiplas vias de acesso, precisa mostrá-lo através da sua capacidade de inculturar-se em contextos e momentos
históricos diferentes. Sua própria identidade deve ser vista como algo aberto e dinâmico, em constante evolução e interação, o que lhe permitirá modificar seu próprio
credo a partir de outras contribuições que vêm de fora. Se uma religião afirma ser a
que Deus escolheu para toda a humanidade, e por isso mesmo se considera verdadeira e universal, precisa mostrá-lo na teoria e na prática. Quanto mais capacidade
tiver para absorver e integrar elementos estranhos, sem com isso perder sua própria
identidade enquanto unidade multicultural, mais testemunho dará de seu potencial
universal. A identidade se evidencia também na capacidade de evoluir e de continuar sendo o que é, apesar das mudanças.
No ínterim da história vivemos todos de convicções indemonstráveis, que permitem uma identidade religiosa consolidada mas dialogante, aberta a possíveis enriquecimentos e contribuições alheias e com afirmações com pretensões de universalidade e absolutidade que continuam em suspenso. Daí a importância de mostrar
a verdade que cremos possuir pela fecundidade da tradição que confessamos, que
permite o diálogo, a colaboração, o apreço por aquilo que é diferente etc. Se uma
religião quiser ter vocação universal, como o pretendem as três religiões monoteístas do Ocidente, precisa testemunhar que sem renunciar às suas raízes históricas
e culturais pode abrir-se à multiculturalidade e à alteridade de outras tradições.
Não se pode esquecer, além disso, que o contraste e até mesmo a crítica de outras religiões pode ajudar a descobrir elementos da própria tradição religiosa que
passaram desapercebidos ou foram adotados de forma não refletida, dos quais se
toma consciência quando há um encontro com o diferente. A relação de alteridade
é fundamental para descobrir a própria identidade pessoal e coletiva. Por isso, uma
religião se descobre também quando se encontra com outras identidades religiosas,
o que se torna ainda mais importante quando a religião em questão tem pretensões
de inculturação na pluralidade de sociedades devido às suas pretensões de universalidade.
A abertura, a capacidade de diálogo, a autocrítica, a capacidade de crescer e
de se enriquecer são as que fazem uma religião ser particularidade aberta, são as
formas de universalidade de cada contingência histórica. Daí a importância do
testemunho, que é o que arrasta e convence. A identidade religiosa não é algo estático, mas algo processual e dinâmico. Ao se universalizar, uma religião se torna
mais capaz de assumir formas plurais, adequadas aos diferentes grupos e áreas em
que vive. A unidade de uma tradição religiosa é dada não pela uniformidade mas
pela comunhão na pluralidade, que traz consigo diferenças e inclusive conflitos,
os quais podem ser resolvidos unicamente partindo-se de uma afirmação aberta da
própria identidade, contrária à tentação de um essencialismo atemporal, aistórico
e estático.
A evolução e a capacidade para conservar uma identidade na mudança é um
sinal de abertura, de crescimento e de universalidade. Além disso, a história nos
lembra o potencial conflitivo e a violência desencadeada em nome das religiões.
Isso obriga cada religião a revisitar sua história, a manter aberta a demanda de
justiça das vítimas e a vigiar seu presente e seu futuro para que não ressurjam de
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novo os fanatismos e os integrismos do passado. Nestes negava-se concretamente a
universalidade da religião e do Deus ao qual se invocava pelo fato de que o apelo a
Deus era pago com a aniquilação, às vezes física, dos não-crentes e dos dissidentes
do credo professado, supostamente universalista. A práxis particular, intolerância
com os não-crentes, se contrapunha às pretensões teóricas de testemunhar sua
universalidade. A pretensão universal de uma religião deve ser autenticada pela
sua capacidade de respeitar a liberdade dos hereges e dos não-crentes, aos quais
procura convencer com seu testemunho; caso contrário, será desmentida pela facticidade histórica.
Cada religião que se abre ao universal se enriquece, assimila e integra contributos de outras crenças, na mesma medida em que se apresenta a estas como
alternativa e como convite. Nessa linha colocava-se a proposta de Lessing de uma
convivência pacífica entre os monoteísmos bíblicos e, ao mesmo tempo, de um
chamado ao testemunho. A fecundidade histórica de uma tradição se manifesta em
sua capacidade de iluminar e reforçar âmbitos socioculturais distintos daquele no
qual se originou. É isso o que faz com que algumas religiões sejam mundiais e que
outras não superem o caráter local ou nacional, fazendo com que sua pretensão de
verdade para todos os homens seja inviabilizada pela sua própria realidade histórica e sociocultural. Por isso, o ecumenismo, o diálogo, a capacidade de interação e
a contribuição para o enriquecimento de outras religiões são marcas características
de crenças abertas e com vocação planetária. No fundo, trata-se de uma das dimensões e significados do conceito de catolicidade, pretendida pelo cristianismo.
Diante da pluralidade de crenças não há nenhuma certeza de que a própria
crença é a que vale efetivamente. Isso implica aceitar a contingência na forma de
assumir dúvidas, perguntas e questionamentos internos e externos. Trata-se de uma
convicção de verdade que pode subsistir inclusive com problemas não resolvidos
e aporias. A dúvida, aqui, não seria um sinal de falta de fé; pelo contrário, seria
uma demonstração do caráter genuíno, aberto e não dogmático, da mesma. Não
é possível conhecer todas as outras tradições religiosas e muito menos avaliar seu
potencial de verdade. Basta a convicção da validade do próprio caminho, que vai
se confirmando na práxis experiencial da vida e vai se demonstrando como interpretação fecunda da vida que gera valor e sentido.
É conjuntural o fato de ter nascido e crescido num determinado contexto sociocultural e religioso, mas não o é crescer em universalidade e abertura em relação a outras
religiões, sem perder a convicção de estar num caminho verdadeiro que leva a Deus e
ilumina a vida. É preciso também levar em conta a possibilidade da conversão para outra religião diferente, que num determinado momento demonstrou ser a mais confiável,
isto é, mais possibilitadora de experiências religiosas plausíveis e críveis. A validade e a
plausibilidade do cristianismo não assentam no poder remeter-se a um evento objetivo
que todos deveriam assumir e aceitar, como é o caso da ressurreição, mas numa compreensão que se baseia na vida e na morte de Jesus e que se torna horizonte de sentido
que motiva e esclarece todos os homens.
Crendo-se ou não na ressurreição, pode-se estar convencido de que ninguém
falou de Deus e da pessoa humana com a profundidade e a universalidade de Jesus.
Isso o torna superior a qualquer testemunha de Deus, sem negar a existência de
testemunhas em outras religiões; e a afirmação de que Deus o ressuscitou da morte
abre ainda mais o horizonte do seu valor, significação e universalidade. Isso não
quer dizer que a história de Jesus seja pouco convincente enquanto reveladora de
Deus e que só ressurreição poderia dar-lhe esse caráter. A cristologia abre o horizonte à “jesuologia”, mas o cristianismo é acima de tudo seguimento e imitação de
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Jesus, bem como aceitação daquele acréscimo de sentido e de esperança oferecido
pelo anúncio da ressurreição. Por isso, o cristianismo histórico precisa testemunhar
sua verdade porquanto mostra que pode integrar outras contribuições, como a de
Gandhi ou a espiritualidade oriental, sem perder sua identidade referencial vinculada a Jesus. A verdade última só aparecerá quando Cristo for tudo em todos e tiver
submetido todos os poderes do mundo a Deus (Ef 1,10.1-; 3,10-1; Cl 1,16-0);
enquanto isso, os cristãos vivem na história fragmentária na qual essa verdade não
resplandece, mas é testemunhada.
Desse modo, cada religião é uma hipótese global que explica o mundo, inspira,
motiva e canaliza as buscas humanas.5 Se a própria comunidade de pertença é
convincente, motivadora e cada vez mais verdadeira, porque vai sendo autenticada
pela práxis vital, não há motivo para abandoná-la enquanto não se conheça alternativa mais válida, mesmo que se tenha certeza sobre suas contradições, limitações
e aporias. As particularidades abertas são as formas de realizar a universalidade
na contingência histórica, mas cada uma conserva sempre sua condição de crença finita, contingente e limitada. Se a pergunta por Deus é última e universal, as
respostas são sempre penúltimas e fragmentárias. Por isso, se começa a caminhar
e se deixa a confirmação para o final da história, na linha para a qual apontam as
escatologias dos monoteísmos.
Não se espera que haja um progresso religioso na perspectiva da dialética hegeliana, em que a evolução por si só leva ao que lhe é superior, mas reflete-se sobre a
própria crença de forma crítica, reflexiva e histórica, aceitando as aporias, as contradições, as limitações e as páginas negras da religião à qual pertencemos. Por essa
razão, as dúvidas e as perguntas sem resposta ou no mínimo com soluções parciais,
que podem gerar insatisfação, são o sinal não de uma imaturidade religiosa mas de
testemunhos de sua vitalidade, abertura e capacidade de crescimento. A partir daí
é possível o diálogo, o ecumenismo, a valorização e inclusive a aprendizagem com
outras religiões. Se, pelo contrário, uma religião ficar fechada em si mesma, incapaz de assimilar qualquer coisa, de evoluir e de aprender, poder-se-ia questionar a
sua pretensão de verdade universal, pois os fatos a estariam desmentindo.
Esse é o desafio dos monoteísmos enquanto religiões com pretensão universal
e absoluta, e mais concretamente do cristianismo. Este deve interpelar as demais
religiões a partir de seu próprio caminho histórico e vivencial, oferecendo sua interpretação do homem e do mundo e mostrando na prática sua fecundidade e
convergência com os direitos humanos e com a dignidade da pessoa. Ao mesmo
tempo precisa beber nas fontes experienciais de sua história na hora de avaliar os
fenômenos religiosos, dentro e fora dele próprio. Isso requer apego à tradição, na
perspectiva de Gadamer e dos comunitarismos, bem como a elaboração de uma
crítica reflexiva e seletiva da mesma, como afirma Habermas, a partir de sua tendência à universalidade. Nunca poderá superar o círculo hermenêutico do avaliar
e autojulgar-se com base nos seus critérios específicos, pois a dialética de pretensões de universalidade e concreção particular é insuperável. Essa tensão deve ser
fecunda, levando obrigatoriamente à evolução e abertura, bem como à rejeição das
tentações fundamentalistas e integristas que ameaçam todas as religiões.

5 Essa é a linha que por mim seguida em Dios en las tradiciones filosóficas II, Madrid, 1986, pp.

48-80.
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Contribuições do cristianismo para o
acervo temático da filosofia

W. Pannenberg1

A teologia cristã, de fato, acolheu idéias filosóficas, mas o cristianismo, por sua
vez, também modificou a consciência filosófica. Isso aconteceu pelo fato de a fé
cristã ter dado acesso a uma nova compreensão da realidade, tanto da realidade do
mundo e de sua origem divina quanto da realidade do ser humano. Certos aspectos dessa nova compreensão de ser humano e de mundo tornaram-se temas não
só da teologia cristã, mas até já da reflexão filosófica, sem que se estivesse sempre
consciente de sua origem cristã. Eles se tornaram, simplesmente, partes integrantes
da consciência geral a partir da experiência. Entre estes estão a contingência do
mundo e de todas as suas partes, uma série de aspectos da individualidade do ser
humano, assim especialmente o seu ser-pessoa, ademais a descoberta da história
como um processo irreversível, aberto em direção ao futuro, a valoração positiva
do infinito como determinação da natureza da origem divina do mundo e, por fim,
não a própria fé cristã na encarnação, mas certamente uma série de efeitos decorrentes dessa fé, especialmente para a compreensão da liberdade humana e para
os conceitos do amor e da reconciliação. É verdade que, em todos esses casos, os
temas em questão não afloraram com o cristianismo de modo totalmente repentino
e novo à consciência dos seres humanos. Isso já fica evidenciado em sua história
terminológica prévia, que remonta a raízes pré-cristãs. No entanto, foi o espírito do
cristianismo que imprimiu a cada um desses temas seu cunho decisivo.

A contingência do mundo e de todo existente finito2
Para a Antigüidade grega, a existência do mundo era considerada, predominantemente, como temporalmente ilimitada, ainda que se atribuísse a Zeus a fundação
de uma nova ordem entre os deuses e assim também no mundo (HESÍODO. Teogonia.
73s). Segundo Heráclito, o cosmo sempre existiu e sempre existirá: “Este mundo,
o mesmo de todos os seres, nenhum deus, nenhum ser humano o fez, mas era, é e
será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas”
(fragmento 30). Essa idéia ganhou expressão, mais tarde, na teoria estóica, inspirada em Heráclito, do Logos como fogo, que ordena o mundo no seu curso temporal,
Texto tirado da obra do mesmo autor: Filosofia e teologia: tensões e convergências de uma busca
comum (Paulinas, 2008).
2 Sobre a atualidade deste tema, ver W. H. Müller, Die Wiederkehr des Zufalls. Kontingenz und
Naturerfahrung bei Naturwissenschaftlern, Philosophen und Theologen, 1977, bem como minha
contribuição Kontingenz und Naturgesetz, no volume que editei juntamente com A. M. Klaus
Müller, Erwägungen zu einer Theologie der Natur, 1970, pp. 33-80. Aprofundei essas exposições
sobre o conceito da contingência no meu artigo Die Kontingenz der geschöpflichen Wirklichkeit,
Theologische Literaturzeitung, n. 119, 1994, pp. 1049-1058.
1
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e da incineração periódica do mundo, à qual segue também, periodicamente, uma
renovação do cosmo. Mas também, segundo Aristóteles, o cosmo sempre existiu,
mesmo que ele seja espacialmente limitado. Somente Platão concebeu no Timeu
um início do cosmo — claro que não quanto à matéria, mas ao menos no que diz
respeito à sua estruturação numa ordem denominada cosmo. Isso, todavia, ocorreu
na linguagem do mito, e, na discussão erudita do médio-platonismo sobre essa
questão, prevaleceu, certamente com razão, a opinião de que se trata, aí, de um
modo figurado, metafórico, de expressar-se.3
A fé cristã na criação, fundamentada na Bíblia, trouxe quanto a este ponto uma
reviravolta que atingiu as raízes da compreensão da realidade. Contudo nem o
pensamento cristão percebeu de imediato toda a dimensão dessa reviravolta. Pois
isso teve como conseqüência não somente a dependência do mundo em seu todo e
em todos os seus acontecimentos individuais da vontade do Criador, mas também a
singularidade de cada evento individual, não obstante todas as suas conexões com
outros eventos na seqüência do acontecimento. Agostinho percebeu tal fato ao
relacionar a singularidade da criação com a singularidade da redenção. Ao início
temporal do mundo não corresponde somente a possibilidade de seu fim temporal,
mas também, no trajeto singular, irreversível, do início rumo ao fim, a singularidade
de tudo o que ocorre no tempo: Cristo morreu uma única vez e por meio de sua
ressurreição deixou a morte definitivamente para trás. Sendo assim, também nós
estaremos para sempre com o Senhor após nossa ressurreição e não retornaremos
a esta vida mortal (De civitate Dei XII,13).
A dependência que todas as coisas têm da onipotência do Criador foi designada
pela teologia cristã posterior mediante o conceito da contingência. Para isso, todavia, foi necessário reformular o sentido desse conceito oriundo de Aristóteles. Isso
aconteceu na teologia da Idade Média latina, mais precisamente, de forma decisiva, em Duns Scotus no final do século XIII. Para dimensionar o alcance dessa reformulação, é necessário conferir primeiro as exposições aristotélicas sobre o tema.
Nas traduções latinas dos escritos lógicos de Aristóteles, consta a palavra contingens para a expressão grega endechómenon, particípio de endéchesthai, que
significa acolher, assumir.4 Trata-se, aqui, daquelas determinações que não são essenciais ao conceito de uma coisa ou assunto, mas que podem ou não ser “assumidas” por ele, sem que a sua identidade seja modificada por esse fato. Desse modo,
o endechómenon tem afinidade com o conceito do acidental (symbebekós), sendo
que, na sua Metafísica, Aristóteles escolheu a última e não a primeira expressão
para indicar a oposição ao que sempre pertence a alguma coisa.5 Ainda assim, na
sua Metafísica, Aristóteles estabeleceu um nexo entre o conceito do endechómenon e o da acidência, a saber: ele definiu a matéria em oposição à forma como
aquele elemento que pode “assumir” esta ou aquela determinação (endechoméne)
e, dessa maneira, constituir a causa do acidental (Metafísica 327 a 13-15).
No pequeno escrito de Aristóteles sobre a hermenêutica, a situação está invertida. Nele, a expressão symbebekós não aparece como um termo de contornos

3 Ver cap. 2, nota 63.
4 Cf. BECKER-FREYSENG, A. Die Vorgeschichte des philosophischen Terminus “contingens”. 1938.

Também: FREDE, D. Aristoteles und die “Seeschlacht”. Das Problem der Contingentia Futura in
De interpretatione 9. 1970.
5 ARISTÓTELES. Metafísica 1025 a 14-34. No final da seção (1025 a 34), também aparece a palavra
endechesthai, mas com significado mais geral (cf., também, 1026 b 29).
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claros.6 Em contrapartida, nesse escrito o conceito do possível é vinculado com
aquilo que “pode ser” (endéchesthai einai: Hermenêutica 13,22 a 15) e isto, primeiramente, em oposição ao necessário.7 Portanto o que mais tarde foi denominado
“contingente” seria idêntico ao possível? Para responder a essa pergunta, devemos
recordar que, em Aristóteles, por causa da prioridade do real sobre o possível, a
possibilidade sempre é, fundamentalmente, expressa em relação a algo existente,
pressupondo-se que também pode ser diferente (Metafísica 1047 a 21s). O possível
que existe, mas que também poderia não existir, de fato é idêntico ao contingente.
Em contrapartida, o contingente diferencia-se do possível meramente abstrato pela
facticidade da existência daquilo que também poderia não existir, mas que de fato
existe. Contudo, pelo fato de Aristóteles não ter efetuado essa diferenciação, é compreensível que, para ele, os conceitos da contingência e da possibilidade tenham
coincidido.
A Idade Média cristã foi além da associação aristotélica do contingente ao conceito da matéria e seu ser-em-possibilidade mediante sua vinculação com o tema
do livre-arbítrio. Quando a vontade é livre para escolher entre coisas opostas, então
o resultado real de sua escolha é contingente. É por isso que, no seu comentário à
hermenêutica aristotélica, Tomás de Aquino arrolou o que se origina de atos eletivos
como um modo do contingente.8 No entanto ele não denominou de contingente o
ato eletivo como tal e, em conseqüência, concebeu a vontade divina como situada
além da diferenciação entre contingente e necessariamente existente.9
O passo decisivo para a revalorização teológica do conceito da contingência só
foi dado por Duns Scotus, ao perguntar pela causação do existente em termos contingentes. A sua resposta foi que somente as causas que atuam livremente podem
dar origem ao contingente, porque tudo o que atua a partir da necessidade de sua
natureza necessariamente também produz o devido efeito, de modo que este, de
fato, não pode não existir. A partir daí, Duns Scotus afirmava que o fato de existir o
contingente já constitui prova de que a primeira causa de todas as coisas não atua
a partir de uma necessidade de sua natureza, mas de forma contingente, ou seja,
como causa livre, valendo-se de sua vontade. Pois se a primeira causa produzisse
tudo por alguma necessidade de sua natureza, então nem poderia haver nada contingente no mundo.10 De modo que, diferentemente de Aristóteles, a possibilidade
das coisas precede a sua existência, que está fundada na livre decisão de Deus: era
possível que o mundo existisse mesmo antes que ele, de fato, viesse a existir.11
A revalorização do conceito da contingência consiste em que o contingente
de fato não está mais fundado na indeterminação da matéria, mas na liberdade
da vontade divina como fundamento criador do mundo e de todas as suas partes.
Duns Scotus estava perfeitamente consciente da sua oposição a Aristóteles nessa
questão.12 O verdadeiramente existente não é mais caracterizado pela necessidade,
mas pela liberdade, e essa liberdade criativa de Deus é fundamento e condição da
6 O mais próximo que ele chega disso é Hermenêutica 21 a 5-34.
7 Hermenêutica 22 a 27; parecido em Analogia prima 13, 32 a 18ss, bem como 3,25 a 37ss.
8 Tomás de Aquino. In libros Peri Hermeneias Expositio. Ed. Leon. I, 1882. pp. 190-192, lect. 13,8-9.
9 Idem, ibidem. lect. 14,22.
10 scoTus, Duns.Ordinatio I d 2 p. 1. Ed. Vat. II n. 79 (p. 176): Item, aliquid causatur contingenter;

ergo prima causa contingenter causat, ergo volens causat.
11 O ser do mundo e seu conceito não se contradizem: et sic fuit haec vera antequam mundus esset
“mundus potest esse” (Lectura prima d39, op. cit., XVII, n. 49, p. 494).
12 scoTus, Duns. Ordinatio I d 2 p. 1 n. 83 (v. II, p. 177).
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liberdade humana em relação à compulsoriedade da necessidade natural: também
os seres humanos podem, ainda que com restrições, agir de modo contingente e,
pela liberdade criativa de sua vontade, produzir efeitos contingentes. Com isso, o
conceito da contingência passou a ser claramente diferenciado do conceito da possibilidade: a possibilidade lógica da coisa a ser escolhida faz parte dos pressupostos
da vontade para efetuar a escolha, e a decisão da vontade é contingente em relação
a isso, porque não pode ser derivada do saber sobre as possibilidades da escolha.
Contingente também é aquilo que foi produzido em liberdade: o que assim foi produzido existe de fato. Portanto contingente é o que existe de fato, embora pudesse
também ser diferente ou mesmo não existir. E isso é válido para toda a existência
criada. Por isso que toda realidade criada é contingente e deve sua existência, em
última análise, à vontade criadora de Deus.
Essa idéia da contingência de toda realidade criada era considerada como algo
óbvio ainda na primeira fase da Era Moderna. Mas a partir do século XVII ela foi
suplantada no consciente das pessoas pela impressão da regulação de todo acontecimento pela ordem advinda da lei natural. Ainda assim, cada lei natural individual e até a ordem da lei natural como um todo permanecem condicionadas pelo
dado concreto, contingente em relação a elas, das condições iniciais e marginais
de sua aplicabilidade. Somente quem considera tais condições contingentes como
expressão de uma necessidade interna do absoluto situada ainda por trás delas
pode dizer, com Espinosa, que, na realidade da natureza, não há contingência13 e
que a impressão de realidades contingentes constituiria, em toda parte, apenas expressão de nosso conhecimento limitado da natureza. Na ciência natural do século
XX, o aspecto da contingência do acontecimento até chegou a assomar outra vez
com mais força, a saber: em vista do evento físico-quântico isolado tanto quanto
no caso das instabilidades que ocorrem em processos turbulentos e caóticos. Ademais, devido à irreversibilidade do curso temporal de cada evento isolado e não
obstante toda repetição de propriedades típicas e formas de seu transcurso, ele é,
em última análise, singular. Isso quer dizer: não só as condições iniciais e marginais dos processos regulados pela lei natural são contingentes, mas a contingência
é o indicador fundamental de todo acontecimento, a despeito das regularidades a
serem observadas no transcurso dos eventos. A própria ocorrência de regularidades
torna-se, desse modo, uma realidade contingente, assim como, de acordo com o
relato bíblico (Gn 8,22), a confiabilidade da ordem natural repousa sobre a ordenação livre de Deus.

A concentração na individualidade14
Como realidade da experiência, a individualidade está presente na consciência
humana, no mais tardar, desde que existem nomes próprios. Contudo, inicialmente, ela não se constituiu em tema da filosofia, porque o conhecimento captava o
individual apenas por intermédio do geral, como um caso do conceito ou da lei
13 ESPINOSA, Baruch de. Ética I, proposição 29: In rerum natura nullum datur contingens, sed omnia

ex necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum [“Nada
é dado de contingente na natureza, mas nela tudo é determinado pela necessidade da natureza
divina a existir e agir de modo certo” — trad. port. de Jean de Melville].
14 Sobre a relevância do cristianismo no direcionamento para o individual como o ontologicamente
primordial, que, na história do pensamento filosófico, só gradativamente foi se manifestando e
efetivou-se com determinação apenas a partir de Scotus e Ockham, cf. H. Heimsoeth, Die sechs
großen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters, 1922, 3. ed.,
pp. 172-203.
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geral. De modo que especialmente a filosofia grega clássica, na forma dos pensamentos platônico e aristotélico, estava orientada no geral e típico, ainda que, segundo Aristóteles, o conhecimento visa, propriamente, ao individual como o “isto”
concreto.15 A apreensão do individual por intermédio do geral levou à elevação
do típico acima do individual. O método platônico de determinação do individual
pela subdivisão dos conceitos gerais, até que tenha sido encontrado o subgênero
ao qual pertence o indivíduo em questão, acaba no conceito da espécie como o
conceito ontológico que não mais é passível de subdivisão.16 Para cada um dos
indivíduos que pertencem a uma e mesma espécie não existem, por seu turno,
idéias específicas. O próprio conceito da espécie é atomon, ou seja, individual,
indivisível. Também segundo Aristóteles, os casos individuais da concretização de
um conceito de espécie só se diferenciam pelas distintas partes da matéria, em que
o eidos está concretizado17 — em evidente tensão com sua concepção de que só o
concretamente existente é substância no sentido próprio.
No helenismo posterior, a especificidade do indivíduo passou a ser mais enfatizada a partir de diversos aspectos, como no médio-estoicismo, no médio-platonismo e em Alexandre de Afrodísias. No entanto, a concepção de que os indivíduos
de uma espécie diferenciam-se apenas quanto à sua matéria só foi superada pela
tese de Porfírio de que cada indivíduo distingue-se de todos os demais por meio da
combinação de propriedade que só a ele é peculiar.18
Havia, porém, ainda uma outra barreira para a valorização do indivíduo na filosofia grega clássica, em todo caso tendo em vista o indivíduo humano. É verdade
que, por meio de sua teoria da imortalidade da alma, Platão havia franqueado a
perspectiva de uma participação dos seres humanos no eterno e uma repercussão
de seu comportamento terreno para além desta vida em termos de salvação ou
perdição, mas, devido à sua vinculação com a concepção do número indefinido
de renascimentos, a alma platônica não era idêntica à individualidade de cada
existência corporal entre nascimento e morte. As almas individuais, nos termos de
Platão, até eram individuais à sua maneira, mas a vida delas se estendia bem além
do lapso de tempo de uma existência terrena individual. A individualidade desta,
do ponto de vista platônico não menos que em Aristóteles, fazia parte de sua efemeridade.
Foi o cristianismo — preparado pelo individualismo religioso do judaísmo pósexílico (cf. Ez 18,4ss; 20) — que desenvolveu à idéia da destinação eterna do ser
humano na individualidade de sua existência terrena singular. O ponto de partida
para isso consistiu no seguinte tópico da mensagem de Jesus: com amor eterno,
15 Ver as observações e os textos comprobatórios em T. Kobusch, Individuum, Individualität,

Historisches Wörterbuch der Philosophie, v. 4, 1976, pp. 300-304.
16 STENZEL, J. Studien zur Entwicklung der platonischen Dialektik von Socrates zu Aristóteles. 3. ed.

1961. pp. 54-60.
17 ARISTÓTELES. Metafísica 1074 a 32-35. O que segundo a forma é singular, sendo distinto apenas
quanto ao número, possui uma matéria, o que, certamente, significa que o seu ser-distinto
está fundado unicamente na matéria. Aristóteles aplicou isso expressamente à relação entre
o indivíduo humano (exemplo de Sócrates) e o conceito do ser humano. Especialmente no
aristotelismo medieval, a pergunta pelo princípio da individuação tornou-se, então, um tema
discutido intensivamente (cf. o artigo de J. Hüllen sobre essa palavra-chave no Historisches
Wörterbuch der Philosophie, v. 4, 1976, pp. 295-299): a alta consideração pelo individual, de
base cristã, dificilmente poderia ter se contentado com a derivação da individualidade a partir
de uma diferença meramente material.
18 É o que Porfírio diz em sua introdução ao escrito aristotélico sobre as categorias (Isagogé 7, 21-23).
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Deus vai atrás de cada ser humano individual que se perdeu, para redimi-lo para
a vida eterna na comunhão com Deus (Lc 15,4-32).19 Esse direcionamento para o
perdido deve ser compreendido na perspectiva escatológica da esperança da salvação na vida intransitória em comunhão com o Deus vivo (Mc 12,26s). A mensagem
cristã da salvação atribui à existência terrena singular do ser humano a esperança
da participação na vida eterna, e isto ao ser humano em sua unidade psíquico-corporal. De acordo com isso, a teologia cristã dos primórdios concebeu a alma como
componente do ser humano criado como corpo e alma e vinculou a idéia da imortalidade da alma assim determinada com a da ressurreição do corpo. Desse modo,
a concepção platônica da alma imortal pela participação no eterno foi individualizada, ou seja, relacionada com a individualidade da existência terrena singular
entre nascimento e morte. Esta deverá, então, ter parte na eternidade, e isto em sua
concreção corporal, ainda que transformada para a imperecibilidade (1Cor 15,53).
Desse modo, o cristianismo conferiu à existência terrena individual dos seres
humanos um senso de eternidade, inclusive em vista da decisão sobre salvação ou
perdição de cada ser humano individual, que é tomada nesta vida terrena. A nova
importância, atribuída à existência terrena singular dos indivíduos por sua relação
com o Deus eterno, externou-se também no aprofundamento cristão da idéia da
dignidade que compete ao ser humano como ser humano: enquanto Cícero ainda
havia vislumbrado a dignitas do ser humano na sua participação na razão, fato que
o distingue dos animais, a doutrina cristã fundamentou a dignidade humana na
criação de cada indivíduo como imagem fiel de Deus, o que, conforme Gn 9,6,
torna a vida da cada ser humano individual inviolável para os demais.20 Assim, o
cristianismo, dando continuidade a um tópico da fé judaica, foi o primeiro a conceber a dignidade do ser humano como inviolabilidade do indivíduo em sua vida
e liberdade por causa de sua destinação à comunhão com Deus.
Desse contexto faz parte, ademais, o conceito de pessoa, que também só no
pensamento cristão experimentou aquele aprofundamento que fez do ser-pessoa a
suma da dignidade do indivíduo humano. Os primórdios do conceito de pessoa,
tanto no contexto latino quanto no grego, remontam ao mundo do teatro: pessoa é
o papel que o ator representa e que é caracterizado pela máscara que ele segura.
A partir daí, o termo foi transposto para os “papéis” sociais e políticos que alguém
desempenha.21 Nesse contexto, ele em nenhuma parte designa o indivíduo como
tal, mas a função social ou política que este cumpre. Foi só na linguagem jurídica
romana que a palavra “pessoa” passou a ser “designação geral para indivíduos humanos quaisquer”,22 e isso em termos bem abstratos, ou seja, como que independentemente do papel que desempenham.
Visto de um modo superficial, encontra-se, na definição de Boécio, normativa
para a época subseqüente, o mesmo conceito abstrato e geral de pessoa, já que

19 Essa palavra de Jesus já ocupa o centro de minhas exposições sobre a importância do indivíduo

no dogma cristão a respeito do ser humano (Die Bedeutung des Individuums in der christlichen
Lehre vom Menschen. In: PANNENBERG, W. Die Bestimmung des Menschen. 1978. pp. 7-22, aqui
pp. 10s). Cf., também, meu artigo Die Theologie und die neue Frage nach der Subjektivität,
Stimmen der Zeit, n. 202, 1984, pp. 805-816, aqui p. 806.
20 Ver, sobre isso, meu trabalho: Christliche Wurzeln des Gedankens der Menschenwürde. In:
KERBER, W. (Ed.). Menschenrechte und kulturelle Identität. 1991. pp. 61-76, esp. pp. 64ss.
21 Quem comprova extensamente isso é M. Fuhrmann, Persona, ein römischer Rollenbegriff, in O.
Marquard & K. H. Stierle, Identität (Poetik und Hermeneutik VIII), 1979, pp. 83-106.
22 FuhrmAnn, M. Op. cit. p. 96.
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ele caracterizou a pessoa como “ser racional individual”.23 Contudo, se considerarmos que Boécio queria empregar essa definição no esclarecimento da asserção
básica do dogma cristológico, segundo a qual Jesus Cristo é uma pessoa em duas
naturezas, levantava-se com isso, imediatamente, a pergunta pela relação entre a
sua natureza humana e a divindade na unidade de sua pessoa. Leôncio de Bizâncio tematizou expressamente essa relação, descrevendo-a como participação da
natureza humana de Cristo na pessoa do Logos.24 Mas como a pessoa do Logos,
por sua vez, é definida como relação nos termos da teologia da Trindade, a saber:
como constituída pela relação original da filiação a Deus Pai, a “enipóstase” da
humanidade de Jesus na pessoa do Logos deve ser entendida como participação
em sua relação filial para com o Pai. O fato de o dogma cristológico da unidade da
pessoa em duas naturezas remeter ao conceito trinitário de pessoa sugere entender
não só o ser-pessoa “enipostático” de Cristo, mas, por sua própria definição, todo
o ser-pessoa do ser humano como “ser racional individual” a partir da relação com
Deus, que é constitutiva para a existência do ser humano como criatura. Foi o que
fez Duns Scotus, na sua teoria da personalidade humana,25 sob a influência da interpretação do conceito de existência por Ricardo de São Vítor como “ser a partir
de um outro”.26 Desse modo, demonstrou-se a relevância implícita do conceito
trinitário de pessoa para a compreensão do ser humano como pessoa.
A doutrina da Trindade foi a que primeiro definiu o ser-pessoa como constituído
por uma relação com outras pessoas. Assim, Pai e Filho são reciprocamente definidos como pessoas por suas relações mútuas, mediante as quais eles também se
diferenciam: o Pai só é Pai em sua relação com o Filho, assim como inversamente
o Filho só é Filho na sua relação com o Pai.27 Vertido em linguagem antropológica,
isto significa o seguinte: o eu só é eu na relação com o tu; mais precisamente, em
sua qualidade de criatura, em primeira linha, a partir da relação com o tu divino,
mas por existir, em decorrência disso, também nas relações com um tu humano.
Portanto na doutrina da Trindade encontra-se a origem do assim chamado “personalismo dialógico”,28 fundado no século XX sobretudo por Martin Buber e Ferdinand Ebner, e que, na história da filosofia, remonta a Johann Gottlieb Fichte,
passando por Ludwig Feuerbach. A posição do personalismo dialógico, todavia,
só está protegida contra a crítica de que a tese da constituição do eu a partir do
23 BOÉCIO. De duabus naturis 3: rationalis naturae individua substantia (MPL 64, 1343 C).
de Bizâncio. Contra Nestorianos et Entychianos, MPG 86/1. pp. 1273ss. Cf., sobre isso,
meu livro Grundzüge der Christologie. 1964. pp. 349-353.
25 Ver, sobre isso: MÜHLEN, H. Sein und Person nach Johannes Duns Scotus. Beitrag zur Grundlegung
einer Metaphysik der Person. 1954. esp. pp. 100ss, pp. 110s.
26 ricArdo de são VíTor. De trinitate 4,11ss, MPL 196, pp. 937ss.
27 M. Fuhrmann não acerta o ponto em questão, a saber: de que aí se trata do ser da respectiva
pessoa, ao sugerir a aplicação da compreensão romana antiga de pessoa como papel social
à interpretação do conceito trinitário de pessoa (artigo Person in Historisches Wörterbuch der
Philosophie, v. 7, 1989, p. 278). O papel, justamente, é distinto do ser de quem o desempenha.
Este pode desempenhar papéis distintos, e foi assim que Sabélio concebeu a triplicidade dos
prosopoi trinitários. Isso foi expressamente rejeitado pela doutrina da Igreja, de modo que o
conceito “pessoa” impôs-se, apenas gradativamente e a partir da teologia ocidental em seu novo
sentido, como equivalente ao conceito hypostasis para designar a triplicidade de Pai, Filho e
Espírito no Deus único. De acordo com a doutrina da Trindade, as três hypostaseis ou pessoas
trinitárias com suas relações são idênticas umas às outras, em distinção ao antigo conceito de
papel.
28 Mais detalhes sobre isso na minha obra Anthropologie in theologischer Perspektive, 1983, pp.
173ss.

24 Leôncio
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tu concebe o tu apenas como um outro eu, incorrendo, desse modo, na heteronomia,29 quando essa inter-relação humana com o tu for pensada à luz da referência
ao tu divino do Criador, dada com a condição de criatura do ser humano, e esta
referência for pensada nos termos da constituição recíproca das pessoas trinitárias:
somente então a intersubjetividade é concebida, em primeira linha, com referência
à pessoa individualizada.
Não obstante a correlatividade que determina o ser-pessoa, a pessoalidade foi
concebida no pensamento cristão sempre também como liberdade, como livre
face-a-face com outros, particularmente, também, com a origem divina do seu
próprio ser-pessoa. Essa associação com a idéia da liberdade já remonta ao fato
de que, no pensamento cristão, um ser racional só podia ser concebido como um
ser livre. Porque, como imagem fiel de Deus, que criou o mundo mediante um ato
livre, também o ser humano foi feito para a liberdade. Assim, já em Ireneu consta
que Deus fez “os seres humanos semelhantes a si mediante sua livre vontade”.30
Não obstante a constituição de seu ser-pessoa mediante o ato da criação e, portanto, mediante a relação com Deus, o ser humano pode, ainda assim, na sua
liberdade, tomar esta ou aquela posição em relação a essa realidade que constitui
sua existência. Sendo que Ireneu, assim como mais tarde Agostinho, considerou a
liberdade do ser humano nos primórdios da história da humanidade como ainda
débil, ou seja, não firmada na comunhão com Deus, para a qual o ser humano está
destinado e na qual ele só poderia vir a firmar-se pela participação na relação filial
de Jesus com o Pai, pela qual a liberdade, inicialmente débil, da vontade é firmada
e aperfeiçoada no bem.
Para o pensamento moderno, da autonomia pessoal do ser humano faz parte a subjetividade, pela qual os seres humanos comportam-se de modo produtivo para com
o seu ambiente. Não se deve pressupor sem mais nem menos, para a Antigüidade,
essa concepção de ser humano, que obteve expressão extrema no conceito moderno
da existência, que por si mesma produz o seu próprio ser.31 O que primeiramente se
contrapunha a uma autocompreensão nos termos da idéia moderna da subjetividade é
o fato de que, abstraindo do comportamento pulsional que podia chegar até à hýbris,
a vontade era subordinada ao conhecimento, e este não era concebido, pela filosofia
grega clássica, como um ato produtivo da subjetividade humana, e sim como recepção
de uma verdade já estabelecida.32 Uma exceção a essa regra pode ter-se iniciado na
sofística. Porém tanto a teoria platônica da iluminação quanto a concepção aristotélica
do processo do conhecimento, que encarava somente a razão passiva como uma parte
da alma humana, devem ser consideradas como exemplos para a compreensão do
ato de conhecer como um processo receptivo. Pelo visto, uma participação produtiva
do ser humano no processo do conhecimento só entrava em cogitação como fonte de
deturpação de seu conteúdo, quando se trata, na questão do conhecimento, da percepção mais pura e acurada possível do verdadeiro em si. Até mesmo a teoria estóica
do conhecimento, que está mais propensa a abrir espaço à atividade do cognoscente
29 Essa crítica foi apresentada por M. Theunissen em seu importante livro Der Andere. Studien zur

Sozialontologie der Gegenwart, 1965 , esp. pp. 361ss.
30 ireneu. Adversus haeresis IV, 38, 4.
31 Segundo Karl Löwith, esse moderno conceito de existência tem o seu modelo na contingência

do ato criador divino, na idéia da creatio ex nihilo (Wissen, Glaube und Skepsis, 1956, pp. 68ss:
criação e existência).
32 Ver, sobre isso, meu artigo Rezeptive Vernunft. Die antike Deutung der Erkenntnis als Hinnahme
vorgegebener Wahrheit, in: H. Nagl-Docekal (Ed.), Überlieferung und Aufgabe (Festschrift E.
Heintel), 1982, v. 1, pp. 265-301.
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no processo do conhecimento, restringe essa atividade ao assentimento à verdade do
Logos, quando esta se manifesta nas impressões recebidas, e esse assentimento, por
seu turno, é a obra desse Logos mesmo, na medida em que ele está presente e ativo na
alma humana.
Também no pensamento cristão, os passos na direção da concepção de uma
ação produtiva do cognoscente no processo do conhecimento ocorreram, primeiramente, antes como efeitos colaterais involuntários de correções feitas por outras
razões nas teorias filosóficas. Assim, para desvincular a teoria platônica da anamnesis da concepção de uma existência pré-natal e, desse modo, de todo o complexo
da teoria da recorporificação, Agostinho a reformulou nos termos de sua concepção
da mens como um tesouro de todos os saberes anteriores a toda experiência, mas
latentes na alma, os quais são ativados pelo impulso das impressões externas e pela
luz divina da verdade. Neste caso, a atividade propriamente dita ainda parte da
iluminação, mas a teoria agostiniana da mens foi, sim, uma precursora de concepções posteriores de conhecimentos apriorísticos, infundidos no espírito humano, e,
desse modo, fortaleceu a suposição ciceroniana das idéias inatas (cognitiones innatae), que aponta na mesma direção. Um alcance maior teve a reinterpretação do
noûs ativo aristotélico em termos de uma força racional própria da alma humana
pelo aristotelismo cristão da Idade Média. Para Alberto Magno, a razão dessa reinterpretação residia no interesse pela imortalidade da alma, já que Aristóteles havia
limitado a imortalidade ao noûs ativo, que, segundo a sua teoria, não faz parte da
alma humana. Mediante a concepção de que a razão ativa é componente da alma
humana, foi assegurada a imortalidade da alma individual do ser humano corporalmente existente. O resultado dessa reinterpretação, porém, foi uma nova visão
da atividade da alma no processo do conhecimento. A teoria do conhecimento de
Ockham e sua escola, e sobretudo a filosofia de Nicolau de Cusa, continuaram
desenvolvendo o ponto de vista do caráter produtivo do espírito humano no ato do
conhecimento. Nicolau recorreu, para isso, à correspondência entre o ser humano
como imagem fiel de Deus e a atividade criadora de Deus.33 Desse modo, chegouse à afirmação, fundamental para a Modernidade, da subjetividade intelectual do
ser humano no processo do conhecimento. A conformidade com a verdade das
coisas anterior à experiência humana, que na antiga teoria do conhecimento estava assegurada pela interpretação do conhecimento como recepção da verdade
anteriormente estabelecida, passou a ser fundamentada pela afinidade do espírito
humano, justamente no seu caráter produtivo, com a origem divina do mundo e
assim também com as coisas, às quais está direcionado o conhecimento humano.
Todavia, ao ser excluído o pressuposto teológico, necessariamente se torna, uma
vez mais, enigmático como, ainda assim, a atividade intelectual humana produtiva
pode fazer jus à realidade como apreensão das coisas existentes independentemente do ser humano na peculiaridade da existência dessas coisas.

A compreensão do mundo como história
Desde Wilhelm Dilthey, a idéia de uma história universal da humanidade reiteradamente foi concebida como um produto do espírito cristão ou, em todo caso,
33 Cf. GANDILLAC, M. de. Nicolaus von Cues. Studien zu seiner Philosophie und philosophischen

Weltanschauung (1942). Ed. alemã de 1953. pp. 145ss. Assim, no seu escrito De beryllo (1458),
Nicolau designa o intelecto humano de similitudo divini intellectus in creando [semelhança ao
intelecto divino no ato de criar] (Opera VI, p. 268), e, no escrito De mente VII, p. 158, essa
semelhança é aclarada no sentido de que o espírito humano cria apenas as idéias e não, como
Deus, as próprias coisas.
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bíblico (portanto do espírito judaico). De acordo com Dilthey, ela tem sua origem
“na idéia cristã de um nexo interno de educação progressiva na história da humanidade”, do tipo que Dilthey encontrou em Clemente de Alexandria e em Agostinho.34 Logo se evidenciou que essa tese teria de ser ampliada: a origem do pensamento histórico cristão está na teologia histórica judaica do Antigo Testamento.35
Até mesmo com a ampliação do pensamento histórico da história do povo de Israel
para toda a humanidade, na esteira do desenvolvimento da escatologia no período
pós-exílico, o pensamento judaico precedeu o pensamento histórico cristão que
ganhou destaque com as exposições paulinas sobre o agir eletivo de Deus em Rm
9-11. Com essa modificação, todavia, a tese de Dilthey sobre a origem cristã da
idéia de uma história universal da humanidade exerceu sua influência até a metade do século XX. Em conseqüência, segundo Mircea Eliade, os judeus “foram os
primeiros a darem-se conta da importância da história como epifania de Deus”,
em distinção à orientação da consciência mítica nos ciclos cósmicos.36 Karl Löwith
pensou de modo semelhante no seu influente livro Weltgeschichte und Heilsgeschehen [História universal e evento salvífico], de 1953,37 embora tenha sido cético
em relação à “pergunta desmedida” a que o pensamento judaico e cristão “deu
vida” pelo fato de judeus e cristãos “inquirirem a história como um todo quanto a
seu sentido ou sua falta de sentido”.38 De modo semelhante a Eliade, Löwith julgou
que o pensamento histórico de origem judaica e cristã contrapunha-se à orientação
nos ciclos cósmicos, que, na sua concepção, ainda cunhava a compreensão de
história dos historiadores gregos.39 Em oposição a essa visão antiga da história,
a visão cristã seria, “em princípio, futurista”.40 “O eschaton não só põe um termo
ao curso da história, mas também a periodiza e a preenche com um determinado
alvo”, e o caminho para este é determinado por Deus, que “confere unidade à história da humanidade, direcionando-a desde o começo para um alvo definitivo”.41
A afirmação de que foi o pensamento histórico bíblico que introduziu a compreensão do tempo como um processo linear e irreversível, direcionado para um
cumprimento futuro, ao passo que a Antigüidade pré-cristã — excetuando o judaísmo — teria vivenciado e pensado o tempo apenas em termos de ciclos cósmicos,
recebeu, nas últimas décadas, críticas de diversos lados.42 Com razão, apontou34 DILTHEY, W. Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883). Gesammelte Schriften I. p. 90; cf. 98.
35 A importância fundamental da história do agir divino para a compreensão da fé foi destacada

magistralmente por E. Wright (God who acts. 1952) e G. von Rad (Teologia do Antigo Testamento
I. 1957).
36 ELIADE, M. Der Mythos der ewigen Wiederkehr. Ed. alemã de 1953. p. 152; cf. p. 161.
37 O original em inglês foi publicado em 1949 com o título Meaning in history [Significado na
história]. O subtítulo da edição alemã formula de modo programático a tese visada pela
argumentação de Löwith: Os pressupostos teológicos da filosofia da história.
38 LÖWITH, K. Op. cit. p. 13.
39 Idem, ibidem. pp. 16ss. Em conseqüência, “em consonância com a concepção grega do tempo
em geral”, Heródoto teria pensado o decurso dos processos históricos como “um movimento
cíclico periódico, no interior do qual os altos e baixos dos destinos variáveis são regulados por
um equilíbrio de hybris e nemesis” (p. 16).
40 Idem, ibidem. p. 15.
41 Idem, ibidem. p. 26.
42 Dentre outros, de: CANCIK, H. Die Rechtfertigung Gottes durch den “Fortschritt der Zeiten”. Zur
Differenz jüdisch-christlicher und hellenisch-römischer Zeit und Geschichtsvorstellungen. In:
PEISL, A. & MOHLER, A. Die Zeit. 1983. pp. 257-288. Cf., também, do mesmo autor: Mythische und
historische Wahrheit. Interpretationen zu Texten der hethitischen, biblischen und griechischen
Historiographie. 1970.
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se para o fato de que o pensamento histórico não surgiu primeiro em Israel e de
que também fora de Israel ele não ficou preso às concepções cíclicas do decurso
temporal; também na antiga historiografia de gregos e romanos a concepção do
progresso histórico estava perfeitamente presente. Contraposições demasiadamente indiferenciadas entre o pensamento histórico bíblico e o extrabíblico, seja no
Antigo Oriente, seja na cultura greco-romana, foram corrigidas, com razão, por
essas demonstrações. Em vez de afirmar o aparecimento repentino de uma concepção histórica da realidade como decorrência da experiência de Israel com Deus,
dever-se-á falar, com Eric Voegelin, de um processo mais longo de crescimento da
consciência histórica, de uma historiogênese.43 Ainda assim, continua verdadeiro
o que Eliade escreveu: os judeus foram os primeiros a darem-se conta “da importância da história como epifania de Deus” (ver nota 35), sendo que, para eles, a
história não era, em primeira linha, o resultado do agir humano, mas concretização
do agir divino, “de toda ação de Javé”.44 O agir de Deus abarca e impregna o agir
de suas criaturas, inclusive o dos seres humanos. Elas são instrumentos na mão de
Deus, sendo que o conceito bíblico de história engloba tanto as ações dos seres
humanos quanto aquilo que lhes sucede. Portanto foi a compreensão que Israel
tinha de Deus que propiciou a esse povo a experiência da realidade como história
— numa seqüência de eventos sempre novos, que, não obstante, a partir de Deus
compõem um nexo de eventos. Essa experiência está estreitamente associada à
concepção da contingência de todo acontecimento como expressão da atuação de
Deus nos eventos, de que tratou a primeira seção deste capítulo. Agora se soma a
ela, no entanto, o ponto de vista do nexo do agir divino, que está fundado, em última análise, na eleição da parte de Deus, nas suas promessas e em sua fidelidade
a elas. A experiência histórica de Israel foi marcada pela idéia da eleição de Deus
de tal maneira como antes dela talvez tenha ocorrido somente com a consciência
histórica hitita.45 Em Israel, porém, a eleição divina não foi aplicada apenas ao futuro de uma dinastia, mas a todo um povo e, por meio deste povo, por fim, a toda a
humanidade. A fé de Israel na criação tornou-se o ponto de partida para a idéia de
que toda a humanidade é objeto do agir histórico de Deus e que Israel foi eleito por
seu Deus como testemunha de sua justa vontade entre os povos (Is 42,1 e 51,5-7).
Também a consciência histórica cristã desenvolveu-se a partir da fé no agir eletivo de Deus. De acordo com Paulo, a eleição de Abraão tem por alvo, para além
do povo judeu, o mundo dos povos pagãos, que, por intermédio de Jesus, ganha
a chance da participação nas promessas feitas ao Povo de Deus (Gl 3,15-29). Até
mesmo a rejeição temporária de Israel, que em sua maior parte se havia cerrado à
mensagem do Evangelho, é vista pelo apóstolo como um recurso do plano salvífico
de Deus que visa à inclusão dos pagãos (Rm 11,11s e 25). As exposições paulinas
sobre o “segundo” ser humano surgido na ressurreição de Jesus, cuja “imagem”
deveria portar a de todos os demais, assim como estes haviam sido formados con43 VoegeLin, E. Order and history. v. IV. 1974. pp. 59-113. Desse modo, Voegelin corrige, também,

a sua própria descrição anterior da relação entre a consciência histórica do Israel antigo e seu
ambiente cultural, apresentada no primeiro volume de sua obra, publicada em 1956. Cf. minhas
exposições sobre o devir da historicidade em Das Werden der Geschichtlichkeit, in Anthropologie
in theologischer Perspektive, 1983, pp. 478ss, bem como na Systematische Theologie, v. 3, 1993,
pp. 524ss.
44 Sobre esse conceito de história (Js 24,31 passim), cf. minha Systematische Theologie, v. 1, 1988,
pp. 252s.
45 Cf., sobre isso, minha Systematische Theologie, v. 3, 1993, p. 526, com referência a H. Cancik,
Mythische und historische Wahrheit, 1970.
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forme a imagem de Adão, do “primeiro” ser humano (1Cor 15,47-49), e que entregou a sua vida pela reconciliação “dos muitos” com Deus (Rm 5,18s; cf. 5,10),
proporcionaram a ocasião propícia para desdobrar o agir reconciliador de Deus em
Jesus Cristo na perspectiva da história da humanidade.46 Assim, ao interpretar as
asserções paulinas sobre Jesus Cristo como imagem fiel de Deus (2Cor 4,4) no sentido de que nele teria sido cumprida a destinação do ser humano criado “conforme” a imagem fiel de Deus, Ireneu concebeu a história da humanidade como uma
história que ruma para a consumação inaugurada em Cristo.47 Ireneu continuou
desenvolvendo também a idéia, já indicada por Paulo (Gl 4,1-4), de uma educação
divina da humanidade em função de Cristo.48 Portanto a idéia da educação divina
da humanidade, que Dilthey encarou como fonte da idéia de uma história universal da humanidade e derivou da teologia histórica de Clemente de Alexandria e de
Agostinho (ver nota 33), possui raízes ainda mais antigas no pensamento cristão.
Antes de Löwith, já Dilthey havia afirmado que a moderna filosofia da história,
desde os seus primórdios no Iluminismo francês, está baseada numa secularização
da teologia cristã da história.49 Quem passou a ser encarado como sujeito dessa
história não foi mais Deus, e sim a humanidade, e isto não só na medida em que
esta constitui seu objeto (sujeito de referência), mas também o sujeito atuante que
realiza a si mesmo através da história.50
Como quer que se encare a substituição da idéia de Deus e da concepção do agir
divino como fundamento da unidade da história, uma coisa, em todo caso, é certa: que
o tema da história universal da humanidade foi transmitido pelo cristianismo tanto ao
pensamento filosófico quanto à historiografia como resultado da nova visão da realidade do mundo e do ser humano revelada pela fé cristã. Assim como sucedeu com outros
temas decorrentes dessa nova visão, também em relação à idéia de uma história que
abrange a humanidade inteira vale dizer que sua evidência continuou exercendo sua
influência até onde a sua origem cristã havia caído no esquecimento.

A valorização positiva do infinito
Segundo Aristóteles, o infinito em termos do indefinido constitui uma qualidade
da matéria (Física 207 b 35). Ele não é, como supunha Melisso de Samos, o todo
que abrange tudo (portanto também o divino), mas constitui apenas a matéria para
a consumação da grandeza, portanto do todo conforme sua possibilidade, mas não
conforme sua realidade (207 a 21s). De modo semelhante, o devir à condição de
existente já havia sido atribuído por Platão à medida que impõe um limite à indeterminação, embora ele ainda não utilizasse, para isso, o termo “matéria” (Filebo
26 d 9s). O infinito constitui a dualidade indeterminada do mais ou do menos (24b
46 Mais detalhes sobre isso nas minhas explanações sobre a idéia cristã da historicidade do ser

humano: Anthropologie in theologischer Perspektive, 1983, pp. 482ss.
47 ireneu. Adversus haeresis V,16,2.
48 Idem, ibidem. IV,11,1s e IV,28,1-4.
49 DILTHEY, W. Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883). Gesammelte Schriften I. p. 99.
50 Essa concepção externou-se no surgimento do “singular coletivo” história, descrito por R.
Koselleck , Historia Magistra Vitae, in Natur und Geschichte (Festschrift K. Löwith) 1967, pp.
203ss. A novidade não consiste em falar da história no singular: isso já ocorre em Agostinho
(De doctrina christiana II,28,44). A respeito da diferenciação entre sujeito de referência e sujeito
atuante, cf. minhas exposições em Anthropologie in theologischer Perspektive, 1983, pp. 493ss.,
bem como a controvérsia com J. Habermas: Erfordert die Einheit der Geschichte ein Subjekt?, in
R. Koselleck & W.-D. Stempel, Geschichte – Ereignis und Erzählung (Poetik und Hermeneutik V),
1973, pp. 478-490.
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5) em relação à unidade da medida determinada que estabelece o limite separador
entre o mais e o ainda menos. Porém o estabelecimento da medida e, desse modo,
a produção do existente foram atribuídos por Platão à razão, que ele chamava de
rei do céu e da terra (28 c 7s). Quanto ao tema, corresponde a isso a descrição da
atividade formadora do mundo, própria do demiurgo no Timeu platônico. Porém,
sendo o princípio limitador, a divindade precisa, por sua vez, ser caracterizada por
determinação e limite em oposição ao infinito.
Os pré-socráticos pensavam de outro modo sobre isso. Assim, Anaximandro havia
caracterizado a arche do cosmo como ilimitada e indeterminada (fragmento 1) no sentido do provimento inesgotável do qual procedem todas as coisas51 e dentro do qual
elas novamente se dissolvem para dar lugar a outras. Anaxágoras ainda pensava o noûs
divino como “algo não determinado por limites” (fragmento 12), embora esse filósofo já visse o noûs como princípio ordenador em oposição à matéria ilimitadamente
variada. A tese da determinação e, portanto, também da limitação da origem divina
remonta, em contrapartida, a Parmênides, que qualificou o ser como “limitado em torno” (fragmento 8,31-33). No período subseqüente, o noûs divino foi considerado, nos
termos de Platão, como determinado em si mesmo e reconhecível por si mesmo pela
única razão de que, em virtude do caráter ilimitado, o ato de conhecer jamais pode
ter um fim, diferentemente do que havia ensinado Aristóteles (Analíticos segundos 72b
10). Em conseqüência, por causa do autoconhecimento divino, Orígenes ainda havia
afirmado a limitação de Deus e também do seu poder.52
Gregório de Nissa foi o primeiro a proceder a uma revalorização fundamental do
infinito no que concerne à idéia de Deus.53 É discutível em que medida essa revalorização já havia sido encaminhada por Fílon de Alexandria e Plotino.54 Como quer
que seja, Gregório de Nissa fez da tese da infinitude do ser divino a asserção fundamental da doutrina (cristã) de Deus. A infinitude do ser divino fundamenta o fato de
que nosso conhecimento humano não é capaz de conhecer cabalmente a Deus e seu
ser permanece incompreensível para nós. É o que Gregório contrapunha, sobretudo, à
argumentação de Ário de que, como causa primeira, Deus mesmo seria incausado e o
Filho, que teria sido gerado do Pai — portanto, causado —, não poderia ser plenamente
um ser divino como o Pai. Porém a infinitude de Deus não fundamentou apenas a incompreensibilidade de seu ser, mas caracterizou, a partir daí, também a sua perfeição
irrestrita55 e sua singularidade. Pois não pode haver mais do que um infinito de fato,
porque os membros de qualquer maioria limitam-se reciprocamente.
No início da Era Moderna, a idéia da infinitude foi transferida de Deus para o
mundo,56 e por meio da teoria das quantidades de Georg Cantor o conceito do
realmente infinito ou transfinito foi introduzido na matemática.57 Mas, por outro
lado, a idéia de Deus como o único realmente infinito continuou sendo objeto da
51 JAEGER, W. Die Theologie der frühen griechischen Denker. 1953. p. 35.
52 ORÍGENES. De principiis II, 9, 1.
53 Ver, sobre isso, detalhadamente: MÜHLENBERG, E. Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa.

1966. esp. pp. 118ss.
54 Ver, sobre isso: HENNESSY, J. E. The background, sources, and meaning of divine infinity in st.
Gregory of Nyssa. Diss. Fordham, 1963.
55 AGOSTINHO. De civitate Dei XII,17s.
56 Sobre isso e sobre o distanciamento da física moderna em relação a essa tese, ver C. F. von
Weizsäcker, Die Unendlichkeit der Welt, in Idem, Zum Weltbild der Physik, 6. ed., 1954, pp.
118-157. Fundamental é A. Koyré, Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum
(1957), ed. alemã, 1969.
57 Cf., sobre isso, minha Systematische Theologie, v. 2, 1991, pp. 179s.
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discussão filosófica desde a refundação da teologia filosófica por Descartes, em
especial também por meio do esclarecimento hegeliano dessa idéia no conceito do
verdadeiramente infinito que precisa ser concebido como isento de oposição e, em
conseqüência, como sua própria oposição que se estende para o finito.

Repercussões da fé cristã na encarnação
Nas suas observações sobre a afinidade entre os filósofos platônicos com as
doutrinas do cristianismo, Agostinho havia feito uma única restrição: que eles ainda
desconheciam a encarnação de Deus (De civitate Dei X,29). Isso valia com muito
mais propriedade para todas as demais formas da antiga filosofia pré-cristã. Na
Idade Média cristã, por sua vez, a encarnação figurava entre os temas que, como
teoria de revelação sobrenatural do cristianismo, eram reservados à teologia e, por
essa razão, não podiam constituir tema filosófico. Isso permaneceu assim também
no início da Era Moderna, ainda que sob outra clave, a saber: a da emancipação
da razão filosófica em relação à autoridade da tradição religiosa. Essa situação só
mudou no século XVIII, quando o próprio cristianismo tornou-se objeto de reflexão e interpretação filosóficas e, especialmente na filosofia da religião de Hegel,
os conceitos cristãos fundamentais, como revelação, encarnação, reconciliação,
tornaram-se, também, temas da filosofia.
Em Hegel, a idéia da encarnação ou “humanação” [Menschwerdung] recebeu
uma função sistemática, porque a encarnação de Deus evidencia, na realidade,
a idéia de Deus como verdadeiramente infinito: Deus não é infinito apenas em si
mesmo, na sua oposição a tudo que é finito, mas ele só é verdadeiramente infinito
pelo fato de não ser limitado pela esfera do finito, mas de tornar-se presente também nesta. Na encarnação de Deus em um ser humano e, desse modo, também
na humanidade como tal, mostra-se que a idéia do verdadeiramente infinito não é
apenas uma idéia lógica. Inversamente, a fé cristã na encarnação compõe o solo
religioso da idéia filosófica do verdadeiramente infinito, que apenas formula em
conceito a verdade contida na fé cristã na encarnação.
A idéia da encarnação já contém a idéia da reconciliação entre Deus e mundo, que
provê uma explicação mais precisa para a doutrina da reconciliação como interpretação da morte de Cristo. Não se trata, aqui, apenas do fato de Hegel ter concebido,
dessa maneira, o nexo entre as duas coisas, mas também do modo como, por seu
pensamento, a reconciliação foi visualizada como tema filosófico, e com isso, não
em primeira linha, a reconciliação entre seres humanos, mas a reconciliação dos seres
humanos com o absoluto, que compõe a base para a reconciliação autêntica dos seres
humanos entre si. Hegel descreveu, com razão, a não-reconciliação dos seres humanos com o absoluto e a desunião do mundo dela decorrente como marca característica
justamente da moderna era esclarecida. Esse diagnóstico foi confirmado também de
outra parte, como, por exemplo, por Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, na sua
descrição da Dialética do iluminismo (1944). Se esse diagnóstico for acertado, então
existe, na realidade da cultura moderna, uma necessidade objetiva de reconciliação,
independentemente se essa necessidade é sentida ou não, subjetivamente, como tal
pelas pessoas. Ela está fundada nos conflitos que resultam da absolutização do finito
— conflitos entre as instâncias finitas absolutizadas, bem como (justamente aí) em
relação ao próprio absoluto. A necessidade de reconciliação assim fundamentada, a
qual compõe o conteúdo da religião cristã, aparece, conforme a análise que Hegel faz
da sua época, concretamente, como a “necessidade da filosofia”,58 a saber: como a
58 Assim em: HEGEL, G. W. F. Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie.
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necessidade de filosofia, que supera aquelas divisões e conflitos por meio da generalidade racional. A época subseqüente foi por um caminho diferente do indicado por
Hegel. Mas a situação de divisão por ele analisada evidenciou-se, em formas sempre
renovadas, como a situação básica do moderno mundo cultural emancipado de sua
origem religiosa.
Sem reconciliação não existe liberdade autêntica. A liberdade do finito que a si
mesmo constitui como absoluto não é verdadeira liberdade, porque ela está condenada a fracassar em todas as suas formas, a fracassar diante dos conflitos que tal absolutização do finito produz. Esta é a crítica antiga, mas de modo algum superada,
de Hegel também à compreensão de liberdade do liberalismo político. O fracasso
da liberdade assim entendida apenas é encoberto ideologicamente. A verdadeira
liberdade baseia-se na reconciliação com o absoluto, que capacita para acolher a
nossa própria finitude e acatar suas conseqüências, em vez de rebelar-se contra ela
na ilusão do caráter absoluto da nossa própria existência finita e suas aspirações
direcionadas para a auto-realização a partir do próprio arbítrio.
Que a verdadeira liberdade decorre da reconciliação com Deus de modo algum
foi idéia apenas de Hegel, sobretudo na sua filosofia da história universal, segundo
a qual a liberdade assim entendida do ser humano como ser humano é resultado do
cristianismo e perfaz a sua importância histórica. É a idéia do próprio evangelho: “Se
o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres” (Jo 8,36). “Onde está o Espírito do
Senhor, aí há liberdade” (2Cor 3,17). A teologia cristã associou essa idéia de liberdade
com o da liberdade de escolha, concebendo esta última como uma forma incipiente,
ainda instável, de liberdade: quando alguém ainda pode decidir-se contra o verdadeiramente bom — que constitui, também, o que é bom para ele —, então ele ainda não
está verdadeiramente livre. A própria escolha que a vontade faz pode ser expressão de
falta de liberdade. Só a vontade identificada com o bom é verdadeiramente livre. Essa
noção corresponde, também, à doutrina de Lutero acerca da liberdade de uma pessoa
cristã, que se fundamenta em Cristo, ou seja, na união da fé com Cristo e por meio dela
com Deus: tal fé liberta de toda autoridade meramente humana, mas, simultaneamente, liberta também para o serviço ao próximo à luz de sua destinação divina. Hegel
considerou com razão essa doutrina reformatória da liberdade cristã como a origem e
o fundamento da moderna idéia de liberdade. Isto continua correto, mesmo diante da
constatação de que, no desenvolvimento da Modernidade, fundamentações da liberdade do indivíduo a partir do direito natural sobrepuseram-se à idéia reformatória da
liberdade franqueada pela fé: o páthos que se associou com a idéia da liberdade desde
a Modernidade até os dias de hoje ainda se nutre de sua origem religiosa. Ele nem
mesmo é compreensível unicamente a partir da idéia de liberdade advinda do direito
natural. O fato de esta última ter relegado a origem cristã da moderna idéia de liberdade ao segundo plano faz parte do processo de dissociação entre a moderna consciência cultural e o cristianismo. Tal processo, discutido sob a rubrica da secularização
do cristianismo, deverá ser abordado detidamente no próximo capítulo, porque a sua
compreensão faz parte dos pressupostos para a formação de um juízo abalizado sobre
o desenvolvimento das relações entre filosofia e teologia na era da Modernidade. O
tema da liberdade constitui um exemplo de que, apesar da dissociação entre a consciência pública da cultura moderna e suas raízes cristãs, ainda persiste uma relação para
com estas, como é demonstrado pelo páthos da idéia de liberdade.
1801 (PhB 62 a, 12ss). As preleções sobre a filosofia da religião relacionam, então, “a necessidade
da filosofia da religião [bem como] a obrigatoriedade da filosofia como tal” expressamente com
o tema da reconciliação (Begriff der Religion. Ed. G. Lasson. PhB 59, pp. 22s).
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COMUNICAÇÃO

Edição nº 19 - Ano IV - Setembro/Outubro 2008 - ISSN: 1809-2888

Nota pública da Soter contra projetos sobre profissão teólogo
Nota Pública contra Projetos em tramitação na Câmara e no Senado
A SOTER, Sociedade Civil fundada em 1985, que congrega hoje 550 associados de diversas regiões do Brasil, em sua grande maioria profissionais inseridos em Instituições de Ensino
Superior e Programas de Pós-graduação reconhecidos pela CAPES/MEC, vem a público posicionar-se em relação aos projetos de lei PLS 114/2005 e PLS 2407/07 em tramitação no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados.
1. Os dois projetos ferem frontalmente a liberdade religiosa e o princípio constitucional de
separação Igreja e Estado; Cabe às diferentes tradições religiosas e não ao Estado definir quem
é em cada uma delas Teólogo e Teóloga. A regulamentação da profissão transferiria ao Estado
ou a uma autarquia federal o poder de definir quem é e quem pode exercer essa profissão e ministério.
2. Por outro lado, o reconhecimento civil dos diplomas de teologia já em vigor e que tem
sido apoiado por nossa Sociedade dá suficiente espaço à liberdade religiosa, sendo uma opção
possível não impositiva que oferece suficientes garantias legais aos seus portadores.
3. O reconhecimento civil do diploma não implica necessariamente regulamentação da profissão. Inúmeras profissões têm diplomas reconhecidos e não estão regulamentadas (filósofos,
sociólogos, historiadores, físicos, matemáticos, etc).
Por essas razões, julgamos os dois projetos de Lei não apenas inconvenientes, mas nocivos
aos profissionais de teologia.
Também aproveitamos a oportunidade para declarar que a Diretoria da Soter e seus 550
associados não apóiam nem reconhecem a organização que vem sendo chamada de “Conselho
Federal de Teólogos”. Tal “Conselho” não tem respaldo de nossa entidade nem das principais
Universidades e Programas de Pós-graduação em Teologia do país.
A Carta aprovada na Assembléia Ordinária da SOTER, do dia 9 de julho de 2008, segue
assinada pela atual Diretoria e seus ex-Presidentes.
Para maiores esclarecimentos ou sugestões, entrem em contato com: soter@soter.org.br
Afonso Mª. Ligorio Soares

Nas fontes da Bíblia
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Salmo dos Políticos Infelizes
Afonso M. L. Soares

Feliz quem não segue o conselho dos marqueteiros
e não cai nas ciladas de sua propaganda política
nem vota em candidato financiado por ladrões
mas nas veredas do Reino encontra sua alegria
e procura seus sinais de noite e de dia
Ele será como a bananeira
que morre e renasce
e que só vai embora
quando já deu muito fruto
Os maus, porém, não são assim;
suas promessas populistas enojam o povo
sua vida dupla um dia é desmascarada
Porque ao Senhor não enganam
e um dia hão de saber
que o que fazem ao pobre
reverbera em Deus

Joaquim de Fiore e os novos círculos
joaquinistas

Ivanaldo Santos1

Resumo: Joaquim de Fiore se notabilizou por ter construído uma teoria geral da história dividida em três grandes estágios e por ter anunciado o fim da realidade vivida pelo ser humano e o início do paraíso bíblico. Logo após a morte de Fiore, suas idéias foram difundidas
pela Europa e em outras partes do planeta. Surgiram os “círculos joaquinistas”, que eram grupos formados por intelectuais e pessoas do
povo, que estudavam a obra do abate calabrês e esperavam pelo cumprimento de suas profecias. O presente texto apresenta as principais
idéias de Fiore, os argumentos utilizados pela Igreja para condená-lo
por heresia, os principais círculos joaquinistas do século XIII ao século
XVII e, principalmente, os novos círculos joaquinistas da Era Moderna.
Palavras-chave: Fiore, história, círculo, novos e Era Moderna.

Introdução
Joaquim de Fiore (1130-1202) foi abade do pequeno mosteiro cisterciense de
San Martino di Canale, na região da Calábria, na Itália, e se notabilizou por ter
construído uma teoria geral da história dividida em três grandes estágios e por ter
anunciado o fim da realidade vivida pelo ser humano e o início do paraíso bíblico.
Logo após a morte de Fiore, suas idéias foram difundidas pela Europa e em outras
partes do planeta. Surgiram os círculos joaquinistas, que eram grupos formados por
intelectuais e pessoas do povo, que, de alguma forma, estudavam a obra do abade
calabrês e esperavam, ansiosamente, pelo cumprimento de suas profecias.
Sucintamente, o presente texto apresenta as principais idéias de Fiore, os argumentos utilizados pela Igreja para condená-lo por heresia, os principais círculos
joaquinistas do século XIII ao século XVII e, principalmente, os novos círculos joaquinistas na Era Moderna. Para tanto, o texto foi dividido em três partes: Fiore e a
divisão da história, os círculos joaquinistas e os novos círculos joaquinistas.

Fiore e a divisão da história
Joaquim de Fiore entrou para a história das idéias como o místico que realizou
uma divisão tripartite da história. Para Fiore,2 a história é dividida em três estágios:
1) Estágio de Deus-Pai, mais conhecido como Estágio do Pai. Este estágio corresponde ao período bíblico relativo ao Antigo Testamento, quando os seres
1 Doutor em Estudos da Linguagem, professor do departamento de Filosofia e do programa de

pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail:
ivanaldosantos@yahoo.com.br.
2 Com relação à obra de Joaquim de Fiore, recomenda-se consultar Fiore (2004), (1999) e (1995).
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humanos vivem segundo as paixões da carne. Por isso, esse estágio se caracteriza como um período de obediência, no qual domina a Lei, que estabelece
preceitos e normas que os seres humanos devem seguir obrigatoriamente.
2) Estágio de Deus-Filho, mais conhecido como Estágio do Filho. Neste estágio os
seres humanos vivem um momento intermediário entre as paixões da carne e
a plena vida espiritual. Ele se apresenta como um período histórico relativo ao
amor e à instauração da Igreja no mundo, sendo um período de liberdade filial,
isto é, de uma maior liberdade, se comparado ao Estágio do Pai.
3) Estágio de Deus-Espírito Santo, mais conhecido como Estágio do Espírito ou
Nova Era. Este período se distingue como a etapa em que a humanidade passa
a guiar-se pela total liberdade e pelo pleno conhecimento, quando, conseqüentemente, haverá a aniquilação de quaisquer elementos exteriores, ou seja, os
indivíduos serão guiados diretamente pelo Espírito Santo, que é o espírito da
liberdade.
A divisão de Fiore é, essencialmente, escatológica, isto é, ele concebe a história
como sendo o movimento da criação do cosmo por Deus para o instante do retorno
triunfal de Jesus Cristo à terra. Sucintamente, afirma-se que Fiore desenvolve, no
século XII, essa teoria histórica místico-teológico-filosófica por três motivos:
1) Profunda piedade e devoção cristã por parte de Joaquim de Fiore. Como afirma
Selge (1995), Fiore sempre foi um cristão exemplar e desde criança tinha visões
sobre o fim do mundo.
2) Demora a acontecer o retorno de Jesus Cristo. Já tinha sido ultrapassado o ano
1000 e Cristo não retornava. Essa demora provocava uma grande frustração nos
cristãos e também um enfraquecimento da disciplina moral e dos costumes
sociais da sociedade cristã.
3) O clima apocalíptico que reinava no século XII. De acordo com Reali e Antisere
(cf. 1990a, p. 485), o século XII foi um dos mais tempestuosos da cristandade:
as sangrentas lutas internas contra o Império; o dissídio entre o papado e Frederico Barba-Roxa, com duros conflitos que levaram à eleição de três antipapas
(Vítor IV, Pascoal III e Calisto II, opostos ao papa Alexandre III); a queda do
reino de Jerusalém, jogando por terra o grande sonho medieval do qual haviam
nascido as Cruzadas; crueldade e repressão contra o clero e os fiéis da Igreja.
A isso tudo acrescentam-se as inúmeras desordens morais que afligiam a Igreja,
contra as quais são Bernardo, o abade, erguia em vão a sua voz de advertência.
Dentro desse contexto social negativo, Fiore vê os “sinais dos tempos” (cf. Mt
16,3), isto é, o início da “grande tribulação” (cf. Mt 24,21) bíblica que antecede
o retorno de Cristo. Para ele, estava-se vivendo o momento decisivo do “sinal
de Deus” (cf. Mt 24,30), que teria, como conseqüência, o retorno de Cristo. Tal
retorno traria um “novo céu e uma nova terra” (cf. Ap 21,1), ou seja, traria o
início de uma nova realidade, porém uma realidade plena de felicidade, grandiosidade e todo tipo de prosperidade que a humanidade sempre desejou.
Verardi (1992), citando o Protocolo de Anagni, afirma que o pensamento de Fiori foi
criticado e condenado pela Igreja. Em 1254, na cidade italiana de Anagni, um grupo de
filósofos e teólogos católicos analisou o conjunto da obra de Fiore e concluiu que seu
pensamento fugia da doutrina cristã e do testemunho dos evangelhos, portanto o pensamento de Fiore era, do ponto de vista cristão, herético. Vale salientar que a condenaCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19
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ção de heresia nunca foi revista pelo Vaticano. Por causa disso, Fiore permanece para a
Igreja, até os dias atuais, como um herege. Resumidamente, apontamos seis pontos de
conflito ou discordância entre o pensamento de Fiore e a doutrina da Igreja:
1) A previsão do fim do mundo. Depois de desenvolver um sistema matemático,
baseado no platonismo,3 e de aplicar esse sistema à análise do livro do profeta Daniel, do evangelho de João e do Apocalipse, Fiore conclui que Cristo
retornaria à terra em 1260. Essa precisão matemática, apresentada por Fiore, é
desmentida pelo texto bíblico (cf. Mt 24,36) que afirma que o dia e a hora do
retorno de Jesus Cristo ninguém sabe, a não ser Deus.
2) Fiore afirma que, no Estágio do Espírito ou Nova Era, será anunciado um novo
Evangelho. Esse Evangelho terá o título de evangelho do Espírito Santo e será
a última revelação de Deus. O problema é que essa afirmação entra em choque com o texto bíblico (cf. Gl 1,9), que afirma que, se outro Evangelho for
anunciado, diferente dos quatro que estão contidos na Bíblia, tal texto não tem
validade alguma. Além disso, está na Bíblia (cf. Gl 1,12) que toda revelação foi
concluída por Jesus Cristo, logo não há outro Evangelho a ser revelado.
3) A vinda de dois anticristos. O primeiro lutaria contra o apóstolo Pedro. Pelo
fato de Pedro ter sido o primeiro papa da Igreja, esse anticristo lutaria contra
os líderes da Igreja. O segundo lutaria contra o apóstolo João. Pelo fato de João
ter sido o discípulo mais espiritualizado, esse anticristo lutaria, especialmente,
contra as ordens monásticas e os pregadores piedosos. O problema dessa profecia é que o texto bíblico só fala em um anticristo, que lutaria, simultaneamente, contra os líderes e os pregadores da Igreja.
4) Fiore foi acusado de ter desejado “tocar na árvore do conhecimento” (Gn 2,17),
ou seja, desejar ter conhecimento de acontecimentos futuros que pertencem
unicamente a Deus.
5) Fiore também foi acusado de cometer erros doutrinários com relação à Santíssima Trindade. Tais erros são decorrentes de ele ter personificado a Santíssima
Trindade. Essa personificação ocorreu por meio da sua teoria da história e do
sistema matemático. O problema é que, de acordo com a doutrina católica, a
Santíssima Trindade é um mistério compreensível apenas mediante a fé, jamais
por alguma teoria da história ou pela matemática.
6) Excesso de platonismo, isto é, a obra de Fiore, em vez de ser um relato das
tradições cristãs e do magistério da Igreja, seria uma interpretação indevida e
inadequada da Bíblia. Tal interpretação é baseada na obra de Platão, especialmente na República e no Timeu.

Os círculos joaquinistas
De acordo com Reale e Antisere (cf. 1990a, p. 485), por círculo joaquinista devese entender um complexo movimento espiritual, com reflexo também religiosopolítico, de fundo místico-reformador e profético-escatológico, que, inicialmente,
perturbou e, depois, acabou por permear com seu poderoso fermento espiritual a
religiosidade do século XII, levando para a espiritualidade medieval germes de novas utopias e profundas aspirações de renovação.
3 Com relação à matemática platônica de Joaquim de Fiore, recomenda-se consultar Ângelo (1999),

Erickson (1996), Rossatto e Erickson (2004).
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Segundo Reeves (2000), o círculo joaquinista é um grupo variado de indivíduos
que pode conter de dois até milhares de indivíduos. Nem sempre o círculo é consciente das idéias de Fiore, inclusive do seu conteúdo herético. Entretanto, compartilha com ele a esperança numa renovação radical da realidade, uma transformação que acabe, de uma vez por todas, com os diversos problemas e transtornos
enfrentados pelo ser humano. Juntamente com Fiore, o círculo acredita que, além
da realidade vivida pelo ser humano, existe outra realidade, que é a realidade verdadeira, onde não há ilusão, corrupção ou qualquer outro problema, onde tudo é
perfeito e reina a felicidade.
Entre os séculos XII e XVII se desenvolveu uma série de círculos joaquinistas.
A grande maioria desses círculos é desconhecida da história das idéias e muitos
deles sofreram sanções da Igreja e do Estado, inclusive sendo processados até pela
Inquisição. Entretanto, há um pequeno número desses círculos que, por motivos
sociais, culturais e filosóficos, que não serão discutidos neste ensaio, entraram para
a história das idéias. Sinteticamente, apresentamos quatro círculos joaquinistas que
tiveram destaque na história.
1) Os espirituais franciscanos. De acordo com Falbel (cf. 1995, pp. 67-72), não se
tem certeza sobre como o pensamento de Fiore adentrou a Ordem Franciscana,
mas, provavelmente, um religioso de um mosteiro que seguia o pensamento
do abade calabrês esteve, entre 1243 e 1247, num convento franciscano em
Pisa, na Itália, e levou os livros de Joaquim de Fiore. O fato é que, no século
XIII, dentro da Ordem Franciscana, surgiu um grupo que ficou conhecido como
espirituais franciscanos. Tal grupo estudava a doutrina de Fiore e aguardava o
retorno de Cristo.
Para esse grupo, o fim da história estava próximo e só restava ao ser humano a
pregação do Evangelho e a prática de rituais de purificação, como, por exemplo, a esmola e o jejum.
2) De acordo com Reale e Antisere (cf. 1990b, pp. 69-71), em 1462, Cosme de
Médicis, o Velho, doou a Marcílio Ficino uma vila em Carregi, na Itália, para
que ele pudesse, com toda a comodidade e tranqüilidade, dedicar-se ao estudo
e à tradução da obra de Platão. Posteriormente, essa vila tornou-se a academia
platônica. Essa academia não foi uma escola organizada, mas um ponto de
encontro de amantes da filosofia, especialmente da filosofia platônica, do qual
Ficino foi a mente diretora.
Obviamente, o centro da academia platônica de Ficino era o estudo de Platão,
mas, em grande parte, tal estudo era realizado a partir da leitura da obra de
Joaquim de Fiore. Nessa academia também se acreditava na vinda de outra
realidade, a realidade perfeita.
3) Segundo Reale e Antisere (cf. 1990b, pp. 169-172), nos séculos XVI e XVII
surge o Círculo de Campanella, formado em torno das idéias do místico e filósofo Tomás Campanella (1568-1639), cujas idéias estão carregadas de imagens
bíblicas, de filosofia grega e do pensamento de Fiore. A teoria da cidade do sol
desenvolvida por Campanella é uma teoria com forte conteúdo joaquinista. Tal
teoria afirma que, após um período de tribulação, isto é, graves problemas sociais, surgirá a cidade do sol, a cidade perfeita, que será a morada dos justos.
4) O sebastianismo. De acordo com Hermann (1998), o sebastianismo foi um movimento místico-secular que ocorreu em Portugal na segunda metade do século
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XVI como conseqüência da morte do rei dom Sebastião na batalha de AlcácerQuibir, em 1578. Por falta de herdeiros, o trono português terminou nas mãos
do rei Filipe II, do ramo espanhol da casa de Habsburgo.
Basicamente, o sebastianismo é um messianismo adaptado às condições portuguesas e consiste no fato de que, apesar de o corpo do rei ter sido removido para
a cidade portuguesa de Belém, o povo nunca aceitou a sua morte, divulgando
a lenda de que o rei ainda se encontrava vivo, apenas esperando o momento
certo para retornar ao trono e afastar o domínio estrangeiro. Esse messianismo
traduz uma insatisfação com a situação política vigente e uma expectativa de
salvação, ainda que miraculosa, através da ressurreição de um morto ilustre, no
caso o rei dom Sebastião.
Entre as camadas mais pobres da população, o sebastianismo foi difundido,
principalmente, por poetas e religiosos. Entre as camadas mais cultas, o sebastianismo foi difundido por intelectuais influenciados pelas idéias de Joaquim de
Fiore.
Segundo Megiani (1995), o sebastianismo teve grande influência no litoral e no
nordeste brasileiro, pelo fato de o Brasil ter sido colônia de Portugal. O grande
marco da influência do sebastianismo foi a pregação do místico Antônio Conselheiro e a conseqüente insurreição de Canudos. Todavia, é preciso ressaltar
que, apesar de o Conselheiro não ter lido a obra de Fiore, sua pregação é carregada de elementos do joaquinismo, colhidos por meio de outro movimento,
ou seja, o sebastianismo.

Os novos círculos joaquinistas
Para D’Elia (1999), na Modernidade, especialmente a partir do século XIX, Fiore
é apresentado como sendo um precursor da sociedade neopagã ou pós-cristã. As
idéias joaquinistas que a Igreja considera heréticas, para a sociedade neopagã ou
pós-cristã, são consideradas autênticas e verdadeiras. Com relação ao fato de Fiore
ser um precursor da sociedade neopagã, o próprio D’Elia afirma que tal afirmação
é exagerada. Para tanto, desenvolve quatro argumentos sobre Joaquim de Fiore:
1) Desde criança, Fiore sempre foi um cristão piedoso e penitente.
2) Ele sempre afirmou que não era vidente, sábio, teólogo, filósofo ou pensador,
mas apenas um estudioso da Bíblia e um monge desejoso de viver as virtudes
cristãs.
3) Fiore sempre foi visto, por seus colegas de Ordem religiosa, como sendo um
monge que sempre procurou cumprir fielmente os deveres religiosos. Bem diferente da imagem de monge rebelde apresentada pela Modernidade.
4) Ele nunca desejou desobedecer ou ser contrário à doutrina da Igreja. Sempre
desejou que a Igreja se pronunciasse sobre os seus escritos. Se houvesse erros
na sua obra, queria que o magistério católico os corrigisse. O fato é que, em
1202, Fiore submeteu publicamente os seus escritos ao exame do papa Inocêncio III. Fatalmente, no mesmo ano, no sábado de Vigília, aquele que antecede a
grande festa cristã da ressurreição, antes de ser proferido o julgamento da Igreja
sobre os seus escritos, faleceu. Vale salientar que o julgamento da Igreja só foi
proferido em 1254, em Anagni, na Itália.
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Independentemente de Fiore ser ou não um precursor da sociedade pós-cristã,
o fato é que a partir do século XIX vai surgindo, na sociedade ocidental, uma nova
onde de círculos joaquinistas, os novos círculos joaquinistas, os quais mantêm a
esperança de Fiore numa renovação radical da realidade, uma transformação que
acabe, de uma vez por todas, com os diversos problemas e transtornos enfrentados
pelo ser humano. Resumidamente, esses novos círculos podem ser agrupados em
dois grandes grupos: novos círculos joaquinistas religiosos e novos círculos joaquinistas seculares.
Novos círculos joaquinistas religiosos
Mantêm a confiança joaquinista de que há um Deus fora da realidade humana e
que esse Deus criou uma realidade perfeita para as pessoas que estudarem os textos
sagrados e praticarem atos de piedade religiosa, como, por exemplo, o jejum. Tais
grupos são tanto cristãos como de outras religiões. Sinteticamente, apresentamos
quatro grupos religiosos que formam os novos círculos joaquinistas:
1) Movimentos religiosos católicos, tais como: os Mensageiros da Palavra de Deus,
o Movimento da Exaltação da Santa Cruz, o Movimento da Piedade Cristã, o
Movimento da Vida Catequética, o Movimento do Pão Eucarístico, o Movimento da Tradição Católica, o Movimento da Sagrada Face de Cristo e outros. Todos
esses movimentos esperam o cumprimento da profecia do retorno de Jesus Cristo e da radical transformação da realidade.
2) Movimentos religiosos protestantes. Especialmente no Terceiro Mundo, em países como México, Brasil e Moçambique, os protestantes passaram a anunciar
o fim do mundo. É até uma ironia da história o fato de os protestantes, para
anunciar o advento de uma nova realidade, terem de realizar uma pregação
genuinamente católica.
3) O movimento religioso pós-cristão conhecimento como Nova Era, que alcançou grande crescimento na Europa, principalmente entre os jovens, e nos EUA.
É preciso notar que a expressão “Nova Era” é uma das expressões criadas por
Fiore. A esperança desse movimento é, basicamente, a mesma esperança de
Joaquim de Fiore.
4) Outras religiões, como o espiritismo, os cultos vindos da África e do Oriente,
ou antigos cultos pagãos que renasceram nos séculos XIX e XX. Obviamente,
essas outras religiões não possuem a projeção social que a Igreja Católica, o
protestantismo e a Nova Era possuem, mas comungam com Fiore a expectativa
de uma transformação eminente e radical da realidade.
Novos círculos joaquinistas seculares
A grande característica dos novos círculos joaquinistas de cunho secular é o fato
de não se acreditar no e não se esperar mais o retorno de Jesus Cristo. Como afirma
Rorty (cf. 1988, p. 16), cada vez mais o ser humano moderno abandona as crenças
religiosas, incluindo as crenças cristãs. No lugar da crença religiosa, outras crenças, como, por exemplo: crença na ciência, na filosofia, na economia, na política,
na estatística, na arte e na publicidade.
Os novos círculos joaquinistas de cunho secular são fundamentados por essas
novas crenças. No entanto, é preciso ressaltar que o pensamento de Fiore contido
em tais círculos é, muitas vezes, indireto, confuso e inconsciente. Isso acontece
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porque a obra de Joaquim de Fiore é pouco difundida ou é praticamente desconhecida dentro desses novos sistemas de crenças. A influência de Fiore chega aos
novos círculos de forma indireta, por meio do estudo da história, do pensamento
de místicos e teólogos, de comentários realizados por jornalistas e especialistas em
diversas áreas, tais como a ciência e a política.
Entretanto, apesar da influência indireta do pensamento de Fiore, estes novos
círculos compartilham a esperança joaquinista do fim da presente realidade e da
iminente revelação da verdadeira, definitiva e eterna realidade. A revelação da realidade perfeita, que só trará felicidade e prosperidade ao ser humano.
Desde o século XIX, mas principalmente após a Segunda Guerra Mundial (19391945), desenvolveu-se no Ocidente uma literatura que pode ser classificada como
literatura do fim, ou seja, é um modelo, uma forma literária que anuncia, de modo
inconsciente, a esperança joaquinista. A esperança de que os atuais transtornos
humanos são apenas o anúncio do fim da realidade vivida pelo ser humano. Justamente a realidade que propicia ao ser humano dor, sofrimento, morte, corrupção
e outros problemas.
Por trás dessa realidade existe outra realidade, isto é, a verdadeira realidade,
que, ao ser desvelada, trará ao ser humano um amplo leque de alegrias e de prosperidade. É a esperança do “novo céu e da nova terra” anunciada no livro do Apocalipse (cf. 21,1). Livro a que o abade calabrês dedicou grande parte da sua vida a
estudar e a comentar.
É muito vasta a bibliografia que compõe a literatura do fim. Existe um variado
leque de autores e pensadores que, apesar de não serem oficialmente filiados a
alguma corrente místico-religosa, propõem alguma teoria ou especulação acerca do fim da atual realidade e do surgimento de uma realidade nova, diferente e
carregada de prosperidade. É demasiado cansativo e até mesmo impossível citar a
totalidade desses autores e pensadores, entretanto podemos citar:
• Nietzsche (1983), que anuncia a morte de Deus;
•

Marx e Engels (2002), que anunciam o fim do capitalismo;

•

Mises (1979), que anuncia o fim do socialismo;

•

Hayek (1983), que anuncia o fim do Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State;

•

Baudrillard (2004), que anuncia o fim do social;

•

Vattimo (2002), que anuncia o fim da Modernidade;

•

Rifkin (1995), que anuncia o fim dos empregos;

•

Lasch (1995), que anuncia o fim da democracia;

•

Foucault (2002), que anuncia o fim do ser humano;

•

Arendt (2001), que anuncia o fim da vida pública.;

•

Lebrun (2002), que reflete sobre a relação entre Kant e o fim da metafísica;

•

Dufrenne (1972) e Danto (2006), que refletem sobre a morte da arte;

•

Dal Ri (2000), que reflete sobre os desafios da educação no fim do século XX;

•

Ultramari (2005), que reflete sobre o fim das utopias urbanas;
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•

Castells (2003), que reflete sobre o fim do milênio;

•

Rorty (1988), que anuncia o fim da filosofia;

•

Berlin (1991), que anuncia o fim das idéias utópicas no Ocidente;

•

Maffesoli (2001), que anuncia o fim da coesão social e o início de uma nova
Era Tribal construída pela sociedade pós-moderna;

•

Illich (1988), que anuncia o fim da escola;

•

Dario (1990), que anuncia o fim da privacidade;

•

Guggenbuhl-Craig (1991), que reflete sobre o fim do casamento;

•

Simore (1941), que reflete sobre o fim da nação;

•

Aresi (1982), que reflete sobre o fim da felicidade;

•

Gefen (1960), que reflete sobre o fim da esperança;

•

Larsen (2001) e Prigogine (1996), que anunciam o fim da certeza;

•

Vallim (1955), que anuncia o fim da vida rural, o fim da vida campestre e bucólica;

•

Martins (1989), que anuncia o fim da universidade;

•

Birnbaum (1973), que anuncia o fim da sociedade industrial;

•

Elkins (1989), que anuncia o fim da religião;

•

Fukuyama (2002), que anuncia o fim da história; e

•

Foster (1979), que anuncia o fim de tudo.

Considerações finais
Como é possível perceber, por meio da pequena lista apresentada, o ser humano
continua anunciando o fim da realidade vivida e a espera de uma realidade futura,
porém repleta de alegrias.
Por fim, afirma-se que a sociedade ocidental pode até ser pós-cristã, mas não é
pós-religiosa e pós-messiânica. O messianismo cristão foi substituído pelos messianismos filosófico, científico, político, econômico, artístico e de outras formas.
O Ocidente continua tendo uma esperança, de cunho religioso, em uma nova realidade, que será brevemente revelada. Essa nova realidade responderá a todos os
anseios e expectativas do ser humano. Dentro dessa esperança, Joaquim de Fiore
continua sendo uma sustentação do ponto de vista teórico e místico.
Mesmo que tal sustentação seja realizada de forma indireta e inconsciente. A partir
do século XIX, mas principalmente após a segunda metade do século XX, essa sustentação será visível por meio dos novos círculos joaquinistas, sejam círculos religiosos,
sejam seculares. Juntamente com Fiore, o Ocidente continua esperando o cumprimento da promessa de Deus, que afirma que haverá um novo céu e uma nova terra.
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VERDADE, ÉTICA, CIÊNCIA1

Bruno Forte

Resumo: Um teólogo convida três filósofos “ateus” para exercitar a arte
de perguntar e começam simplesmente pela singela questão da Trindade
divina. Em forma de diálogo imaginário, o Teólogo (T), o Filósofo (F) e
o Ouvinte (O) discutem no trecho aqui selecionado as interações entre
verdade, ética e ciência.

O: Martin Heidegger define o tempo da modernidade como “época da imagem
do mundo”, em que o triunfo da subjetividade se traduziu cada vez mais numa
espécie de “objetivação do ente”: mediante o ato do “representar”, do “colocardiante” (vor-stellen), cada ente é configurado “de tal modo que o homem calculador possa ficar seguro, isto é, certo do ente... E na metafísica de Descartes que pela
primeira vez o ente é determinado como objetividade do representar e a verdade
como certeza do próprio representar”2. Conhecer se torna posse e domínio do
conhecido, e a procura exercício da “vontade do poder” da razão absoluta: “A procura decide sobre o ente, quer colocando antecipadamente o curso do seu futuro,
quer completando o seu curso passado. No primeiro caso é, por assim dizer, colocada a natureza, no segundo a história. Natureza e história se tornam objetos de
uma representação explicativa. Assim, somente aquilo que se torna objeto é, vale,
como existente3. Você aceita essa visão do moderno? E se você partilha da mesma,
quais as consequências que daí derivam?
T: Partilho a opinião de Heidegger, embora considero que ela deva ser aprofundada em muitos aspectos. Sobretudo, gostaria de responder à pergunta sobre
as conseqüências que vejo derivar dessa impostação do conhecer: se o homem,
sujeito do conhecimento e voz da razão, se relaciona com o mundo externo como
sendo o vasto campo do seu domínio, os seres humanos, “maîtres e possesseurs
de la nature” (Descartes), são árbitros absolutos e medida exclusiva do destino do
mundo! A razão endereça todas as coisas para o seu próprio interesse: o “saber ousado” iluminista se une ao “saber é poder” (Bacon), que está na base do desenvolvimento moderno da ciência e da técnica. A conquista da natureza torna-se tarefa
fundamental da nova ordem do conhecer: domina-se o mundo conhecendo como
ele é. “A ciência e o poder humano coincidem, porque a ignorância da causa faz

1

Este artigo foi extraído do livro Trindade para ateus (Ed. Paulinas, 1999, pp. 79-91), de Bruno Forte.

Cf. Heidegger, M. L’epoca deU’immagine del mondo. In: Idem. Sentieri interrotti. Firenze, La
Nuova Italia, 1984, pp. 83s.
3 Ibidem, p. 83.
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com que não haja efeito”4. Desenha-se claramente o triunfo da razão instrumental!
A forma especulativa em que toma corpo completamente tal concepção do conhecimento como domínio é a equação idealista entre ideal e real; ela expressa de maneira completa a presunção de totalidade da razão adulta, a sua intolerância para
com qualquer limite extrínseco, a sua vontade de clareza e evidência, que anulem
as sombras da noite, “na qual todos os gatos são pardos” (Hegel). É, em toda a linha, o triunfo da ideia: não é o pensamento que deve se adequar à realidade, e sim
a realidade ao pensamento. A violência que se exerce sobre o real, para assimilá-lo
à representação conceituai, é percebida como uma forma de afirmação da verdade,
como um estabelecimento da “ordre de la raison” sobre a irracional desordem do
tempo histórico. A ideia, enquanto “visão”, é posse: com o seu olhar, ela abraça
todo o objeto, e não pode tolerar restos. A razão ideológica é totalizadora: exatamente por isso ela se transforma em racionalidade instrumental, que endereça
todas as coisas para a sua própria afirmação, para o primado da sua representação
do mundo e, por isso, para o seu próprio e exclusivo interesse. Imperialismo da
subjetividade, vontade de poder e relação instrumental com a natureza e com o
ambiente humano se correspondem.
O: Afinal, o amplo espaço do mundo não é senão o teatro da glória do homem...
T: Não só o mundo como espaço. A concepção do tempo também é plasmada
pela reflexão moderna: a razão, que sabe que sabe e quer tudo dominar, imprime
uma insistente aceleração. Essa “pressa” da razão se expressa tanto na crescente
rapidez do desenvolvimento técnico e científico, como na urgência e paixão revolucionária, ligada à ideologia. O “mito do progresso” não é senão outra forma da
vontade de poder da razão: nele, a presunção da conciliação, final que supere a
dolorosa cisão entre o real e o ideal, torna-se chave de leitura dos processos históricos, alma inspiradora do empenho de transformação do presente, antecipação
militante de um futuro dado como certo. As “filosofias da história” modernas sistematizam o “sonho diurno” da razão em visões totais, que não se limitam a interpretar o mundo, mas procuram transformá-lo à sua própria imagem e semelhança. A
emancipação — motivo inspirador do espírito moderno — traz consigo uma indiscutível carga de urgência, uma inadiável aceleração: por isso, a sede de realização
total, de soluções “finais”, é típica da religião emancipada do progresso. Acaba-se
assim produzindo aquela transformação violenta da relação entre o homem e o
seu ambiente, que leva o nome de “crise ecológica”; esta consiste precisamente no
desarranjo indiscriminado provocado nos ritmos e nos equilíbrios ambientais pela
transformação acelerada a que eles são submetidos por causa do comportamento
humano. Poder-se-ia reconhecer o núcleo da crise exatamente na defasagem provocada na relação entre os “tempos históricos” e os “tempos biológicos”, entre os
velocíssimos tempos da tecnologia e os lentíssimos tempos da biologia. “Transformações que antes aconteciam em milhões de anos podem agora acontecer (pelo
desiquilíbrio provocado) em poucas dezenas de anos e as consequentes variações
para os equilíbrios humanos e sociais corresponderão a uma aceleração de milhões
de anos de história... Os tempos biológicos e os tempos históricos seguem ritmos
diferentes”5. As conseqüências dessa defasagem de tempos — cujo exemplo mais
impressionante é o possível emprego destrutivo da energia nuclear — podem ser
encontradas não somente nos efeitos devastadores que ela tem sobre a deterioração
4

Bacon, F. La grande instaurazione. Aforismi sull’interpretazine delia natura e sul regno dell’uomo,
I, 3. In: Idem. Scritti filosofici, aos cuidados de ROSSI, P. Torino, Utet, 1975, p. 55.

5

Cf. Tiezzi, E. Tempi storici, tempi biologici. Milano, Garzanti, 1984, p. 6. Estas ideias foram aprofundadas
e desenvolvidas por Tiezzi em seu recente livro Fermare il tempo. Milano, Cortina, 1996.
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do ecossistema, mas também nas perspectivas que se delineiam para os sujeitos
históricos.
O: Não sem fundamento, há quem veja nessa relação entre triunfo da razão,
vontade de poder, atitude instrumental para com a natureza e o ambiente e aceleração exasperada do progresso a face “machista” da modernidade: os modelos culturais da supremacia do macho são transferidos para a racionalidade instrumental...
T: Não é infundado notar uma correspondência entre a relação de domínio entre
homem e mulher e a submissão da natureza ao sujeito humano; a reciprocidade
negada entre masculino-feminino acaba se refletindo na relação desequilibrada entre tempo histórico e tempo biológico, na qual está a raiz última da crise ecológica.
Emblemático nesse sentido é o título que Francisco Bacon dá ao seu livro dedicado
à “grande instauração do domínio do homem sobre o universo”: a amplidão e a
grandiosidade da empreitada são definidas como “o parto masculino do tempo”6!
O: A teologia, porém, não tem claras responsabilidades em tudo isso?
T: As raízes teológicas da mentalidade que preside o desenvolvimento da relação
desequilibrada entre homem e ambiente na “época da imagem do mundo” de fato
foram mais de uma vez chamadas à baila7: elas mostrariam as graves responsabilidades que a tradição judaico-cristã tem na crise ecológica, a ponto de denunciar as
“infelizes consequências do Cristianismo” (C. Amery) e, inclusive, de reconhecer
a “destruição da terra e do homem” como “herança” do mesmo (E. Drewermann).
Na raiz da exploração exercida pelo homem sobre a natureza estaria a ordem divina que se lê no livro do Génesis: “Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e
submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos
que rastejam sobre a terra” (1,8). Essa afirmação bíblica — revestida da autoridade
da revelação — teria determinado o desenvolvimento de uma ética do domínio,
fortemente antropocêntrica, a ponto de justificar o endereçamento e a instrumentalização do mundo aos interesses do sujeito humano. A submissão da natureza e do
ambiente teria desse modo recebido uma absoluta justificação moral. Ao homem,
imagem de Deus e senhor da criação, tudo seria permitido em sua relação com os
outros seres criados: “Se assim é, a cristandade carrega um grave peso de culpa”8.
O: Você não tem nenhuma objeção a essa tese?
T: Parece-me que o que essa tese sugere não deve fazer com que ignoremos a sua
simplificação: o sentido original do texto bíblico tem de ser completado com a outra e
mais antiga narrativa da criação: “Javé Deus tomou homem e o colocou no jardim do
Éden, para que o cultivasse e guardasse” (Gn ,15). Neste texto, a atitude exigida dos
humanos nada tem a ver com exploração e, ao contrário, tem a conotação de traços
de atenção, da solicitude, de proteção, de cuidado. A própria “história dos efeitos”,
depois, mostra que a tradição judaico-cristã deu altíssimos exemplos de relação não
instrumente e sim, ao contrário, amorosa com a natureza, que não poderiam ser compreendidos se o significado de Gn 1,E fosse puramente negativo: São Francisco e seu
Cântico das criaturas são uma prova disso; a laboriosidade beneditina, rica de tensão
espiritual, é outra prova. A atitude da “guarda” franciscana e a da “organização beneditina do tempo e do espaço revelam, de forma diferente, uma mesma relação de amor e
de dedicação para com a realidade mundana, confiada pelo Criador ao homem.
Cf. Bacon, F. II parto maschio dei tempo owero la grande instaurazione del dominio dell’uomo
sull’universo. In Idem. Scrítti filosofici. op. cit., pp. 101-11.
7 Cf. White Jr., Lynn The Historical Roots of Our Ecological Crisis. In: Science, 155 (1967), pp.
103-107.
6

8

Ibidem, p. 106: “If so, Christianity bears a huge burden of guilt”.
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O: Poderia haver outras responsabilidades da teologia cristã nesse campo? Por
exemplo, aquela de ter realizado um originário “desencanto do mundo” (Max Weber que teria permitido o abandono de qualquer atitude sacral para com a natureza
e o ambiente, recebido eir herança...
T: É uma tese conhecida, segundo a qual, enfatizando s divindade de Deus e sua
soberana transcendência, o pensamento bíblico teria realizado a mais radical das
secularizações, porque, despovoando o universo de seus numes, o teria reduzido
a mera terra de conquista, entregue à cupidez do homem. O monoteísmo judaicocristão teria sido então funcional aos interesses humanos em relação à natureza,
servindo de aval teológico ao exasperado antropocentrismo da concepção bíblica.
Contudo, também esta tese não nos deve enganar: enquanto é totalmente discutível
a hipótese que uma natureza deixada em poder de presumidas e caprichosas divindades teria sido de fato mais respeitada, devemos também nos perguntar se não é
verdade que exatamente a relação do homem e da natureza com o único Criador
fundamenta uma responsabilidade ecológica de alto nível na consciência do sujeito histórico. Além disso, se o “desencanto do mundo” tivesse produzido efeitos
assim tão devastadores, disso seriam responsáveis os próprios valores de liberdade
e de maturidade do homem, que se seguem a esse desencanto, e que se apresentam
como irrefutáveis, mesmo durante a crise ecológica.
O: E o mito do progresso, que gerou tanta violência sobre a natureza, não será
um fruto do Cristianismo?
T: Certamente pode ser atribuída à tradição teológica judaico-cristã a concepção linear do tempo, que está na base da moderna mitologia do progresso. A visão
bíblica do êxodo e do Reino, a religião da promessa e a ética da esperança seriam
culpáveis de terem projetado os homens para o futuro, imprimindo uma exasperada aceleração à consciência e à realização do tempo histórico. O desequilíbrio
entre tempos biológicos e tempos do homem, determinado ao longo de várias etapas da revolução industrial, seria o fruto da ideologia violenta derivada das filosofias da história, nascidas no sulco da teologia cristã da história. A crítica deve ser
analisada nas duas partes que a compõem: se é indiscutível o forçamento operado
pelas ideologias sobre o real e deve ser denunciada sem meios termos a vontade
de poder que inspira qualquer sistema ideológico, se é dialética a relação do mito
do progresso com a religião do êxodo e do Reino. Que a filosofia da história moderna tenha se derivado da teologia judaico-cristã é indubitável; entretanto, como
observa Karl Lõwith9, é exatamente na rejeição da raiz teológica que se escondem
os becos sem saída da ideologia moderna. Onde se perdeu o sentido da Transcendência, qualquer alteridade é esvaziada de sua consistência e o imperialismo do
sujeito histórico tem livre curso, inclusive em suas relações com a natureza. Portanto, não é a raiz teológica, e sim a sua perda, que transforma o mito moderno do
progresso numa permanente ameaça ao equilíbrio das relações entre o homem e o
seu ambiente.
O: Parece-me que a análise das responsabilidades teológicas da crise ecológica
mostra sobretudo o entrelaçamento de elementos que aí se apresenta...
T: Sim. E é isto que deve fazer os teólogos pensar: se não é possível aceitar as simplificações de quem vê na concepção bíblica a causa remota da desordem existente
nas relações entre sujeitos históricos e ritmos biológicos, não é possível também excluir
qualquer influência que algumas expressões da tradição judaico-cristã puderam ter sobre os desequilíbrios que se manifestaram. O que me parece mais correto admitir é que
9

Cf. LowiTH, K. Significato e fine delia storia. Milano, II
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o pensamento bíblico contém múltiplos, motivos susceptíveis de serem isolados e subentendidos, expostos a um uso instrumental condicionado aos interesses dos tempos
e das situações. A pergunta que vem em seguida acaba sendo então aquela em torno
do tipo de atitude ética que é preciso desenvolver para ajudar a consciência e a prática
de uma relação responsável entre os homens e o ambiente natural e humano em que
vivem exatamente a partir da revelação bíblica.
O: Então, como você veria uma correta relação entre verdade, ética e ciência?
T: A tradição judaico-cristã considera o homem e o cosmo dentro de um único
projeto de aliança: embora recebendo uma particular dignidade e responsabilidade,
o homem se coloca diante de Deus na solidariedade com toda a criação, chamado
a realizar o espírito da aliança em sua relação com o Criador e na relação com os
outros homens e com todo o universo. A natureza, por conseguinte, não tem nada
de divino: ela é criatura, como o é o homem. Entretanto, exatamente enquanto objeto do amor criador do Deus da aliança, a natureza tem uma dignidade altíssima,
constantemente relembrada pela expressão de satisfação divina diante da obra dos
seis dias: “E Deus viu que era bom” (Gn 1). O “desencanto do mundo” realizado
pela revelação bíblica se traduz então não na relação exclusiva homem-natureza,
interpretada na forma da exploração e do domínio, mas na relação articulada entre
o universo criatural, a mais alta das criaturas, e o único Criador e Senhor do céu
e da terra. No plano ético, essa relação compromete o homem a prestar contas a
Deus pela maneira com que se relacionará com a natureza, que o Eterno confiou
aos seus cuidados, e ainda mais pelo modo com que se relacionará com o outro
homem, que é, como ele, imagem de Deus.
O: Em que essa visão se diferencia de outras?
T: Onde o dualismo grego do Uno e do múltiplo vê a exterioridade do mundo
em relação ao mundo divino, a fé bíblica vê a interioridade do mundo, o seu ser
abrigado no eterno dinamismo da vida divina, embora sem se confundir de modo
algum com ela. O mundo está como que “escondido com Cristo em Deus” (Cl 3,3),
ao mesmo tempo em que é infinitamente transcendido pelo mistério de Deus. A
encarnação do Verbo é a prova que entre Deus e o mundo existe uma infinita proximidade na infinita diferença: se o mundo fosse capaz de ser de Deus, não haveria
motivo para a descida do Filho; e, por outro lado, se o mundo fosse indiferente a
Deus, aPalavra não teria armado sua tenda entre nós. O Verbo encarnado revela
assim a autonomia do mundo, exatamente enquanto manifesta a sua destinação
última e a morada presente, o seu ser em Deus, totalmente de pendente de Deus e
destinado a ele. A criação se oferece à fé cristã ao mesmo tempo como a quenose
e o “esplendor” da Trindade, a forma da sua livre e gratuita auto-comunicação na
dialética de escondimento e de manifestação.
O: E qual é o lugar do homem nesse quadro?
T: Em nenhuma criatura o jogo de quenose e de “esplendor” da Trindade é mais
manifesto do que no homem: poder-se-ia dizer que o fato de ser à imagem e semelhança de Deus faz dele o lugar onde aparece o “esplendor da quenose” precisamente na “quenoses do esplendor”. Uma leitura trinitária do antropocentrismo
bíblico não nega a sua importância, mas o caracteriza com o antropocentrismo
relacional: o homem foi colocado na criação não como déspota, e sim como guardião e amigo, de tal modo que a sua relação com o mundo está marcada não pelo
domínio, mas pela comunhão. Em analogia com a vida da Trindade, o homem foi
feito para amar: assim como recebeu como dom a própria vida e a si mesmo, do
mesmo modo ele se realiza autenticamente somente se estabelecer com os outros
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sesres humanos e com todas as criaturas uma relação de armor, proporcionada a
cada um e que respeite o dom recebido de cada um.
O: Portanto, a quais conseqüências práticas você qmier chegar?
T: A luz desses princípios fundamentais, nenhuma intervenção sobre o ambiente
natural ou humano poderá ser considerada moralmente aceitável se comportar de
algum modo ou medida uma violação da qualidade da vida humana ou da unicidade e irrepetível dignidade de todo ser pessoal (como no caso de intervenções
no ambiente natural ou humano com objetivo meramente destrutivo — como o é
em situações bélicas — ou radicalmente alterador dos equilíbrios vitais existentes
— como o é nas intervenções forçadamente impostas a partir de programações
racionalistas não preocupadas com o elemento humano, histórico-cultural e espiritual). Ao contrário, aí onde a qualidade do ambiente vital do ser pessoal é respeitada ou promovida, as intervenções inspiradas pela ciência e pela técnica poderão
ser consideradas moralmente aceitáveis. O critécrio de fundamentação desse juízo
ético está no respeito do valor absoluto da qualidade de vida, determinada não
só com base em parâmetros naturais, mas também com base em heranças histórico-culturais, e na abertura para o horizonte último, sobre o qual se fundamenta
a dignidade do penúltimo, e que a fé cristã reconhece como revelado na verdade
simples e grande do homem doado a si mesmo por Deus e, por isso, responsável
diante do Eterno por si mesmo, por seus semelhantes e pelo ambiente vital natural e
histórico. Onde há autonomia absoluta do protagonismo histórico, aí qualquer manipulação e alienação será possível. Onde, pelo contrário é reconhecida e acolhida
uma heteronomia fundadora, aí também as formas mais avançadas de pesquisa
científica e de possibilidade de intervenção humana voltada para a transformação
do ambiente, buscado no conjunto de bens naturais e culturais que o constituem,
respeitarão a centralidade e o valor absoluto da pessoa humana e promoverão uma
cultura da vida e da sua qualidade para todos e para cada um. Afirmar a heteronomia fundadora significa que o protagonista da intervenção ambiental não deverá
jamais erigir-se como medida do todo e de todos; ao contrário, deverá medir-se
constantamente pela lógica proveniente de uma ética da. solidariedade e da responsabilidade, a única capaz de servir todo o homem em cada homem.
O: Parece-me que o que está em jogo é bem grande...
T: Sim, o é. Nas fronteiras da presente crise não está em jogo somente uma batalha do homem consigo mesmo, mas uma verdadeira luta de Jacó10, na qual o
que realmente está em jogo é a própria dignidade do ser humano e a qualidade
da vida para todos. Nessa luta. vence quem se deixa vencer: só onde a existência
da pessoa é reconhecida como dom a ser acolhido e respeitado, inviolável em sua
sacralidade, fundada heteronomicamente na Transcendência, a atividade humana
conhece limites e medidas de ordem deontológica e escapa dos frutos da alienação. A qualidade ética do agir humano não está nas possibilidades da ciência e nas
suas pretensões de absoluto, mas em estar consciente dos próprios riscos e das próprias capacidades nos campos ético e social, para se inserir ordenadamente num
projeto de humanidade solidária e de responsabilidade moral em relação a todo ser
humano, especialmente eu relação ao fraco e ao indefeso. O Deus da fé judaicocristã não é o concorrente do homem, e sim o seu últmo aval e salvador, inclusive
no campo da relação entre verdade, ética e ciência. As condições de seriedade
10 Segundo Génesis 3,3-33, no vau do Jaboc, Jac6 é alcançada por um misterioso assaltante noturno, com o
qual luta até o despertar da aurora, ficando marcado para sempre: figura da luta com Deus vivida na noite
da fé.
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dessa relação decisiva se remetem, portanto, à ideia — chave da “heteronomia
fundadora”, isto é, ao fato de que o homem foi doado a si mesmo por Deus e, por
isso, deve respeitar a estrutura natural e moral, de que fo dotado. Na salvaguarda
da criação está em jogo a própria salvaguarda do ser humano e da sua dignidade: o
desafio que essa salvaguarda coloca é colocado à coletividade e a cada indivíduo
para que se reconheça e se queira como plenamente humano, não na solidão de
um espírito saciado e prisioneiro de si mesmo, mas na comunhão de um pacto de
solidariedade e de aliança entre os habitantes do tempo e da grande casa do mundo e o Mistério santo, que tudo envolve e de tudo é medida completa e definitiva.
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Como um estranho visitante veio
perturbar meu espírito1

Jean Guitton

Resumo: Inauguramos a seção Literatura com um trecho do bem-humorado testamento “póstumo” do filósofo Jean Guitton (1901-1999), originalmente publircado em francês em 1997. Aqui ele é visitado em seu leito
de morte por ninguém menos do que “ele”, alguém a quem o filósofo
tanto esperara...

Na noite em que morri, aconteceram coisas estranhas em meu apartamento parisiense. Tudo começou quando eu agonizava tranqüilamente. Eu estava com cem
anos, ou quase isso. Não sofria, não me angustiava mais e, ao extinguir-me, eu
pensava. Mas eu também aguardava.
Talvez fossem nove horas da noite. Encontrava-me então sozinho no quarto. Do
outro lado do tabique, meu sobrinho Théophile conversava com Marzena, minha
secretária, minha enfermeira, indispensável, e polonesa. Aquilo que eles diziam
não era interessante. Eu esperava, sem ouvir. Meu sobrinho se inquietava.
— Que resistência!
— Dir-se-ia que ele espera alguma coisa, ou alguém.
— E pouco provável. Logo ele, que odeia esperar. E o que diz ele?
— Nada. Não diz nada. Mas cada vez que alguém entra em seu quarto, ele estremece, entreabre os lábios. A seguir vem o torpor de novo.
— E isso dura já onze dias. Olhe, alguém está tocando. Com licença, vou atender. Talvez seja o médico.
Ouço-o abrir a porta. Segue-se um silêncio, do qual deduzo que aquele a quem
eu esperava acabava de entrar. Tinham diante de si um homem elegante, vestido
completamente de negro, cinquenta anos, bigodes-de-arame. Eu não o via, mas já
o sentira tantas vezes. Sentia-o exatamente agora, enquanto passava seus olhos por
minha desordem familiar: penumbra, velhos móveis, telas espalhadas, livros empilhados, papéis por toda parte. Subitamente, meu sobrinho falou.
— O senhor não é o médico?
— O senhor Jean Guitton, por favor — respondeu o visitante.
— O senhor Guitton não está em condições de recebê-lo disse Marzena. —
Quem é o senhor?
— Sou aquele a quem ele espera.
1

Texto extraído de Jean Guitton, Meu testamento filosófico: experiência cristã de um pensador contemporâneo.
Paulinas, 1999. pp. 7-17.
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— O senhor Guitton não espera ninguém.
— Contudo, há um minuto, você disse o contrário.
— Como o senhor sabe que eu disse isso?
— Porque eu sou aquele a quem ele espera. Vá dizer-lhe que cheguei.
— Mas quem devo anunciar?
— Diga-lhe que seu ‘encontro marcado’ chegou. Estupefata, Marzena bateu à
porta de meu quarto.
Eu havia fechado os olhos para melhor refletir. Enquanto ela se aproximava de
minha cabeceira na ponta dos pés, percebi que meu sobrinho ficara sozinho com
o desconhecido.
— Faz tempo que o senhor conhece Jean Guitton?
— Desde o ano em que nasceu.
— Desde o ano em que nasceu! Mas ele tem cem anos! Qual é, então, a sua
idade?
— De onde eu venho, os anos não se contam.
— Ah... Bem, eu sou Théophile, seu sobrinho.
— Eu sei.
— O senhor sabe? Talvez nos tenhamos encontrado por ocasião de uma condecoração?
— Não. Você jamais me viu. Jamais.
— Ah! Nunca nos vimos. Claro. Eu o teria logo reconhecido, o senhor está pensando. Então quer dizer que o senhor sabe que eu sou o sobrinho de meu tio, e que
o senhor o conhece desde meu nascimento? Ou melhor, desde o seu. Ou então,
desde o dele, não sei mais. Enfim, com licença, pois devo ir-me. Adeus, senhor.
— Nós nos veremos na sexta-feira, nos Invalides. É lá que ele vai ser sepultado.
— Vai ser sepultado? Quem? Guitton?
— Quem mais, então? Napoleão?
— Desculpe-me, mas já faz dois dias que não durmo. Em todo caso... ele não
está morto.
— Amanhã. Amanhã estará tudo acabado. Até lá, ele e eu temos algo a tratar.
Enquanto meu sobrinho saía, desconcertado, minha secretária voltava, tendo
recebido minhas ordens.
— O senhor Guitton vai recebê-lo, senhor.
— Eu bem que lhe disse. O que você está olhando?
— Quem é o senhor?
Ele sorriu, inclinou-se para ela e sussurrou-lhe uma palavra ao ouvido. Ela caiu
desmaiada sobre o sofá, e o desconhecido, sem mais olhar para ela, entrou em meu
quarto.
O visitante sentou-se sem cerimónia à beira do meu leito. Eu estava estirado,
mas um pouco erguido, com a cabeça apoiada sobre um travesseiro. Agora eu estava de olhos arregalados. Falava com alguma dificuldade, com voz rouca.
— O senhor me esperava, Mestre? — perguntou-me ele.
— Há onze dias.
— Vamos diretamente ao assunto. O senhor imagina qual seja o objetivo de
minha visita.
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— Certamente — respondi-lhe. — Trata-se de fazer-me perder a fé. Você acredita
que eu esteja em condições de levar adiante uma discussão?
— Mestre, seu cérebro sobreviveu à ruína de seu organismo até aqui. O senhor
está com medo de conversar comigo?
— Falar me cansa. Deixe-me em paz.
— Contente-se com pensar. Eu lerei no fundo de sua alma.
— Isso não é possível, você bem o sabe. Sou um santuário onde você não pode
entrar.
— Que seja. Se lhe faltam as forças, não se esgote em articular. Contente-se com
murmurar. Eu lerei seus pensamentos mais sutis sobre os mais tênues movimentos
de seus lábios. Isso eu posso fazer. O que me diz?
— Aceito o procedimento. De repente, sinto-me melhor; talvez seja a euforia
do fim. Aproveitemos isso para discutirmos a fundo, pela última vez, assuntos que
nos interessam. Por favor, pode chamar minha enfermeira para que ela ajeite meu
travesseiro?
— Pode deixar que eu mesmo ajeito — disse ele. Tendo ajeitado, olhou-me fixamente e perguntou:
— O senhor tinha vontade de falar comigo, não é?
— Não — respondi. — Jamais simpatizei com você.
— Contudo, o senhor me esperava.
— Eu sabia que você viria, é só.
— Na sua opinião, por que seu anjo da guarda não me impediu de entrar?
— Não sei. Pergunte-lhe.
— Talvez ele simplesmente não exista.
— Se ele não existe, você também não existe.
— Boa resposta. Com efeito, talvez eu não exista. Suponha que eu desaparecesse de repente e o deixasse sozinho com meus pensamentos. O senhor veria como
eles são ardilosos! O senhor julgaria que são os seus e teria mais dificuldade em
opor-lhes resistência.
E desapareceu. Pela primeira vez em minha vida, a solidão me assustou.
— Onde está você? Onde está você?
Ninguém. Silêncio. Era ele mesmo? Estava mesmo ali? Talvez eu tenha sonhado.
Não teria sido uma alucinação? Será que tudo não passou de sonho e alucinação?
Não, não, eu o reconheço: são seus pensamentos. Mas quem sabe se... Eu me sinto
cheio de pensamentos que não me pertencem e, no entanto, parecem meus. Meus
pensamentos! Digam-me para ficar em paz, que dentro de algumas horas o véu se
rasgará, que eu possuirei a Deus, que Ele se dará a mim, que será o fim do combate, a vitória, a vida. Ah! Pensamentos verdadeiros e cristãos! Quem, portanto, nesta
noite, tem o poder de torná-los vazios? Quem os leva à confusão? Pobre Guitton,
velho imbecil, tu jogaste e perdeste. Tu te julgaste tão inteligente quanto este jogador de Pascal, e eis que teus bolsos estão vazios, como ele. Em algumas horas, não
mais existirás. Apenas uma bela estátua de filósofo de cera, firme enquanto dura
uma cerimónia. Alguém te fotografará para te colocar na primeira página do Match,
o rosário entre teus dedos gelados, indício de tuas ilusões, resíduo de teu medo do
nada, última mentira daquilo a que chamavas fé. Ele enferrujará na lama de tua
decomposição. Ah! Ah! Ah!
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Eu estremeci de pavor ante este riso que parecia vir de mim, mas que não provinha de mim. Perguntei:
— Quem está rindo assim?
— Tu mesmo — pareceu-me responder-me. Tu ris por te teres mentido a vida
inteira. Tu és por demais inteligente para não te teres dado conta; contudo, não tens
mais a força de continuar a representar a comédia. Tu foste assim estruturado, meu
pobre amiguinho. Tu defendeste, então, tua estrutura de criancinha, de pequeno
cristão, de pequeno escravo. Jamais tiveste o poder de ousar. Tu havias por demais
desaprendido a degustar o fruto, a ver brilhar a beleza pagã, a calar a boca do Senhor e a escarrar para o silêncio do céu. Tu falhaste em tudo, perdeste tudo, estás
nu e amanhã estarás podre.
— Você exagera, meu amigo. Agora estou certo de que você está aí, porque você
imita mal meus pensamentos. Mil vezes na vida eu imaginei que poderia enganarme, mas jamais fiz disso uma tal paranóia. Se eu realmente estivesse convencido
de tudo o que você diz, não faria muito caso disso, porque não teria mais nenhuma importância, e aliás, não teria tido jamais. Ademais, discutir antecipadamente
a questão da imortalidade da alma é colocar o carro na frente dos bois. Se você
quiser que discutamos, pare de bancar o adolescente nietzscheano ou o vampiro
zombeteiro e comporte-se, por favor, como um indivíduo racional.
Quando falei dessa forma, o desconhecido reapareceu.
— Como o senhor pode ser assim tão inumanamente cerebral? — perguntou-me
ele. — O senhor não tem uma carne?
— É você, o puro espírito, que me pergunta isso?
— Jamais tive poder sobre o senhor por este lado. Embora o tenha tentado, algumas vezes. O senhor nem sequer percebeu. Um verdadeiro donzelo de sacristia.
— Talvez eu fingisse que não percebia.
— O senhor teria, então, tanta virtude?
— Não tenho a impressão de possuir a virtude, mas antes uma natural sobriedade; e quando isso faltou, uma ajuda divina.
Ele sobressaltou-se e retrucou:
— Guitton, por que o senhor aceita dialogar comigo? Não sou eu seu pior inimigo?
— Meu pior inimigo é meu melhor amigo. Nada me é mais útil do que um inimigo.
— Contudo, eu me oponho a suas idéias. Eu quero fazê-lo mudar de opinião.
Quero desestabilizá-lo. E venho fazê-lo no pior momento de sua vida, quando o
senhor teria necessidade de se agarrar a suas certezas, de se apegar a sua fé. Se o
senhor está convencido de seu cristianismo, o senhor vê em mim um adversário de
sua salvação eterna; o senhor não pode escutar-me sem me odiar.
— Perdoe-me, mas não vejo as coisas dessa forma. Não consigo zangar-me com
você. Para mim, um inimigo é sempre um aliado. Não sei se você pode compreender-me. Ter opiniões não me interessa. Isso está ao alcance de qualquer um. No
entanto, ter idéias verdadeiras, absolutamente verdadeiras, eis o que é difícil e eis
o que é belo.
— Que orgulho! — exclamou ele.
— Chame isso do que você quiser. Seu julgamento não é o que me preocupa.
Amanhã estarei morto. Mas há um século que eu penso nesse momento. Desde os
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noventa anos, digo a mim mesmo: Guitton, você precisa saber com certeza, antes
de morrer, o que existe depois da morte. Então, procurei a verdade sobre esta questão. Procurei durante toda a minha vida.
— E daí, o senhor encontrou?
— Eu só tenho a impressão de tê-la encontrado se eu continuar a procurá-la, e
somente por esse motivo é que eu não o expulsei.
— Se o senhor ainda está procurando, significa que ainda não encontrou.
— A partir do momento em que a gente não mais procura, perde aquilo que encontrou. Ao contrário, quanto mais a gente encontra, mais a gente procura.
— Não compreendo.
— Talvez seja porque você nem procurou, nem encontrou.
— Ponto para o senhor — disse ele a sorrir. Mas muita gente não procura — replicou ele, fixando-me com o canto do olho. — O senhor é um caso.
— O que você sabe sobre isso? — perguntei-lhe.
— Admitamos que o senhor procurasse. Que diabos deseja encontrar?
— Ora bolas, se eu não procuro, como você quer que eu encontre?
— Enfim, o senhor encontrou, sim ou não?
— Parece-me que sim, mas eu me pergunto ainda. Sabe, tenho sempre medo
de ter sido demasiadamente pouco exigente, demasiadamente parcial, demasiadamente indulgente, e é por isso que eu gosto de ter um inimigo. Contesta-me,
Cálicles! Assim falava Sócrates.
— Em suma, o senhor quer que eu o impeça de morrer idiota.
— É mais forte do que eu — respondi-lhe. Tenho necessidade de prova. A prova
de uma idéia não acontece sem provação. A provação é mais categórica, imposta
por um adversário.
— Eu sou seu adversário — disse-me ele, olhando-me diretamente nos olhos.
— Vamos ao essencial. Falemos sinceramente. Quando o senhor se dispôs a buscar
a verdade sobre o cristianismo, o senhor já era cristão. O senhor estava ligado ao
cristianismo pela educação, pela tradição, pelos costumes. O senhor desejava que
fosse verdadeiro. Como pode pretender ter sido objetivo? O senhor simplesmente
buscou os motivos que lhe permitissem crer e tentou refutar aqueles que permitiam
duvidar. O senhor procedeu à racionalização de uma decisão tomada a priori e
sem razão.
— Não sou insensível a sua argumentação — respondi-lhe com tranqüilidade
—, mas ela diz respeito tanto a você quanto a mim. Se você deseja que o cristianismo seja falso, você procurará as razões para não acreditar nele.
— Isso significa que nem o senhor nem eu, Guitton, jamais conseguiremos chegar à certeza sobre esses assuntos. É exatamente o que eu disse.
— Você está indo muito depressa. Nossos objetos de estudo estão muitas vezes
ligados a nossos interesses. É uma dificuldade na busca, mas é um estimulante para
ela. Como você pode procurar aquilo que não lhe interessa? Receio que você esteja
confundindo objetividade com indiferença. Na base da procura, não está a indiferença, mas o interesse, o amor à verdade...
— Mas o senhor não procura a verdade — cortou ele com uma voz sibilante.
— O senhor quer provar-me que seu cristianismo é a verdade.
— Você está-se confundindo. Minha primeira intenção não é provar-lhe o que
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quer que seja. Eu procuro em mim mesmo e para mim mesmo saber, no fundo, do
que se trata. O único cético a quem procuro convencer sou eu mesmo. Você me
interessa, meu caro Inimigo — desculpe o egoísmo —, porque você me é útil em
minha busca pessoal da verdade. E você me é útil permitindo-me ser mais objetivo
e materializar a resistência do cético que eu sinto em mim. Mas a única maneira de
vencer este cético interior é convencê-lo.
Ele sorriu e deixou sair numa voz doce:
— O senhor quer dizer: persuadi-lo.
— Persuadir verdadeiramente, ou seja, sem manipular, e convencer o coração
de que ele encontrou o verdadeiro bem.
— O verdadeiro bem! Mais uma coisa: o que significa isso?
— É o que procurei saber durante toda a vida.
— E o que é ele, o verdadeiro bem?
— Isso não lhe interessa; deixe-me morrer.
— O senhor ainda não está morto. Em duas palavras?
— O amor universal.
— Bah!
— Sublime verdade.
— A verdade! Meu pobre Guitton, o que é a verdade?
— Houve um tempo em que esta palavra também não significava nada para
mim. No entanto, eu sabia que ela devia significar alguma coisa. Quando penso
naquela etapa de minha vida, parece-me ter vivido numa espécie de nevoeiro. Mas
o céu se clareou.
Ele se pôs a caminhar para cima e para baixo, ao lado de minha cama. Estava
encolerizado.
— O senhor fala sempre em verdade. Mas o senhor é um impostor. A única mentira é esta tal verdade com a qual o senhor enche a boca... O senhor me faz perder
a cabeça. Não sei mais onde estava... Ah, sim! Guitton, o senhor desviou o debate.
O fundo da questão é que o senhor não duvida. Como o senhor quer ser honesto
se não duvida?
— Mas você, que julga duvidar, como deseja ser honesto se você não duvida de
sua dúvida?
— Porque duvidar faz parte do método racional para se chegar à verdade. A dúvida gera tabula rasa. Assim é que nasce a liberdade do espírito. E esta liberdade,
Guitton, exclui sua fé.
— É preciso duvidar, mas duvidar bem. Você está convicto de que duvida bem?
Você acredita que duvida de tudo, mas você não duvida dessa própria dúvida. A
dúvida verdadeiramente universal incluiria mesmo uma dúvida sobre a dúvida. Um
espírito verdadeiramente crítico incluiria uma crítica da crítica. Veja, meu amigoinimigo, é dessa maneira que eu sou crítico ou tento sê-lo. Ela me parece racionalmente superior. E esta dúvida não gera tabula rasa. E ela introduz numa liberdade
mais substancial, que se dá bem com minha fé.
— O senhor renuncia à razão.
— Não mais do que alguém renuncia à República quando a guilhotina está sendo preparada.
— O senhor tem resposta para tudo.
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— Ai de mim, não! Mas estou contente em procurar a verdade com uma razão
realmente crítica. Se eu jamais perdi a fé, é porque me pareceu que, ao abandonar
a fé, eu trairia a razão crítica. Em resumo, por espírito crítico é que conservei a fé.
Como se eu fosse um crente racionalista e livre-pensador. Você me compreende
melhor agora?
— Guitton, o senhor é diabólico.
— E você, um anjo, Lúcifer.
E o Visitante desapareceu.
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Para cruzar o Rubicão1

Antonio Carlos Ribeiro2

Todos os caminhos levam a Roma, ensinou a cultura latina, baseada na estratégia militar segundo a qual as tropas saíam de Roma construindo estradas para as regiões de conquista. Esse raciocínio nos ajuda a perceber que a centelha do sagrado
nas diversas tradições religiosas não significa que tenham reconhecido no cristianismo a fonte da experiência de fé, mas que também seguiram caminhos a partir de
uma experiência originária. Isso é o que tematizam os diversos autores deste quarto
volume da série sobre a Teologia do Pluralismo Religioso, surgida do trabalho da
Associação Ecumênica de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo (ASETT), escrita
por vários pares de mãos e publicada no Brasil por Paulinas Editora.
O livro traz a contribuição de teólogos de diferentes lugares do mundo. Alguns
adotam uma postura descritiva de cada tradição religiosa, sinalizando caminhos da
busca de diálogo com o cristianismo. Outros vão além, discutindo as diferenças
entre as tradições religiosas e a pretensão de absolutez do cristianismo ocidental,
apresentando o embasamento teológico e cultural para uma teologia do diálogo
inter-religioso. Esta resenha crítica priorizou os raciocínios mais completos e fecundos sobre o tema em questão.
Faustino Teixeira lembra a expressão de Claude Geffré, que atribui ao pluralismo
o papel de novo paradigma e a condição de horizonte teológico do século XXI,
e a de Christian Duquoc, segundo a qual as tradições religiosas são fragmentos
inacabados e contingentes em aperfeiçoamento e abertura que, através da interdependência, evitam o insulamento e a auto-suficiência, já que cada fragmento
está animado por uma singularidade irrevogável. Com Roger Haight, percebe a
pluralidade como reconhecimento da salvação universal de Deus e, com Edward
Schillebeeckx, assimila a idéia das religiões como anamnesis da vontade salvífica
universal de Deus, que possibilitam visões inéditas do último.
Afunila a noção de alteridade para dentro da própria personalidade, seguindo
Palácio, ao manter aberta a identidade e aceitar a alteridade como parte da própria
identidade. Por último, cita Pedro Casaldáliga e José María Vigil num claro arrazoado teológico: Deus é ecumênico, não é racista nem está associado a nenhuma etnia, nem a nenhuma cultura. Deus não se dá a ninguém com exclusividade (p. 31).
Marcelo Barros aborda o pluralismo como múltipla pertença, citando o escritor
franco-libanês Amin Malouf para falar de identidades mortíferas — aquelas que se
pretendem limitadas a apenas uma pertença — empurrando as grandes religiões e
igrejas ao recrudescimento institucional, centralização do poder, controle do penVIGIL, José Maria; TOMITA, Luiza E.; BARROS, Marcelo (Orgs.). Teologia pluralista libertadora
intercontinental. São Paulo: Paulinas-ASETT, 2008. 390p.
2 Currículo e contato do auto, cf.: http://lattes.cnpq.br/5999603915184645
1
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samento e repressão aos dissidentes. Mostra que, enquanto o cristianismo reservou
a teologia às classes eruditas, o povo desenvolveu as devoções e tradições orais,
ampliando a miscigenação do aspecto étnico para o religioso, explicando porque
a devoção mariana no continente reproduz cultos indígenas à mãe Terra, criando a
chave para a estrutura teológica impenetrável: a dupla pertença que sintetiza elementos de várias crenças numa devoção única e de fés diversas no mesmo fiel, a
partir dos exemplos de convivência de Francisco de Assis e Nicolau de Cusa.
Diego Irarrázaval destaca que não é problema para o fiel ser candomblezeiro
e católico ao mesmo tempo, razão pela qual a grande maioria dos freqüentadores
de terreiros se diz católica e os fiéis não sentem contradição entre os orixás e os
santos. Segundo ele, esse processo se dá porque o adepto do candomblé, ao participar dos ritos católicos, os transforma e reinterpreta a partir de sua própria religião,
nutrindo-se do Axé, que é força vital e sagrada dos orixás, poder, carisma e raiz que
vem dos antepassados — uma dádiva dos deuses — que guarda a tradição.
Paulo Suess dá significativa contribuição sobre pluralismo, hermenêutica e alteridade. Destaca a pluralidade que marca a teologia, com “práticas pré-modernas
e coloniais, que incluem teologias de libertação [... e] teologias de prosperidade,
umas apelando ao sujeito adulto do pobre, outras tutelando os mesmos pobres com
a providência divina” (p. 90).
A explicação da abertura para o pluralismo religioso é que “o povo herdou dos
índios a alquimia de sua sobrevivência, ao mesmo tempo catequizados e colonizados; homenageia seus anjos da guarda e respeita seus demônios; sabe como pode
ser útil acender uma vela a Deus e outra ao diabo”, discordando do monogenismo
que, ao afirmar o uno, nutriu-se do racismo para depravar o múltiplo, desqualificar
a diversidade dos caminhos como desvio e induzir a leitura das diferenças humanas como “degeneração e rebeldia contra a lei de Deus, inscrita na natureza e na
ordem cosmológica imutável” (p. 93).
Mais do que apontar a limitação do exclusivismo, Suess denuncia uma cosmologia imutável que acentua a perda do estado de graça, o castigo e o desvio do caminho único em vez de potencializar o arcabouço teológico para reverter a dispersão,
a fragmentação e a confusão, demonstrando não ter aprendido com o alto preço
pago pela inculturações na Europa (helenização = orientação filosófica e romanização = orientação jurídica, administrativa e litúrgica), pelas quais paradigmas
particulares e limitados integraram-se ao maciço original, que hoje já se percebeu
que “não podem nem devem ser universalizados como verdades do caminho [...]
tornando temerário construir dessas aquisições históricas uma identidade eclesial
irreversível” (p. 94). As tensões teológicas e eclesiais refletem o fato de que as “lutas
pelo modelo único, partido único, monocultura, religião única e pensamento único são visivelmente violentas, as lutas no interior do pluralismo, muitas vezes, são
lutas escondidas por trás de pluralismo de fachada [...]”, enfatizando que o
termo médio entre pluralismo pós-moderno e guerra hegemônica não é o condomínio fechado,
mas a luta, em praça pública, por um mundo de todos. Neste mundo, o diálogo deixaria de ser
ideológico, o pluralismo, arbitrário, e a unidade seria a articulação do múltiplo e do diferente
numa causa comum (p. 96).

Apoiado em Habermas, Suess propõe uma sistematização da pauta do diálogo
inter-religioso:
a) aceitar meios pacíficos de interlocução e convivência que não são tão óbvios para quem
acompanha a história das religiões; b) aceitar a possibilidade subjetiva de lógicas contextuais e
verdades historicamente situadas que permitem às pessoas fazer suas escolhas e defender seus
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argumentos religiosos na base de opções não-científicas; c) reconhecer-se como iguais, independentemente do valor que se confere às tradições recíprocas em questão; d) aceitar os questionamentos recíprocos que emergem, não da diferença religiosa como tal, mas da falta de coerência
entre as pretensões defendidas e a realidade vivida; e) buscar ações afirmativas comuns para o
bem da humanidade; f) aceitar os silêncios e mistérios das religiões que apontam para o tempo
escatológico como fim das religiões e igrejas, porque Deus será tudo em todos (pp. 97-98).

A contribuição de Afonso Maria Ligorio Soares resgata o valor do sincretismo
na teologia pluralista, seja ele chamado de inculturação, na teologia católica, seja
de contextualização, na protestante. Ao mesmo tempo, observa que o consenso
entre conservadores e progressistas, quando se trata de inculturação, é falacioso
por causa de postulados e perspectivas diametralmente opostos. O mais coerente
seria assumir a inculturação como “uma construção que os próprios sujeitos vão
fazendo em seu contexto a partir da provocação do Evangelho em suas tradições
culturais” (p. 115).
Mas, com os quase quinhentos anos de espera do reconhecimento do candomblé
como religião, o processo deu-se sem ser percebido pela teologia oficial, tornando
desnecessário um diálogo “inter”-religioso, uma vez que quase todos os membros
do candomblé já são católicos (p. 115). Então, isso nos possibilitaria desterrar para
sempre o conceito sincretismo do mundo teológico, evitando as leituras negativas
do passado, como propôs França Miranda (p. 123)? Soares diz que não. Esconder
uma palavra não elimina o “problema” sinalizado por ela. E esse “problema” pode
ser simplesmente a maneira como Deus se revela e a humanidade vai respondendo, entre erros e acertos, a seu divino apelo (p. 134).
José María Vigil discute o aspecto da dinamicidade na construção da identidade
religiosa, mostrando como o contato entre religiões possibilitou diversas categorias
de trocas, até mesmo em função de verem-se “obrigadas a conviver em uma sociedade planetizada, inevitavelmente, a influência mútua, a inter-fertilização será simplesmente inevitável, e até recomendável”, como sugeriu Raimon Panikkar, enfatizando que “as identidades puras desaparecem, e o cristianismo moreno — como
expressou Leonardo Boff — aparece como o futuro cristão universal no longo prazo” (p. 144). Denuncia, ainda, que a identidade religiosa exigida dos fiéis obedece
apenas a um ato de vontade e resulta de uma decisão institucional (p. 147). Em
relação ao acento cristológico, lembrou a suspeita de Adolphe Gesché: “Em nossa
teologia pode haver, como recordou muitas vezes Congar, um cristocentrismo que
não é cristão. Qualquer cristianismo que absolutize o cristianismo (inclusive Cristo)
e sua revelação seria idolatria” (p. 153).
Edmund Chia acrescenta a acusação de que “os quinhentos anos de história do
cristianismo na Ásia não têm sido tanto a história do cristianismo asiático senão
mais a do cristianismo ocidental praticado em solo asiático” (p. 167), enfatizando
as influências culturais inglesas, holandesas, francesas, portuguesas e espanholas.
O conflito se estabeleceu pelo confronto entre as religiões ocidentais e as religiões
orientais, rejeitadas na expressão de sua crença e às quais agora recorrem, “o tesouro da experiência religiosa de nossos ancestrais, dos quais nossos contemporâneos
não têm deixado de tomar luz e força” (p. 175), fazendo com que “as correntes renovadoras que começam a mover-se nas margens da Igreja se convertam em ondas
centrípetas que rompem sobre as estruturas eclesiásticas fortificadas” (p. 183).
K. C. Abraham continuou estabelecendo relações entre o mundo ocidental e o
oriental, mostrando como o conceito hindu de avatar foi usado para interpretar a
doutrina da encarnação e o de sat-chit-anand (ser, consciência, bem-aventurança)
para a da Trindade. Destacou, ainda, a importância da fé asiática nos debates teCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19
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ológicos, com os teólogos coreanos acentuando o Minjung, os hindus refletindo a
experiência e a luta dos párias e a teologia feminista discutindo a marginalização.
Lembra que Stanley Samartha rejeita o exclusivismo e o inclusivismo — o primeiro,
por seu passado de conquistas de outras crenças; o segundo, por apropriar-se delas
sem permissão — além do pluralismo ingênuo que iguala as religiões e a “co-existência estéril entre as religiões ou a uma competição indigna, inaceitável e estéril”
(p. 192).
Ismael Fuentes descreve a relação do budismo e do xintoísmo com o pluralismo
religioso e sua expressiva presença na cultura japonesa através de templos, com
suas peregrinações anuais, e os altares comuns nas residências (pp. 209-220). Jonathan Yun-ka reflete sobre a cristologia a partir do seu caráter relacional com as
diferenças condicionantes de tempo, espaço e culturas, sem menosprezar as características normativas das cristologias litúrgicas, bíblicas, patrísticas e conciliares
(pp. 221-233).
O texto de Raimon Panikkar é uma interpelação — palavra que ele prefere a
desafio, por ser demasiado beligerante — do pluralismo religioso nos moldes em
que a teologia cristã o elabora atualmente. Reivindica a liberdade dos filhos de
Deus não apenas na práxis, mas também na teoria. Crê que o cristianismo subsiste
na Igreja, observando que a frase não pode inverter-se, limitando a Igreja a uma
só organização ou sistema doutrinal. Apela à filosofia como pensar completo, não
apenas lógico (p. 237), e lembra que, após dois milênios de cristianismo, enxertada
do espírito semita, das estruturais mentais gregas e do gênio romano, a catolicidade (categoria do universalizável) precisa deixar-se interpelar pelas outras culturas,
especialmente as que não são da raiz abraâmica.
Levanta dúvidas a respeita da percepção binária do mundo, da qual Cristo surge
para integrar duas naturezas. Para superar essa perspectiva é preciso “acercar-se
da realidade simultaneamente com os três olhos — dos sentidos, da mente e da fé
—, experiendo, ratiocinando, credendo, diz, entre outros, Ricardo de San Victor (p.
239), tomando o cuidado de não limitar a consciência humana à racionalidade e
nem cair, por outro lado, na irracionalidade. Ao não reduzir a verdade à compreensão racional, propicia-se comunicação e comunhão entre as diversas formas do
pensamento e cria-se a possibilidade de diálogo. “O ser humano é dia-logal; isto é,
transcende o logos” (p. 239). No entanto, denuncia, Panikkar,
o theos da teologia é, todavia, monoteísta — embora pague tributo verbal à Trindade. A teologia
corrente, sobretudo a oficial, não cruzou, ainda, o Rubicão (a imagem geográfica e histórica é
significativa). Não se tem banhado no Ganges, por assim dizer, ou no Amazonas, que é ainda
mais largo (p. 241).

Apesar das evidências, a pluralidade é constrangida pela mente à unidade para
poder mandar, encapsulando a realidade na inteligibilidade racional, reduzindo-a
à unidade. Isso contraria a mensagem bíblica, já que Deus é relação, verdade só
aprendida com a Trindade, na qual ele se encontra com o ser humano e o cosmo,
raciocínio que chama de intuição cosmoteândrica, sem escapar à nossa abstração
mental. A teologia só especula sobre o Mistério como Uno se estiver submetida à
Razão. E conclui, convicto, que o fundamento do pluralismo é a contingência humana, diante da qual “a teologia atual, como obra da fé, não pode viver de renda e
necessita ser fecundada pelas outras religiões do planeta para chegar a ser católica”
(p. 252).
A obra traz, ainda, textos de Tissa Balasuryia, indagando a razão de uma cristologia pluralista na Ásia (pp. 253-272); Mary Getui, mostrando as conquistas da
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 19

82

teologia do pluralismo na África (pp. 273-280); Ramathate Dolamo, descrevendo
relações inter-religiosas na África do Sul (pp. 281-292); Mary Getui, mais uma vez,
falando da relação entre salvação e cura numa formulação africana (pp. 293-297);
e Dwight Hopkins, descrevendo a libertação do povo na perspectiva das minorias
estadunidenses (pp. 299-306). O teólogo Carlo Molari lembra as apreensões de
Pannenberg diante do pluralismo religioso por causa da absolutez da doutrina cristã, ao mesmo tempo que menciona o raciocínio definitivo de David Tracy: ”Estamos
nos aproximando rapidamente do dia em que não será possível uma teologia sistemática cristã se ela não é uma séria conversação com os outros grandes caminhos”
(p. 316).
Por último, o livro traz os arrazoados de Lieve Troch, sobre a fronteira como o
lugar social para o diálogo inter-religioso (pp. 337-350); de Ricardo Renshaw, sobre
a terra como referência para as religiões e a teologia das religiões (pp. 351-366); e
o epílogo de José María Vigil, alinhavando as informações, as tarefas e a espiritualidade da teologia pluralista (pp. 367-382).
O tema, nesta etapa do conjunto da obra, reflete a dinâmica da diferença dos teólogos, dos lugares de onde escrevem, das religiões e das teologias da religião que
refletem. Os textos mais trabalhados mostram como teólogos cristãos já têm uma
avançada reflexão teológica sobre o tema. Vale observar que a América Latina e a
Ásia são as regiões em que a relação entre a teologia da libertação e a teologia do
pluralismo religioso está mais consolidada. Há arrazoados teológicos que trazem
clareza e fundamentos para essas teologias no auge do debate teológico atual.
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