
Jesus em poder  
da teologia

Mística das lutas  
camponesas no Brasil

A construção  
da idéia do tempo

Artigo Artigo Notas

CIBER       TEOLOGIA
Edição 20

Revista de Teologia & Cultura

Homenagem a  
Jon Sobrino e Leonardo Boff



EDITORIAL

Edição 20 - Ano IV - Novembro/Dezembro 2008 - ISSN 1809-2888

Homenagem a Jon Sobrino e Leonardo Boff

Esta 20ª edição de Ciberteologia encerra o ano de 2008 reúne especialmente para você uma 
seleção de textos de autores representativos da área de teologia, além de comunicações cientí-
ficas inéditas de cientistas da religião. Além de textos inéditos, há trabalhos significativos que, 
embora já publicados anteriormente no formato livro, são de difícil acesso a estudantes e pesqui-
sadores da área de estudos da religião. Este número terá uma seção especial em dezembro, em 
homenagem aos setenta anos de vida de dois grandes teólogos contemporâneos: Jon Sobrino e 
Leonardo Boff. A ambos, a direção e redação de Ciberteologia parabeniza e agradece pelo bem 
que seu testemunho e seus escritos têm feito a gerações de cristãos nas últimas décadas.

Não deixe de acessar a seção Livros Digitais. Por enquanto, encontra-se disponível para li-
vre acesso o livro com os originais das Mesas de Estudo e das Comunicações Científicas do 21º 
Congresso Anual da Soter (julho 2008). Baixe em seu computador ou cd, leia e divulgue em suas 
faculdades e grupos de pesquisa.

Na seção Literatura, oferecemos mais algumas páginas da saborosa lavra do filósofo Jean 
Guitton (1901-1999), com um novo trecho de seu bem-humorado testamento “póstumo”, ori-
ginalmente publicado em francês em 1997. Aqui ele é visitado pelo filósofo da aposta, Blaise 
Pascal, e ambos discorrem sobre Absoluto e Deus, e sobre como escolher entre o Absoluto-não-
-Deus e o Absoluto Deus. Imperdível!

Quanto às seções de Artigos e Comunicação, abre a primeira o texto de Juan Luis Segundo, 
Jesus em poder da teologia. Este artigo faz parte da obra-prima de Juan Luis Segundo, o ensaio 
cristológico intitulado O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. O leitor verá aqui um ape-
ritivo da original construção secundiana e saberá porque ele defendia a necessidade de anti-cris-
tologias como saudáveis antídotos à fé em Jesus.

Em seguida, o texto Mística da lutas camponesas no Brasil, de Carolina Teles Lemos, apre-
senta uma sistematização da concepção de mística das lutas camponesas; dos modelos, princí-
pios e objetivos que as motivam, analisados à luz do pensamento de Marcelo Barros e de Jacques 
Derrida, entre outros.

Buscadores da Nova Era: um universo sem fronteiras, de Azize M. Y. Medeiros, mostra o 
movimento Nova Era como uma forma de religiosidade pós-moderna, em que os elementos 
culturais, com seus símbolos, mitos e ritos são resgatados, reconstruídos e recriados a partir de 
experiências subjetivas de encontro com o sagrado.

 Cosmologia e antropologia, de Adolphe Gesché, propõe-nos a tese de que o território teo-
lógico se divide em três grandes regiões: Deus, o homem e o universo (o cosmo, a natureza). E 
oferece-nos o estado da arte acerca de como está hoje a questão sobre cada um desses temas.



Na seção de Comunicação, trazemos quatro colaborações. Que o mundo seja recriado! Gn 
1,1-2,4a e o início do bairro Fonseca: raízes macroecumênicas, de Fabio Py Murta de Almeida, 
tenta mostrar que a relação dos mitos da criação com o imaginário da inauguração dos templos 
foi esquecida pela ciência bíblica.

Refletindo sobre A construção da idéia do tempo, J. C. Avelino da Silva Propõe que o tempo 
é criado na tensão entre sua dimensão simbólica (que é predominante) e na sua dimensão pro-
fana (cuja referência é o vir-a-ser dos processos naturais), sendo que o tempo sagrado resulta da 
tensão entre a dimensão simbólica e a profana.

Em O homem se reconhece pelo fazer, Clóvis Ecco pretende desenvolver uma análise em 
torno da questão masculina. Os homens, para se sentirem úteis e respeitados, precisam sempre 
estar fazendo algo para provar alguma coisa para alguém. Por isso, o reconhecer-se pelo fazer 
permeia a concepção da supremacia da masculinidade de Deus, que tem como premissa o ho-
mem como imagem e semelhança de Deus e criador de todas as coisas.

Finalmente, em Reflexões sobre a construção de uma liturgia de valorização da cultura afro-
-descendente, Cláudia Sales de Alcântara discute, a partir de um olhar protestante, a necessidade 
urgente de unificar as diversidades culturais na liturgia evangélica atual, com uma reinterpreta-
ção dos conteúdos bíblicos que esteja aberta a novas e inusitadas leituras. Só assim se dará um 
lugar concreto para o diálogo entre cultura herdada pelos protestantes europeus e norte-ameri-
canos e a cultura afro-descendente, tão esquecida e marginalizada.

 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 edito-
rial que podem nos enviar seus trabalhos (artigos, comunicação, resenhas), desde que atendam 
nossas normas de publicação (enviar para: ciberteologia@paulinas.com.br). Aproveitamos para 
agradecer aos 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
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Jesus em poder da teologia1

Juan Luis Segundo

Resumo: Este artigo faz parte da obra-prima de Juan Luis Segundo, o 
ensaio cristológico intitulado O homem de hoje diante de Jesus de Na-
zaré. O leitor verá aqui um aperitivo da original construção secundiana 
e saberá porque ele defendia a necessidade de anti-cristologias como 
saudáveis antídotos à fé em Jesus. 
Palavras-chaves: Jesus de Nazaré – Cristologia - Fé

Desde o começo deveria ficar claro que o autor deste trabalho (...) crê em Jesus 
de Nazaré. E que não pretende enganar ninguém fazendo-o pensar que se aproxima 
dessa figura histórica pela primeira vez e a partir de uma sistemática neutralidade.

Poderia precisar ainda, desde já, e declarar que tem em Jesus uma fé que, em 
outras obras, foi definida como fé religiosa. Crê que Jesus foi a Palavra de Deus feita 
homem, ele mesmo Deus. Infelizmente, estas declarações postuladas por sua sin-
ceridade para com o leitor estão cercadas comumente em nossa cultura por tantas 
coisas estereotipadas, por tantos mal-entendidos, que mais teme com elas enganar 
involuntariamente o leitor do que fixar claramente sua própria posição.

Para dar um exemplo, só um leitor muito atento do volume anterior tirará como 
conseqüência do que acaba de ser dito que o autor se sente, portanto, muito mais pró-
ximo a muitos que afirmam não crer em Jesus, mas se interessam pelos valores que essa 
figura humana veicula, do que da imensa multidão que, declarando Jesus Deus, crêem 
ter-se colocado numa posição que lhes dá vantagens sobre o restante dos homens.

Não cremos, portanto, possível explicar com clareza em que consiste essa fé em 

Jesus de que se vai tratar aqui, antes de fazer essas leituras sucessivas que implicam 
investigação histórica, análise e interpretação humana e problematização atual de 
Jesus de Nazaré. Por isso só no final, e para os que tiverem percorrido o mesmo 
caminho, adquirirá todo seu sentido a pergunta: que significa para mim que Jesus 
de Nazaré seja Deus? 

Esta pergunta final é propriamente teológica. Destinamos, portanto, umas pá-
ginas de introdução àqueles leitores que, partindo do mesmo ponto, possam estar 
interessados na polêmica teológica a respeito da cristologia, e mesmo àqueles (que, 
sem o estarem, quiserem reiterar e aprofundar, diante de um exemplo concreto de 
teorização religiosa, as reflexões feitas no primeiro volume desta obra.

Dissemos lá que toda fé, religiosa ou não, começa constituindo uma dimensão 
antropológica que a limitação de toda existência humana torna necessária: estru-

� Este texto foi extraído de Juan Luis Segundo, O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré, v. 2/�. São Paulo: 
Paulinas, �985.
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turar o mundo da significação e dos valores como se conhecêssemos por experi-
ência própria as possibilidades da existência. Quer dizer, na realidade, graças a 
testemunhas referenciais que nos apresentam as maneiras satisfatórias, formosas e 
plenificadoras de viver essa existência.

Jesus de Nazaré, marcado por uma tradição que o precede e permite compre-
endê-lo, e por outra que o segue e permite atualizá-lo e traduzi-lo para nossas cir-
cunstâncias é, sem dúvida, uma dessas testemunhas. E uma das mais importantes 
com que a humanidade conta de dois mil anos para cá.

O fato de que esse testemunho histórico foi vivido dentro de um marco religioso 
constitui ainda outra evidência. E, bem ou mal, um dos sistemas religiosos mais 
difundidos no planeta se apropriou de seu nome: o cristianismo. Jesus de Nazaré 
aparece assim, talvez apesar dele, como o fundador de uma das religiões com pre-
tensões universais existentes hoje em dia.

Todas as religiões que chegam a esse nível possuem seu sistema teórico median-
te o qual relacionam acontecimentos presumidamente históricos com a revelação 
de mensagens, conhecimentos ou personagens divinos.

Não vamos escrever a história desse sistema teórico — teologia — na tradição 
cristã, precisamente em suas tentativas de tirar de Jesus de Nazaré essa revelação 
divina nele contida. Referimo-nos unicamente, para começar, a nossa época con-
temporânea com as possibilidades que esta tem adquirido gradualmente de chegar 
a certo conhecimento, historicamente satisfatório em boa parte, do personagem de 
quem viria essa revelação: Jesus de Nazaré.

Qual é, portanto, agora, a alternativa principal com que se defronta a teologia 
para tratar de Jesus, ou seja, para formar sua “cristologia”?

Na medida em que não se possuiu no passado um instrumental suficientemente 
afinado para separar a história de Jesus de suas interpretações, somente contavam 
estas últimas na teologia, ainda que não fossem percebidas como tais, isto é, como 
interpretações. Acentuamos o plural — interpretações —, já que é óbvia a plurali-
dade das “versões” sobre Jesus. Mais: ela foi percebida muito cedo e até deu origem 
a desvios sérios considerados heresias.

Mas, neste ponto, uma forte autoridade eclesiástica ajuda a minimizar o pro-
blema. De imediato, com a limitação canônica dos livros que serão tidos como 
Escritura (divina) e formarão parte do Novo Testamento, já se dá a entender que, 
pelo menos dentro dele, as versões são compatíveis. O fato de reduzir a quatro os 
evangelhos dentro dessa lista ou cânon (deixando de fora os evangelhos que, por 
isso mesmo, foram chamados apócrifos) contribui para que os quatro sejam con-
siderados “concordantes” e para que não se percebam claramente seus distintos 
enfoques, mesmo em casos tão óbvios como o do quarto Evangelho. Prova disso é 
que, pelo ano �80 de nossa era, se torna popularíssima em toda a cristandade uma 
“concórdia” dos quatro evangelhos (os quatro reduzidos a um): o Diatessaron de 
Taciano2. E se os evangelhos, cujas diferenças estavam à vista, eram “compatíveis”, 
o problema parecia ainda menor quando se tratava de harmonizar não apenas fa-
tos — mais resistentes —, e sim interpretações mesmo explicitamente declaradas 
como tais, como as das epístolas paulinas ou joânicas.

Depois de longos séculos de um transitar, talvez não fácil, mas em todo caso 
ingênuo, por esta via de uma cristologia única, apoiada pelo magistério eclesiástico 

2 Sobre a obra, seu autor e seu êxito, ao mesmo tempo que as resistências que teve, cf. Xavier Léon-Dufour, 
Les Evangiles et �’histoire de Jesus (Paris �963) pp. 57-6�.
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que separava, pela via da autoridade, as interpretações compatíveis das heréticas, 
o descobrimento do “Jesus histórico” sobreveio, primeiro na teologia protestante e 
em seguida na católica, como uma crise. Ele foi vivido como um perigo na medida 
em que não se sentia sua necessidade. Antes de ser uma solução, verdadeira ou 
falsa, pareceu um perigo para a fé.

De saída se perdeu a confiança na “historicidade” de muitos fatos referidos nos 
evangelhos. E não apenas dos menores. Seria possível, com efeito, que se a ressur-
reição de Lázaro efetivamente tivesse tido lugar como a conta João, publicamente, 
nas imediações de Jerusalém, afetando as próprias autoridades judaicas de maneira 
decisiva com relação a Jesus, esse fato pudesse ser ignorado pelos evangelistas si-
nóticos?

Além disso, era preciso escolher, entre a versão de João, com um Jesus reco-
nhecido como Messias desde o primeiro capítulo de seu evangelho, e o Jesus dos 
sinóticos, que somente obtêm a confissão messiânica nos lábios de Pedro pouco 
tempo antes de sua Paixão. E mesmo entre os sinóticos, como pode faltar em Mar-
cos algo tão central como o “sermão da montanha”, mesmo que fosse numa versão 
breve como a de Lucas? Mais ainda, dentro do sermão mesmo, declara Jesus felizes 
os que sofrem “fome” (situação social) ou os que têm “sede de justiça” (virtude 
moral)?

Assim, mesmo superados os exageros com respeito à impossibilidade de saber 
algo de certo sobre Jesus e sua história, a crise se acentua quando se percebe que 
até as testemunhas dignas de confiança, os sinóticos, são, também eles, pregadores 

da fé em Jesus e não meros narradores de sua vida.
O Jesus histórico aparecia assim como um reduzido número de dados fidedig-

nos, muito distante do acúmulo de (supostos) fatos com os quais se tinha construído 
a cristologia clássica. A dúvida entrava especialmente no que se supunha serem 
as provas que o próprio Jesus teria dado de sua divindade: milagres e profecias. 
Percebia-se que todos os escritos do Novo Testamento eram interpretações feitas 
a partir da fé e, o que é pior, interpretações diferentes e até certo ponto opostas 
— por exemplo a concepção da ressurreição universal em Paulo e em João — do 
significado de Jesus de Nazaré, o Messias ressuscitado.

Por outra parte, apesar de os Reformadores do século XVI não se terem afastado 
da tradição cristológica comum, a qual, por sua vez, admitia acentos e enfoques 
diferentes, a ação conjunta do livre exame e do rápido desaparecimento daquilo 
que se podia chamar de magistério eclesiástico das primeiras igrejas reformadas 
leva, com o tempo, a uma considerável fragmentação do “Cristo pregado”, ou seja, 
das “interpretações” de um Jesus cujos dados históricos fidedignos parecem cada 
vez mais dependentes de conhecimentos esotéricos e mais desproporcionados com 
a tarefa de unificar e fundamentar esses diversos “Cristos da fé”, vivos no mosaico 
atual de comunidades cristãs.

Dentro da Igreja católica romana, a diversidade é quase a mesma. Basta pensar no 
Cristo da religiosidade popular. Só que, no nível teológico, se pretende manter uma 
unidade cristológica quase perfeita. Contudo, a unidade dessa “cristologia” única pa-
rece, por causa das razões referidas, baseada cada vez mais numa espécie de duplo 
milagre “externo”: a fixação do cânon escrito — deixando fora do Novo Testamento 
interpretações de Cristo consideradas incompatíveis — e a capacidade quase mágica 
do magistério posterior para decidir essa mesma compatibilidade frente a pensamentos 
novos e complexos, aparentemente apenas pelo recurso à fórmula calcedonense, que, 
não sem problemas posteriores, fixou a posição correta há um e meio milênio.
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Assim vamos chegando, tanto pelo lado protestante como pelo católico, à alter-
nativa cristológica moderna. Esta, em grandes traços, se manifestaria nas seguintes 
perguntas de Pannenberg: “Trata-se, na cristologia, antes de mais nada, do Jesus de 
então ou do Jesus presente na atualidade? Ambas as coisas não podem, certamente, 
se excluir. O Jesus que se prega hoje não é outro do que aquele que viveu então 
na Palestina e foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, e vice-versa. Contudo, 
não há dúvida de que tem cabimento fazer uma distinção mais sutil: tencionamos 
compreender a pregação moderna a partir de quem é Jesus e do que significa para 
nós a partir de então, ou, pelo contrário, falamos dos acontecimentos passados 
somente num segundo plano e unicamente à luz do que sobre isso nos diz hoje a 
pregação? A pergunta se baseia no seguinte: deve a cristologia basear-se em Jesus 
mesmo, ou, antes, no querigma de sua comunidade?”3.

Pannenberg, como veremos, se inclinará para o primeiro extremo da alternati-
va. E nós perguntamos: donde vem, no fundo, sua repugnância pelo segundo? Em 
termos teológicos, ele e muitos outros que optam como ele falam de uma mescla 
espúria de cristologia e soteriologia4. Não nos deve, de fato. surpreender que quem 
crê em Jesus creia nele “como salvador” (soteriologia ou logia sobre a salvação). 
E é evidente que o Jesus que me aparece como salvador não seja o Jesus remoto 
de dois mil anos atrás reconstituído (em sua própria época) pela crítica histórica, 
mas o Jesus pregado com quem me encontro na comunidade cristã. Este é o Jesus 
a quem posso fazer, com sentido, a pergunta (soteriológica): para que me falas? 

Aquele que pode “ressuscitar meu espírito”, isto é, fazer-me “melhor do que era”.
Onde reside, mais precisamente, o perigo desta mescla que, à primeira vista, 

pareceria ser a única resposta sensata à descoberta de que, desde o começo, Jesus 
de Nazaré aparece já interpretado como “salvador” de algo? É evidente que aqui se 
tem medo de que se invente um Cristo salvador à medida dos anseios de salvação 
que cada um tem. Seria como que a morte da cristologia, que passaria a dar lugar 
às “cristografias”, quer dizer, ao inventário acrítico dos “Cristos” vigentes nas co-
munidades da fé 5.

Em outras palavras, e usando as de Pannenberg, “Não se projetarão aqui uni-
camente os desejos dos homens em Jesus, personificando-os nele?6 Os ricos, por 
exemplo — o exemplo não é de Pannenberg — procurarão nele a justificação de 
sua riqueza apelando à “pobreza de espírito”, e os pobres, a boa notícia de que 
Deus vai despedir os ricos “com as mãos vazias”...

3 Op. cit., pp. 29-30. Pannenberg acrescenta um pouco mais adiante: “Com estas colocações, Kühler também 
tinha razão em se precaver da tendência a contrapor de tal modo a figura e a mensagem de Jesus com a 
pregação apostólica, que já não seria possível entre ambas nenhum tipo de continuidade. Ao recusar estas 
falsas antíteses não se segue, contudo, a) que na pregação apostólica só se devam encontrar os efeitos 
que produziu a pessoa de Jesus, b) nem que o ‘autenticamente histórico’ de Jesus seja unicamente seu 
‘impacto pessoal’. Enquanto este impacto se punha de manifesto numa situação histórica determinada, 
que já no cristianismo primitivo era uma situação plurivalente, os documentos neotestamentários a respeito 
de Jesus implicam também algo da situação espiritual em que se encontravam as testemunhas de então, 
assim como algo dos problemas que se debatiam em seu tempo... Por causa desta caracterização... não se 
pode identificar sem mais, como o fez Kürler, a própria pessoa de Jesus e o testemunho que dele deram os 
apóstolos” (ibid., p. 3�).

� Justamente por causa deste problema, o capítulo II dos Fundamentos de cristologia de Pannenberg traz 
o título sugestivo de: “Cristologia e soteriologia: a confissão de Jesus não se deve separar do significado 
que tem Jesus para nós. Contudo, o interesse soteriológico não pode ser o princípio de uma doutrina 
cristológica”.

5 Cf. H. Borrat, El Cristo de la fé y los Cristos de América Latina. Para una cristologia de la vanguardia, em: 
“Víspera” (Montevideo �970) n. �7, pp. 26-3�.

6 Op. cit., p. 60.
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É claro que as Igrejas, preocupadas sobretudo em embarcar gente para seu pró-
prios navios, não têm hoje demasiadas objeções contra cristologias sumamente 
variadas7, contanto, precisamente, que aceitem uma coexistência pacífica no plano 
prático e não pretendam introduzir suas linguagens, por mais claras que sejam, no 
plano da teologia acadêmica. Cuidam, sobretudo, de que nenhum desses “desejos 
humanos” pretenda apossar-se de Cristo só para si e levar, por conseguinte, a Igreja 
a optar em forma global e lógica por ele, com exclusão dos demais.

As objeções contra este extremo por parte dos teólogos são menos pragmáticas e 
têm relação íntima com o estatuto científico da teologia e, portanto, da cristologia. 
No singular!

Numa obra que é, em seu cerne, uma cristologia, Ser cristão, Hans Küng observa 
a propósito do fato que acabamos de mencionar: “Depois que muitos teólogos de 
nosso século se deixaram deslumbrar pelo espírito do tempo e pretenderam colo-
car fundamentos teológicos ao nacionalismo, à propaganda bélica e inclusive a 
programas partidários totalitários de todas as cores (negro, marrom e até vermelho), 
aconselha-se a proceder com sobriedade, sem alimentar ilusões”. Porém mais in-
teressante do que a constatação e a consequente chamada à “sobriedade” — sem 
dúvida sinônimo de “cientificidade” — é o juízo que emite, em seguida, Küng 
sobre uma teologia que caísse na armadilha: “De outra forma, os teólogos passam 
facilmente a ser ideólogos, defensores de ideologias. E as ideologias não são nunca 
neutras, mas implicam uma valorização crítica: são sistemas de ‘idéias’, conceitos 
e convicções, modelos interpretativos, motivações e normas de ação, que, guiados 
em geral por interesses muito concretos, apresentam deformada a realidade do 
mundo, encobrem as verdadeiras anomalias e suprem a falta de argumentos racio-
nais com chamadas à emotividade”8.

Daí outra expressão teológica semelhante a essa petição de sobriedade: é preci-
so “receber” Jesus tal que é e não introduzi-lo como elemento de uma tarefa nossa, 
o que equivaleria a subordiná-lo a nossas finalidades. A observação vem desta vez 
de W. Kasper: “A reconciliação libertadora, como acontece em Cristo e por Cristo, 
é primariamente dom de Deus e somente em segundo lugar uma tarefa do homem. 
Por aqui corre com toda precisão a fronteira entre a teologia cristã e a ideologia ou 
utopia com, no máximo, tonalidades cristãs”9.

Se o leitor recorda a terminologia usada — e discutida — no volume anterior, 
compreenderá a inutilidade dessa chamada à sobriedade ou à receptividade como 
meio de evitar que, junto ao mundo significativo “real” de Jesus, se nos transmita 
igualmente sua “ideologia” (ou utopia), quer dizer, a concreção histórica (com to-
das as limitações assinaladas por H. Küng) com que esses valores se realizaram. A 

7 A propósito de outro assunto, H. Küng assinala o que vale também para o nosso: “No que diz respeito à 
questão central do que pretende propriamente o cristão e o que quer dizer concretamente a mensagem 
cristã, não tem sido tornada pública no último meio século (para não pensar mais para trás) nenhuma 
declaração solene do magistério de Roma” (op. cit., p. �03). No que se refere estritamente à cristologia, 
a observação valeria praticamente para mais de dez século (cf. K. Rahner-W.Thusing, Cristologia. Estúdio 

teológico y exegético, MczSrid, Ed. Cristiandad, �975, pp. 75-79). A partir da Baixa Idade Média, com 
efeito, ou se repetem as fórmulas calcedonenses ou, em bem cor saídas ocasiões (Abelardo na Idade Média, 
A. Gunther e A. Rosmini na criade Moderna), condenam erros em declarações que dificilmente mereceriam 
o título de solenes ou extraordinárias. Tudo faz pensar que, depois de Calcedônia, a multiplicidade de 
concepções sobre Cristo deixou de preocupar as autoridades da Igreja católica.

8 Op. cit., p. 36.

9 Walter Kasper, Jesus, el Cristo (trad. cast. Ed. Sígueme, Salamanca �976), p. �5. Um pouco mais adiante 
ele explicita: “O perigo consiste em que aqui Jesus Cristo é introduzido em um esquema prévio e então, de 
uma fé assim reduzida cosmológica, antropologicamente e ao ponto de vista da história universal, o que 
sobra é uma filosofia ou uma ideologia” (ibid., p. �9).
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significação de Jesus de Nazaré se manifestou dentro de um determinado contexto 
histórico de tarefas, motivações e interesses. Esse contexto não é o nosso. E não se 
vê como o poderíamos transladar “sobriamente” ao nosso, mediante uma metódi-
ca erradicação de nossas próprias tarefas, motivações e interesses hoje. Sobre este 
ponto, porém, voltaremos mais tarde.

O que neste momento nos interessa é a dificuldade que os teólogos que analisamos 
vêem em fazer um discurso atual sobre Jesus, quer dizer, um discurso que de alguma 
maneira interprete Jesus em relação com os desejos e expectativas do homem de hoje. 
Em termos mais técnicos, aponta-se aqui para a dificuldade de uma relação demasiado 
estreita, ou melhor, pouco científica, entre soteriologia e cristologia.

O que parece inconcebível é, certamente, que se creia evitar, a tão baixo preço, 
a ideologia, no sentido óbvio com que a palavra é utilizada e mesmo definida nas 
frases citadas�0. Como se o não desejar nada (consciente ou explicitamente) pe-
rante Jesus fosse condição possível, necessária ou suficiente para compreendê-lo, 
interpretá-lo e reconhecer seu significado dois mil anos mais tarde! Todo o mundo, 
pelo menos a partir de certo nível cultural, sabe que o fenômeno da ideologia se dá 
precisamente nas pretensões de neutralidade. Quer dizer, quando não se percebe 

como estão influenciando nosso pensamento os interesses que procedem, entre 
outras coisas, da posição que ocupamos na sociedade e das vantagens inerentes a 
essa posição. Não é preciso ser marxista, certamente, para perceber como é ridícu-
lo o remédio da sobriedade contra a enfermidade ideológica...

Justamente aqueles que, diante do Jesus histórico, fizeram continuamente pose 
de neutralidade, imparcialidade e receptividade (teológica) ao revelado por Deus, 
foram os que passaram ao lado dele sem reconhecer sua importância. Pediram “hu-
mildemente” sinais do céu para reconhecer o Messias (cristologia), sem se deixar 
comover por desejos humanos. A conseqüência foi, segundo Jesus, que o endure-
cimento de seus corações os impediu de ver o que tinham diante de si.

Retomemos, portanto, o fio de nosso exame. A pluralidade de “Cristos prega-
dos”, de “Cristos da fé”, se atribui à falta de cientificidade com a qual se pretende 
ver em Jesus de Nazaré respostas salvadoras para as diferentes — e irreconciliáveis 
— expectativas humanas.

Assim se compreenderá que, depois do primeiro momento de crise, muitos te-
nham procurado a solução no outro extremo da alternativa. Precisamente as inves-
tigações mais ou menos recentes sobre o “Jesus histórico” permitem, ao que parece 
preservar a realidade objetiva de Jesus das infiltrações “soteriológicas”, ou seja, das 
deformações subjetivas introduzidas por aqueles que o observam através do prisma 
de seus desejos insatisfeitos.

�0 Permitam-nos uma referência humorística. J. Moltmann, em sua “Carta aberta a José Míguez Bonino” e, na 
realidade, a toda a teologia latino-americana (crítica explicitamente também G. Gutierrez, J. L. Segundo 
e H. Assmann), depois de reconhecer os fatores indígenas das teologias africana, japonesa, americana 
negra, faz notar acerbamente que a única coisa própria da teologia latino-americana parece ser seu 
recurso a Marx e Engels os quais, como se sabe, foram alemães... Quem acreditaria em tal afirmação ao 
ler o que teólogos alemães tão importantes escrevem sobre como evitar a ideologia? Não estariam dando 
a impressão de estarem fazendo teologia na selva amazônica? Ao invés, um Leonardo Boff, a título de 
exemplo, encabeça sua já mencionada cristologia Paixão de Cristo, paixão do mundo com estas palavras, 
certamente mais sérias: “Nenhum texto e nenhuma pesquisa, por mais objetivos que queiram ser e assim 
se apresentem, deixam de ser comandados a partir de um horizonte de interesse. Conhecer é sempre 
interpretar. A estrutura hermenêutica de todo saber e de toda ciência é assim que o sujeito sempre entra 
com seus modelos, paradigmas e categorias na composição da experiência do objeto, mediatizada por 
uma linguagem. O sujeito não é uma razão pura: está inserido na história, num contexto sociopolítico, e 
é movido por interesses pessoais e coletivos. Por isso não existe um saber livre de ideologia e puramente 
desinteressado” (op. cit., p. ��).
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Assim se expressa Pannenberg: “A volta ao Jesus histórico que está sob o que-
rigma apostólico é, portanto, possível Por outra parte, é também necessário. Wi-
lhelm Hermann objetou com razão a Kahler: justamente porque as testemunhas 
neotestamentárias anunciaram Jesus tal como ele aparecia então à fé, justamente 
por isso, ‘mesmo quando nos entregamos confiantemente a ela, esta pregação não 
pode por si só precaver-nos da dúvida de que talvez queremos fundamentar nossa 
fé sobre algo que talvez não é um fato histórico, mas apenas um produto da fé’ (G. 
Ebeling)”11.

Pois bem, não é difícil prever as dificuldades pelas quais terá que passar uma 
cristologia que adotar séria e coerentemente esta segunda direção na alternativa 
metodológica. Como fazer que sejam decisivos para mim os poucos fatos conheci-
dos como históricos de um personagem que viveu faz dois milênios? Não será mil 
vezes mais interessante conhecer intimamente o mundo significativo de um perso-
nagem talvez pouco histórico, mas voltado, segundo seus intérpretes, a problemas 
semelhantes aos meus e que, além disso, me oferece um acesso mais amplo, com-
preensível e polifacético à problemática humana, quer dizer, o “Cristo da fé”?

Talvez seja difícil para o leitor “imaginar” essa pretensa destruição metodológica 
de dois mil anos de “cristocentrismo” veiculados pela cultura ocidental e ligados a 
essa mescla de cristologia e soteriologia que faz de Jesus — histórico ou inventado 
— o ponto decisivo da história. O ponto que divide nada mais nada menos que 
em duas partes o calendário total da humanidade; que, ao estar indissoluvelmente 
ligado à salvação completa, que é a obra por excelência de Deus, ressalta do meio 
de toda a humanidade com o mais divino e sagrado que a história jamais possuiu.

Porém, note-se bem que é justamente isso que, com sua dúvida metódica, a cris-
tologia do Jesus histórico rejeita. Pelo menos enquanto pressuposto ou fundamento. 
Porque esse — ou esses — é o Cristo da fé, e para encontrar-se de maneira realista 
com Jesus de Nazaré é preciso sair do mundo “cristão” e confrontar-se com uma 
figura histórica que, aparentemente, não predisse jamais semelhante porvir; que 
se debateu diante de problemas muito concretos e hoje, como tais, irrelevantes; 
que desconheceu outros que passaram a primeiro plano; que baseou sua pregação 
numa próxima irrupção divina que não se realizou...

Este segundo extremo da alternativa cristológica, que separa metodicamente a 
soteriologia do conhecimento de Jesus, para edificar sobre a realidade objetiva, e 
não sobre nossos desejos (ideológicos), um discurso fidedigno sobre Jesus, parece 
assim destinado a um fracasso teológico, se não científico. Porque se a teologia 
consiste em compreender a fé, mal pode o Jesus histórico dar azo à fé. Seus feitos 
são meramente feitos, jacta bruta�2 “rascunho crasso de sua realidade histórica”�3, 
segundo o mesmo Pannenberg.

A alternativa não oferece, portanto, ao que parece, nenhuma saída. Por um lado 
teríamos não uma, mas uma pluralidade (ideológica) de cristologias sem critérios 
objetivos de discernimento; por outro, alguns dados históricos sem relevância teo-
lógica nem humana para hoje.

A não ser que... exista uma ponte válida entre cristologia e soteriologia que não 
mescle de maneira indevida o Jesus histórico com o Cristo da fé, os dados objetivos 
com os desejos humanos, mas que, de alguma maneira, combine as duas coisas.

11 Op. Cit., 32.

�2 Ibid., 62.

�3 Ibid., �7.
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As tentativas de cristologia que examinamos crêem encontrar, em geral, essa via 
média, mantendo simultaneamente ativos os dois pólos, ainda que dando priorida-
de, no momento, ao estudo do Jesus histórico.

W. Kasper declara: “Ao descartar uma cristologia parcial de tipo querigmático e 
dogmático como também uma cristologia orientada exclusivamente ao Jesus histó-
rico, se quer dizer que o caminho da nova fundamentação da cristologia não pode 
consistir senão em tomar igualmente a sério ambos os elementos da profissão cristã 
e perguntar como, por que e com que razão se fez do Cristo pregador o Cristo pre-
gado e crido, e que relação há entre esse Jesus de Nazaré historicamente único e o 
Cristo da fé com pretensão de valor universal”14.

Na realidade, Kasper segue nisto a Pannenberg, o qual explicita melhor ainda a 
relação entre ambos os pólos. Um entrosamento correto de soteriologia e cristologia 
é, segundo ele, possível “na suposição de que a autêntica história de Jesus tenha em 
si mesma uma significação soteriológica. A realidade histórica de Jesus não se baseia 
em facta bruta no sentido do positivismo, para o qual as interpretações podem sobrevir 
depois arbitrariamente, com o mesmo valor e a mesma verdade tanto em umas como 
em outras. Antes, a atuação e o destino de Jesus, no contexto original de seu aconteci-
mento e de sua tradição, já têm um sentido próprio, a partir do qual podem ser julgadas 
todas as interpretações explicitadas posteriormente”�5. É isto que Pannenberg chama de 
cristologia que começa a partir de baixo” (a. partir do Jesus histórico) em oposição à 
outra “a partir de cima” (a partir do Cristo da fé).

Mas não nos enganemos. O que é que se pergunta, antes de mais nada, ao Jesus 
histórico? Sua relação com o “de cima”: “Se a cristologia, portanto, deve se pôr em 
jogo a partir do homem Jesus, a primeira questão que deve tratar é a de sua unida-
de com Deus. Parque qualquer afirmação sobre Jesus prescindindo de sua relação 
com Deus poderia parar num simples rascunho crasso de sua realidade histórica’�6. 
E, mais adiante: “A primeira parte do projeto cristológico que aqui apresentamos 
versará, portanto, sobre o conhecimento da divindade de Jesus Cristo”�7.

Vamos deter-nos um momento aqui. O teólogo de rotina, alarmado pelo pro-
blema do Jesus histórico, do homem Jesus, ficará tranqüilizado ao perceber que, 
apesar da volta, se começa de novo a transitar pelos caminhos costumeiros. Mas 
ao leitor que leu o volume anterior, essa postura teológica não lhe recordará algo 
muito preciso? Isso não equivale, porventura, a procurar “o sinal do céu” que a 
teologia dos fariseus e saduceus exigiu, ou seja, o argumento histórico (sinal) da 
unidade de Jesus com Deus (do céu), anterior ao que surgiria de qualquer desejo 
ou necessidade humanos satisfeitos pelo Jesus histórico?

Estranho paradoxo! A teologia que, segundo Jesus, surgia do coração duro e in-
sensível (compare Mc 3,5 com 8,�2), da hipocrisia (Lc �2,56), da inibição para as-
sumir a responsabilidade de julgar por si mesmos (Lc �2,57), de uma fundamental 
idolatria (= adultério: Mt �2,39; �6,�) parece que seria hoje a mais bem equipada 

14 Op. cit., 20.

�5 Op. cit., 62.
�6 Ibid., �7.
�7 Ibid., 63. Por isso não nos deveria causar estranheza o fato de que esta pretensa cristologia “a partir de 

baixo” (a partir do Jesus histórico) comece olhando logo “para cima”, para “sinais do céu”. Assim reza, 
com efeito, o subtítulo (tese) com que Pannenberg inicia a tarefa cristológica no capítulo III: “A unidade 
de Jesus com Deus não vem já fundamentada na pretensão implícita a sua atuação pré-pascal, mas ela 
se fundamenta somente mediante a ressurreição dentre os mortos” (ibid., 67). A instituição pré-pascal do 
discipulado teria sido assim somente a ocasião inventada para levar alguns homens, por razões erradas, até 
o único acontecimento decisivo para que Jesus conseguisse o autêntico interesse deles.
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para reconhecer (sem os inconvenientes do relativismo subjetivo e do positivismo 
reducionista) a divindade de Jesus de Nazaré...

Dir-se-á que esta crítica é por demais fácil e que resta saber como se pode — se 
é que se pode — falar hoje de outra forma e com sentido sobre Jesus de Nazaré.

Dissemos que nosso intento poderia se definir como uma anti-cristologia, no 
sentido de que as cristologias da teologia clássica, de uma ou de outra maneira, 
colocam a carroça diante dos bois. Formulam a Jesus de Nazaré perguntas para as 
quais ele, de maneira clara e explícita, disse não ter resposta a dar. Em lugar disso, 
não será possível deixar-se interessar por aquele homem comum — por mais extra-
ordinário que tenha se tornado — que começou a “agir e ensinar” na Palestina do 
primeiro século de nossa era?

Isso é menos simples do que parece. Se aceitamos, como não podemos deixar 
de o fazer, que um relativismo absoluto tiraria todo significado e relevância de 
Jesus, tornando-o joguete inventado pelos desejos humanos e para eles, teremos 
necessariamente que perguntar a Jesus a partir das perguntas às quais ele, historica-
mente, quis (e pôde) responder. Deveremos incorporar-nos, através de uma espécie 
de túnel do tempo, aos desejos e às expectativas com as quais Jesus entrou em diá-
logo. Será isso disfarçar-se com desejos alheios (e basear-nos, sem o dizer ou sem o 
perceber, no Cristo da fé)? E, o que é mais importante, poderemos retomar o túnel 
em sentido inverso para conectar de alguma forma (sem renegar o Jesus histórico) 
aquelas expectativas com as nossas e com garantias ou critérios de que tal conexão 
é mais ou menos correia?

Certamente, uma resposta global afirmativa à última pergunta está virtualmente 
contida em inúmeras tarefas que nossa cultura empreende diariamente em diversas 
áreas. Bastaria meditar, por exemplo, sobre nosso interesse pela história — e cer-
tamente por uma história “científica” — do passado. Pois bem, todos sabemos que 
esse interesse está em íntima relação com a possibilidade de nos colocar no contex-
to vital daqueles acontecimentos, e de os experimentar hoje, de certa maneira, com 
a perplexidade, as expectativas, as angústias de um “então” ao qual o futuro estava 
fechado e o presente era muito diferente do nosso. Mais ainda, a história entra em 
todo processo educativo, por se aceitar que ela é “mestra da vida”, o que supõe 
a possibilidade desse “aprender a aprender” — que o leitor recordará do volume 
anterior — e, portanto, a possibilidade de “viver” experiências alheias sem cair na 
arbitrariedade total.

Algo muito semelhante se poderia dizer da linguagem�8 e de nossas possibili-
dades de entender documentos provenientes de outras épocas e culturas, gêneros 
literários mitológicos, relatos primitivos, comparações, metáforas e outras figuras 
de estilo em relação estreita com contextos que já não são nem nunca serão os 
nossos. O trabalho de traduzir, de fazer o humano transpor as barreiras do espaço e 
do tempo, parece constituir uma necessidade do homem. Com facetas diferentes e 
mesmo opostas — traduzir para enraizar-se e para desenraizar-se, para manipular o 
existente e para criar o inexistente —, mas todas ligadas à tarefa de ser homem.

Este pressuposto da básica unidade inteligível da espécie humana, além de ser 
um axioma inevitável de todas as ciências do homem (assim como a racionalidade 
do universo constitui a mola necessária para todas as investigações físicas), é essen-
cial a nosso intento de aproximação a Jesus de Nazaré. O leitor recordará que no 

�8 Assim como da arte. Cf. G. Bateson, Pasos hacia una ecologia de la mente (Buenos Aires �976), 
particularmente o capítulo “Estilo, arte e informação na arte primitiva” (�55-�80), em que o autor analisa a 
pintura da ilha de Bali.
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volume anterior falávamos da fé como de uma dimensão antropológica, pela qual 
os homens transmitem uns aos outros dados centrais para o mundo significativo 
humano, e que constitui, assim, em sua generalidade, como que uma memória da 
espécie e o laço mais profundo de sua unidade.

Mas, precisamente, como se há de entender esta unidade básica do homem atra-
vés das diversas épocas e problemáticas? Isto constituirá um ponto decisivo para 
nosso intento. E permitirá situá-lo frente a outros dois que, talvez, representam na 
atualidade as pontas de lança de um discurso sobre Jesus, que poderia romper com 
os procedimentos sem saída das cristologias clássicas.

Referimo-nos às “cristologias” de Bultmann e Rahner. As duas apontam clara-
mente, diversamente das anteriores, a um diálogo com Jesus acerca do que Jesus 
tem a dizer à existência do homem. O interesse, para o homem, de Jesus de Nazaré 
aparece assim como anterior ao do estabelecimento de suas relações com Deus ou 
inclusive de sua divindade. Na linguagem empregada no volume anterior podería-
mos dizer que ambos começam perguntando pelo conteúdo e pela significação de 
uma fé antropológica em Jesus.

Deixemos de lado, por a termos já examinado de maneira implícita nesta intro-
dução, a polêmica de Bultmann com seus adversários (e mesmo com seus discípu-
los) sobre a possibilidade e a importância de a gente se basear no Jesus histórico. 
Sabe-se que, para ele, a relevância do evangelho — isto é, do Jesus que, de uma 
ou de outra maneira, podemos conhecer — consiste em que, através dele, e apesar 
do tempo transcorrido e das culturas atravessadas pela mensagem, o Absoluto con-
tinua interpelando nossas existências, pondo-as em crise, obrigando-as a decisões 
radicais sobre como ser homem e como sê-lo melhor.

Dissemos “apesar do tempo”, porque a maneira de salvar o hiato crescente entre 
Jesus e nós tem uma importância central para situar e avaliar o intento cristológico 
de Bultmann�9. Sintetizando muito, e mesmo com o risco de ser injustos com ele, 
diríamos que ele propõe dois procedimentos para isso: um negativo e outro posi-
tivo.

O negativo seria a desmitologização. Para Bultmann seria mítica (ou mitológica) 
qualquer intervenção da transcendência divina nos acontecimentos profanos — 
além de muitas idéias cosmológicas ligadas com o mundo religioso da antiguidade 
—, de maneira que o abrir caminho à interpretação que nos faz hoje o Absoluto 
através dos relatos e interpretações de Jesus de Nazaré suporia deslindar, como pró-
prias de outras mentalidades — e obstáculos para a nossa — tais afirmações. Isso 
significaria fazer caso omisso, para se deixar interpelar por Jesus, de certas coisas 
como a idéia de uma encarnação de Deus, os relatos milagrosos e mesmo os da 
própria ressurreição de Cristo20.

�9 É quase desnecessário insistir em que um juízo global sobre Bultmann é tanto mais difícil quanto, com 
respeito a ele, se tem travado polêmicas diferentes e não sempre ligadas entre si: a da historiedade de Jesus, 
a da pré-compreensão (filosófica ou antropológica) requerida para a interpretação da revelação bíblica, a 
da desmitologização, etc. Ante a impossibilidade — e a inutilidade —, para nosso fim, de tratar de todas 
essas questões, nos limitaremos às referências necessárias para situar e compreender o porquê de nossa 
própria tentativa referente a Jesus.

20 Parece óbvio que a desmitologização de Bultmann se detém “a meio caminho”. Em primeiro lugar, porque 
o próprio Bultmann não poderia falar, a rigor, de uma “teologia” do Novo Testamento, sendo já mítica a 
idéia de uma “revelação” divina em Jesus Cristo. Este seria, no máximo, “a manifestação especialmente 
clara de uma possibilidade de o homem chegar a ser autenticamente tal” (W. Kasper, op. cit., 53). Como 
se deve entender, então, que se tenha “fé” nele? Num sentido parecido ao que foi explicado por nós no 
volume anterior, e que explicitaremos no que segue? (ver todo o parágrafo que Kasper dedica a «ta questão: 
op. cit., 50-57).
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Nossa opinião frente a este “deslinde” é muito clara, em termos sumários. En-
quanto o ponto de partida de tais elementos supõe uma teologia “a partir de cima”, 
estamos de acordo em que o acesso a Jesus deve, pelo menos num primeiro mo-
mento, prescindir deles. Mas não estamos de acordo com uma simples “supressão” 
do mítico. A estrutura mítica da linguagem constitui certamente um obstáculo para 
uma compreensão moderna, num mundo em que esta compreensão se acha li-
mitada (demasiadamente) por um conceito positivista do saber (e da linguagem). 
Mas, como tivemos ocasião de mostrar no volume anterior, o veiculado por uma 
linguagem mítica não é um puro desatino obsoleto: deve ser traduzido e não sim-
plesmente omitido.

Assim, por exemplo, para uma correta compreensão do Jesus histórico, os cha-
mados “milagres” são um elemento constitutivo e imprescindível. Pode-se negar ou 
pôr entre parênteses que sejam realmente milagres, quer dizer, intervenções divinas 
mudando, contra as leis físicas, o curso dos acontecimentos. Mas, mesmo assim o 
fato de que Jesus foi tido por taumaturgo, a identidade dos beneficiários de seu po-
der, as ocasiões em que este poder se exercita e as explicações que o acompanham 
constituem um núcleo significativo histórico de decisiva importância para saber por 
que interessou em seu tempo Jesus de Nazaré a ponto de se tornar uma ameaça 
para as autoridades religiosas judaicas e ser levado à morte.

É muito importante que a “cientificidade” da teologia e, neste caso, do saber 
acerca de Jesus, nunca se deve buscar numa eliminação dos elementos icônicos ou 
poéticos da linguagem2�, já que são eles os que melhor nos introduzem no mundo 
significativo que tentamos explorar e que fala à fé. E assim como, para alguns, a 
des-mitologização de Bultmann não significa eliminação, mas “tradução existen-
cial”, assim também a passagem pela poesia, além de condição obrigatória, não é 
empobrecimento, mas riqueza.

Mas passemos agora ao segundo procedimento — positivo — que Bultmann 
propõe para a interpretação bíblica em geral e, portanto, para a de Jesus de Naza-
ré. Trata-se de que todo homem leva para a “escuta” da palavra (de toda palavra 
e também da de Deus) uma pré-compreensão. Isso é óbvio, por mais que, desse 
modo, a palavra ou, melhor, sua compreensão, fique exposta ao assalto do que é 
“humano”22.

O leitor do volume anterior recordará nossa coincidência fundamental com o 
procedimento bultmanniano enquanto constatação de uma necessidade herme-
nêutica. Com efeito, qualquer leitura de uma mensagem será compreendida na 
medida do conhecimento da linguagem que o leitor possuir, para não falar do au-
tor. Esse conhecimento, por sua vez, de determinada linguagem veicula uma certa 
maneira de ver as coisas, de perceber a realidade. E o que se diz da linguagem vale 
mais ainda da problemática humana com que todo leitor ou ouvinte compreende 
o que se lhe diz e o que se lhe “responde”.

O problema começa quando alguém se pergunta como melhorar essa pré-com-
preensão para captar de maneira mais cabal a mensagem. É evidente, por exemplo, 
que um melhor conhecimento da gramática ajudará a compreender qualquer men-

2� Assim parece entendê-lo H. Küng, que diz: “Em caso algum pode a teologia contentar-se com que seja 
tolerada indulgentemente numa esfera peculiar, estranhamente inexata e vinculante: ‘verdade religiosa’ 
igual, mais ou menos, a ‘verdade poética’” (op. cit., �02). Aqui temos uma prova a mais de como, 
insensivelmente, a teologia foi se desviando das próprias fontes (eminentemente poéticas) de seu saber: a 
Bíblia e a Patrística, tradição eclesial de místicos e santos.

22 Cf. supra as vãs tentativas para eliminar a “ideologia” por meio da sobriedade (Pannenberg) ou da 
receptividade, o grande argumento oposto — em vão — por K. Barth a R. Bultmann.
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sagem. E dir-se-ia que, quando se trata dessa gramática “humana” que se aprende 
mergulhando nas profundezas da existência, se poderia afirmar o mesmo. Mas isso 
já não é tão claro e tão simples.

Com efeito, com meus conhecimentos da existência humana, feitos sempre a 
partir de certos valores — e não de outros —, não estarei já pondo barreiras a uma 
interpelação que, a partir do absoluto, me quer conduzir a valores diferentes, quer 
dizer, a uma mudança de direção, a uma conversão?

De fato, Bultmann, pelo menos em uma parte de sua obra, para melhorar essa 
pré-compreensão, para aprofundá-la e para salvá-la da banalidade, se apoiou na 
análise da existência humana feita por Heidegger e, mais precisamente, na obra 
mais conhecida de sua primeira época Ser e tempo. Será, portanto, necessário 
interrogar Jesus de Nazaré com as perguntas que surgem dessa obra? Contra tal 
dependência específica se levantaram muitas objeções23.

No espaço desta introdução não cabe um estudo mais prolongado e aprofun-
dado das possibilidades hermenêuticas (ou de interpretação) que uma “fenomeno-
logia” como aquela que é desenvolvida em Ser e tempo possa oferecer. Somente 
poderemos dizer aqui o necessário e suficiente para que se entenda nossa posição 
a esse respeito. Pedimos ao leitor, portanto, que se limite a seguir o fio de nossas 
reflexões metodológicas relativas à cristologia.

Que objeções fundadas pode levantar o uso de uma espécie de “gramática exis-
tencial” para compreender melhor o que me interpela em Jesus de Nazaré?

A isto tem sido respondido com um argumento sem consistência. Tem-se dito 
que assim se erigia um filósofo determinado — neste caso a Heidegger — em juiz 
sobre como se devia entender a revelação divina em Jesus. A inconsistência deste 
argumento vem de três falsos pressupostos.

O primeiro é que, renunciando a Heidegger, derrubaríamos uma barreira entre Jesus 
e nós. Esta pressuposição é falsa. Em lugar de uma pré-compreensão (heideggeriana) 
assumiríamos outra. E provavelmente uma inconsistente. Pois bem, não há pior pré-
compreensão, precisamente quanto ao perigo de constituir uma barreira, do que uma 
que se ignora e, portanto, na mesma medida, se deixa de criticar. Ingenuidade não é 
sinônimo de transparência, como parecem crê-lo vários críticos de Bultmann. E entre 
eles, se não nos enganamos, está um teólogo do porte de Karl Barth.

O segundo pressuposto errado — o leitor do volume anterior já o terá percebido 
— é que nos acharíamos situados num caso muito especial: enfrentar-nos-íamos 
com uma “revelação divina”, a qual, por isso mesmo, diversamente de qualquer 
mensagem humana, deveria estar acima de qualquer critério procedente do ho-
mem. Em outras palavras: a compreensão, quando se trata de uma revelação divi-
na, deveria julgar a pré-compreensão, e não o contrário. O profundamente errado 
deste pressuposto vem de sua pretensão de reconhecer primeiro (de que maneira, 
sem pré-compreensão?) um acontecimento, pessoa ou documento como palavra 
de Deus. A lógica humana mais elementar e mesmo o testemunho histórico de 
Jesus nos mostram que o único caminho possível é o inverso. Justamente porque 
compreendemos a partir de certa postura, e não a partir de outra — sinais dos 
tempos — esses acontecimentos, pessoas e documentos, chegamos à adesão de fé 
(antropológica) a eles, e, somente a partir daí, a tê-los por uma interpelação que 
nos é feita a partir do Absoluto.

23 Objeções que, sobretudo em setores protestantes, foram vinculadas, não sem lógica, com as que foram 
manifestadas contra a “teologia natural”.
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O terceiro pressuposto nos vai ocupar mais. Já temos dito que, para muitos crí-
ticos de Bultmann, a pré-compreensão, sempre ligada a elementos e interesses 
humanos, aparece como uma imposição indevida feita a uma palavra que deveria 
emitir um juízo inapelável — talvez negativo — sobre nós. Seguindo Bultmann, 
seríamos, pelo contrário, aparentemente, nós os que, a partir dessa maneira pré-
julgada de encarar, emitiríamos um juízo sobre a palavra de Deus. Concretamente, 
selecionaríamos nela o que convém a nossa postura prévia.

Em primeiro lugar, pode-se responder a isto que, de qualquer modo, o “círculo” 
é aqui inevitável2�. É o de toda interpretação feita pelo homem de qualquer “teste-
munho” que lhe chega a partir de outra existência. É o preço que Deus quis pagar 
por nossa liberdade: o ter que “bater à porta”. Assim acontece também em qual-
quer educação e em qualquer relação humana. Todos os meios com os quais se 
pretender reduzir esta dose inevitável de relatividade se voltam contra si mesmos. 
É melhor que a palavra de Deus ressoe em nossos ouvidos com prejuízo e que, 
de acordo com a imagem bíblica, possa ser “sufocada” como semente pelas ervas 
más, do que pretender esterilizá-la de antemão, com o que somente se consegue 
que não ressoe ou, na imagem da semente, que se defenda de ser sufocada pelas 
outras ervas não germinando...25.

Jesus percebeu sempre com clareza meridiana que suas palavras eram acolhidas 
ou rejeitadas, compreendidas total ou parcialmente, segundo as atitudes já exis-
tentes no coração de seus ouvintes com respeito aos termos em que se expressava. 
Nem por isso inventou uma linguagem inédita e sem ressonâncias para se comu-
nicar. Falou como todos e somente se contentou com acrescentar repetidas vezes: 
“Quem tiver ouvidos para ouvir (= pré-compreensão favorável) que ouça” (cf Mc 
�,9.23; 7,�6; e também �,�2; 8,�8). E ele dizia isto precisamente quando, por meio 
de parábolas, tratava de empregar uma lógica viva, destruir lugares comuns e pre-
conceitos, para que sua mensagem fosse compreendida.

Em segundo lugar, e em estreita relação com o que acabamos de ver, círculo 
hermenêutico não significa, como alguns pensam, deformação inevitável e total. 
Uma pré-compreensão determinada pode ser a condição para a compreensão ob-
jetivamente mais cabal da mensagem. Além disso, por mais pré-julgada que seja a 
aproximação a um personagem, a um texto, a um testemunho, o mundo significati-
vo deles não é uma mera vítima passiva. Tem sua própria força para influir por sua 
vez, pelo menos quando se trata de algo importante, sobre a pré-compreensão com 
a qual, num primeiro momento, o captamos.

É certo, por exemplo, que se podem formular perguntas erradas ao evangelho, 
tais como a maneira de justificar a exploração de alguns homens por outros. Mas 
não é menos certo que o evangelho, mesmo lido sob um ponto de vista deformador, 
tem sua própria consistência e é muito capaz de protestar. Não é pura e simples-
mente deformado: luta contra a deformação prévia e apela a uma “conversão” que 
se tornará, por sua vez, pré-compreensão para uma nova leitura e interpretação.

Não nos deve causar inquietação, portanto, o caráter circular do modo de inter-
pretação proposto por Bultmann para falar hoje com sentido de Jesus de Nazaré. 

2� Cf. nossa obra Libertação da Teologia (trad. port. Ed. Loyola, São Paulo �978) cap. I.

25 O uso da palavra política “reino” por Jesus é um exemplo claro. Ela se prestava a todos os preconceitos 
na mesma medida em que interessava. Jesus poderia facilmente evitar os mal-entendidos a esse respeito 
criando uma palavra nova, sem ressonâncias concretas para a pré-compreensão de seus ouvintes, e ir 
pouco a pouco enchendo-a com o significado preciso que ele queria dar ao “reino”. Só que muito antes de 
terminar esse processo ele teria ficado sozinho...
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Por menos que estejamos de acordo com alguns pontos particulares26, esse método 
é, a nosso ver, o que melhor integra, em princípio, o interesse presente do homem 
com a interpelação que o Absoluto nos faz em Jesus.

Interessa-nos, entretanto, para terminar esta introdução metodológica, examinar 
uma objeção particular que se faz a Bultmann: a de ter “escolhido” (como meio 
para melhorar a pré-compreensão cristológica) uma análise particular — entre ou-
tras possíveis — da existência do homem: a de Heidegger em Ser e tempo.

Esta objeção está baseada — que disso se dê ou não conta a maioria daqueles 
que fazem essa objeção — no pressuposto de que Heidegger analisa um tipo de 
homem, propõe certos caminhos para uma compreensão autêntica da existência e 
que seria necessário comparar seus resultados com as análises existenciais parale-
las (?) de um Sartre, de um Jaspers, etc. Talvez o próprio Bultmann deu lugar a esta 
objeção desconhecendo praticamente o Heidegger posterior com seus problemas 
ontológicos. O fato é que — sem pretender fazer entrar o leitor nos caminhos in-
trincados e talvez “sem saída” do pensamento heideggeriano — Bultmann mini-
mizou a universalidade que Heidegger pretende dar a sua análise da existência já 
desde Ser e tempo.

E como o filósofo alemão não falou de cristologia, cremos que pode ser inte-
ressante apresentar o problema como o faz outro teólogo que sentiu também a 
influência de Heidegger, Karl Rahner. Este dá a seu ensaio cristológico o título sig-
nificativo de “cristologia transcendental”27.

O leitor não confundirá, cremos, transcendental com transcendente. Desde Kant 
se tem costumado chamar transcendental qualquer investigação sobre as condi-
ções de possibilidade de uma ciência, de um determinado grupo de fenômenos 
ou problemas, etc. Pois bem, a característica mais saliente de todo pensamento ou 
investigação transcendental será, como é lógico, sua vaciedade (=seu vazio) com 
respeito àqueles fenômenos concretos sobre cujas condições de possibilidade se 
investiga.

Assim, Kant estuda em sua “estética” (entendida etimologicamente, isto é, facul-
dade do conhecimento sensível) transcendental as condições de possibilidade de 
que eu possa dizer, por exemplo, “ontem choveu”. Como, para Kant, uma dessas 
condições de possibilidade é que minha sensibilidade tenha o tempo como forma 
a priori de tudo quanto percebe, é freqüente entre principiantes o mal-entendido de 
chamar Kant de idealista28. É preciso compreender, pelo contrário, que para Kant, o 

26 Já manifestamos nossa negativa a “eliminar” a linguagem mítica, assim como minimizar o histórico de 
Jesus de Nazaré. Em outra obra criticamos igualmente o pouco caso que Bultmann faz do elemento 
ideológico que necessariamente intervém no círculo hermenêutico: pré-compreensão, interpretação, 
nova pré-compreensão, etc. Leonardo Boff define assim uma tarefa, que é a que tratamos de explicar e 
fundamentar aqui, a de desconstruir uma linguagem que não é mais a nossa: “A tarefa de nossas reflexões 
se concentrará num trabalho de desconstrução. Trata-se de submeter à análise crítica três representações 
comuns da ação salvífica de Cristo, do sacrifício, da redenção e da satisfação. Falamos em desconstrução 
e não em destruição. Os três modelos referidos são construções teológicas com o fito de apreender, dentro 
de um determinado tempo e espaço cultural, salvífico de Jesus Cristo. Desconstruir significa ver a casa 
através de sua planta de construção, refazer o processo de construção, mostrando a temporabilidade e, 
eventualmente, a caducidade do material representativo e revelando o valor permanente de seu significado 
e de sua intenção. É excusado explicar o sentido positivo que atribuímos à palavra crítica: é a capacidade 
de discernimento do valor, do alcance e da limitação de uma determinada afirmação” (Paixão..., op. cit., 

�09-��0).

27 Trata-se de um livro, ou mais exatamente de um curso, que se supõe estar constituído por uma colaboração, 
da qual sairia uma cristologia “transcendental-dialógica”. Rahner desenvolve a primeira parte, a qual tem 
a ver com o pensamento “transcendental”; W. Thusing, a segunda. Sem formular juízo sobre esta segunda 
parte, interessa-nos neste momento a primeira e a formulação de suas bases (op. cit., 2�-80).

28 No sentido corrente que esta palavra tem em filosofia, isto é, em oposição ao realismo (mais ou menos 
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dado de ter chovido, ou não, não procede da forma tempo. Eu o tiro de minha ex-
periência (a posteriori) ou da informação do serviço de meteorologia. Assim como 
as medidas concretas de minha mesa de trabalho não procedem da forma a priori 

do espaço. As formas que tornam possíveis os conhecimentos sensíveis são, como 
tais, vazias. Os dados se encaixam nelas e assim são percebidos.

Neste sentido pensamos que o título de “transcendental” aplicado à cristologia 
por Rahner não é totalmente apropriado. Estudar as condições de possibilidades de 
um falar sobre Cristo ainda não diz nada sobre Cristo. Seria, no máximo, uma pré-

cristologia. O que acontece é, como veremos, que Rahner chama sua cristologia 
de “transcendental” no sentido de que a ponte entre o Jesus histórico do passado 
e meu interesse humano de hoje por ele só é possível (condição de possibilidade) 
“quando o homem alcançou o estádio ou a fase história de uma antropologia trans-
cendental (não se esqueça este dado)”29.

O próprio Rahner diz claramente que com isto se trata de salvar o hiato entre 
um interesse humano que se pretende ser correto e a concreção histórica de Jesus: 
“Uma ‘cristologia transcendental’ pressupõe uma compreensão mútua de condi-
cionamento e mediação que, na existência humana como tal, se dá entre o neces-
sário em nível transcendental e o histórico, concreto e contingente”30.

Como se vê pela citação, o concreto está do lado do histórico, enquanto que 
a existência humana entra somente “como tal”, quer dizer, com seus elementos 
“necessários” (não livres e contingentes) no encontro. Esta “vaciedade” — que não 
quer dizer inutilidade — do transcendental antropológico é afirmada, além disso, 
quando se fala desse “homem” que entra em relação com o Jesus histórico e se 
diz que “as decisões da razão prática e a relação com um homem concreto nunca 
podem ser em sua concreção objeto de uma dedução transcendental, ainda que a 
compreensão destes dados entre nas funções da razão transcendental”3�.

Para compreender tudo isto, que foi dito de maneira um tanto esotérica, bastará 
recordar que no primeiro volume desta obra já temos vários exemplos de dados 
obtidos por uma “dedução transcendental” antropológica. Ao mostrar, por exem-
plo, que, dada a limitação de toda existência humana, todos os homens estruturam 
necessariamente seu mundo significativo recorrendo a testemunhas referenciais de 
diferentes valores, isto é, à fé, mostrávamos certas “condições de possibilidade” 
para o existir humano. A “vaciedade” a que nos referimos é que essa dedução não 
indica nem quais testemunhas são preferíveis nem que fé se deve ter. Só se indica 
a necessidade da fé como dimensão antropológica32.

Nesse mesmo sentido diz Rahner que “uma cristologia transcendental parte sem-
pre das experiências que o homem faz de maneira constante e ineludível”33. Rahner, 
a nosso ver, compreende assim melhor Heidegger (e em particular Ser e tempo) do 
que Bultmann. Com efeito, procurar nessa obra um método para melhorar concre-

“ingênuo” segundo as posições) que coloca o tempo entre os próprios dados (a posteriori). Como tivemos 
ocasião de ver, Kant só é idealista no sentido que o materialismo histórico dá a esta palavra.

29 Op. cit., tese 8b, p. 25 (o grifo é nosso; mas o parêntese é do autor). O porquê desta exigência está expresso 
claramente na tese 6: “As bases que na existência do homem tornam possível tal relação irrepetível com 
outro homem deverão encontrar uma expressão explícita e articulada numa ‘cristologia transcendental’” 
(ibid., p. 22).

30 Ibid., tese �0, p. 25 (exceto para a palavra mútua, o grifo é nosso).

3� Ibid., tese 8a.

32 A religião, no sentido que lhe dava D. Tracy e que estudamos no volume anterior, é outro exemplo da 
“vaciedade” a que nos referimos.

33 Op. cit., tese �2, p. 26.



16Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 20

tamente nossa pré-compreensão existencial e fazer assim com que a interpelação 
de Jesus cale mais fundo em nós é, no mínimo, deformar a intenção do autor.

Mas, perguntará o leitor, finalmente, pode ou não pode uma antropologia trans-
cendental proporcionar essa ponte sólida que procuramos entre o histórico Jesus 
de Nazaré que nos interpela e os interesses e problemas que angustiam hoje nossa 
existência? Mais uma vez, e apesar das aparências de estarmos assim mais perto de 
o conseguir, a resposta categórica deve ser não.

Por quê? Já temos indicado o valor da análise ou dedução transcendental: ao 
estabelecer as condições de possibilidade de amplas zonas de nosso conhecer, ela 
nos ajuda a desbaratar mal-entendidos e lugares comuns “ingênuos”. Não obstan-
te, não se perde por isso a vaciedade de sua abstração. Dizer, por exemplo, que a 
fé é uma dimensão antropológica — isto é, que a encontramos na análise transcen-
dental aplicada à existência humana —, não nos diz de que “fé se trata. Mais ainda, 
a própria colocação nos avisa que se trata de qualquer fé: da do criminoso e da do 
mártir, da do rico e da do pobre...

Existe aqui um engano em que talvez caiu Bultmann, e que é preciso evitar. Uma 
antropologia transcendental parece cheia de concreção e de vida com suas expres-
sões relativas à existência do homem (mas que designam, na realidade, categorias 

ou “existenciários”)3�. Termos aparentemente tão concretos como “caída”, “ser para 
a morte”, “ser devedor”, em Heidegger35, ou a “esperança de um salvador absoluto” 
em Rahner36, são somente abstrações, abertas a atitudes humanas concretas não só 
diferentes, mas muitas vezes opostas, e que, portanto, no caso que nos ocupa, tanto 
podem abrir como fechar o acesso a Jesus.

Com efeito, enquanto transcendentais, eram as mesmas naqueles que aderiram a 
Jesus e naqueles que o rechaçaram. A esperança de um salvador absoluto, “ineludí-
vel” ao homem, já que ela, segundo Rahner, forma parte da antropologia transcen-
dental (isto é, das condições de possibilidade para ser homem), devia se achar, por 
conseguinte, tanto nas perguntas que faziam a si mesmos os fariseus sobre Jesus, 
como naquelas que faziam seus discípulos. Mas Jesus não respondeu à esperança 
concreta dos primeiros e sim à esperança concreta dos segundos. Não pretende-
mos, é claro, que esta segunda esperança seja superior por terminar na fé. Mas 
cremos mostrar com isso que na antropologia transcendental não encontramos cri-
tério concreto algum que nos oriente sobre qual seria o acesso correio a qualquer 
personagem do passado37. E contudo, isso é precisamente o que Rahner pretende, 

3� O caráter de antropologia “transcendental” de Ser e tempo (em função de uma ontologia) não só ficou 
claro e explícito na segunda época de Heidegger — que escrevia ao mesmo tempo Kant e o problema 

da metafísica, centrado no sentido ontológico da “imaginação transcendental” kantiana —, mas a partir 
de muitos indícios claros desde a investigação que ele faz da existência humana na primeira das obras 
mencionadas. Assim, por exemplo, se ele distingue autenticidade e inautenticidade, ele avisa que isso não 
constitui um juízo de valor, que não lhe interessa mais uma do que a outra, mas que vai em busca das 
estruturas (existenciárias, não existenciais) que parecem, ambas, possíveis, quer dizer, vai em busca de um 
conhecimento transcendental (cf., por exemplo, os §§ 3�, 35, 38, etc.).

35 Como se sabe, Heidegger distingue em alemão entre atitudes existenciais (existentiell) e categorias 
existenciárias (existential), para usar a tradução feita por Gaos de M. Heidegger, El Ser y el tiempo (México 
2 �962).

36 Op. cit., tese ��, p. 26.

37 O leitor familiarizado com Heidegger apenas precisará recordar, como exemplo do que dissemos, que 
Heidegger trata da consciência moral como de uma voz que se apresenta ou se deixa ouvir esporadicamente. 
Pois bem, este fato da presença esporádica e não contínua, nos coloca necessariamente diante de uma 
certa equivalência, dentro da existência humana, da “voz” e da “não-voz”. Sentir-se chamado e não se 
sentir chamado são igualmente reais. O ser do homem tem que ser o fundamento tanto de um como do 
outro, pois que se trata de duas possibilidades “tácticas” do “ser aí”. Esta redução do ôntico à condição 
de algo fáctico, esta compreensão do ôntico como só ôntico, nos abre as possibilidades de ir mais a 
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quando diz que sua ausência (a da antropologia transcendental) “traz em si um 
duplo risco: considerar as afirmações da cristologia tradicional como exaltações 
mitológicas (no pior sentido) de uns acontecimentos históricos, ou então carecer 
de todo critério para distinguir nessa cristologia entre o que é genuína realidade de 
fé e o que é uma interpretação incapaz de continuar comunicando-nos hoje aquilo 
que a fé quer expressar”38.

E então? Estamos ainda no mesmo ponto de partida? Recorramos mais uma vez 
ao método. Que é que estávamos buscando, na realidade? As bases de uma ciên-
cia: a cristo-logia. Em outras palavras, um método científico, livre de subjetivismos 
e ideologias, para nos aproximarmos assim, com critérios certos e universais, de 
Jesus de Nazaré. Por que estranhar, então, que todos os caminhos apareçam blo-
queados?

O leitor compreenderá assim por que chamamos a nosso ensaio de anti-cristolo-
gia. Sem pretender fazer jogo de palavras, não se trata de uma logia do Anti-cristo. 

Pelo contrário, trata-se de uma anti-logia que liberte Cristo de todas as falsas preten-
sões dos homens, e certamente dos cristãos, de se apoderar dele, de enclausurá-lo 
em categorias universais, de tirar dele sua mordência e seu escândalo e esvaziar 
sua cruz.

Não se creia, entretanto, que nossa intenção seja substituir uma aproximação 
científica a Jesus por outra ingênua, fundamentalista.

Achamos que o único acesso válido a Jesus de Nazaré é o do Novo Testamento, 
isto é, o de um processo de leituras sucessivas que vão desde o interesse concre-
to, histórico, suscitado por ele em seu tempo e espaço próprios, até problemas 
humanos posteriores e atuais, inseridos em mundos de significação radicalmente 

semelhantes ao dele (pelos valores procurados e não por etiquetas confessionais), e 
abertos por lógica existencial aos dados transcedentes trazidos por Jesus dentro de 
suas próprias coordenadas históricas.

Se alguém insistisse em preferir, mesmo para nosso ensaio, a palavra “cristolo-
gia”, diríamos que a única que podemos reconhecer como válida e adaptada às 
próprias colocações de Jesus é uma que, a partir dos dados históricos sobre ele, 
multiplica as leituras de sua mensagem, modificando cada vez a pré-compreensão 

que se leva à leitura ulterior.
Uma cristologia acabada, consistente numa única leitura de todo o material 

(bíblico e/ou dogmático) referente a Jesus de Nazaré nos parece sem saída e, na 
verdade, não-cristã.

fundo, de encontrar o fundamento, o “ontológico”. No caso da consciência moral Heidegger encontra esse 
fundamento no ser compreendido e experimentado como “dívida”. O “ser devedor” é o fundamento da voz 
da consciência (“ser devedor” que atende a sua dívida) e da intranquilidade da consciência (“ser devedor” 
que não atende a sua dívida). Assim a estrutura ontológica fundamental, o existenciário da consciência, se 
revela tanto na consciência como em sua falta.

38 Ibid., tese 9, p. 25.



18Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 20

Mística da lutas camponesas no Brasil
Carolina Teles Lemos1

Resumo: O presente texto apresenta uma sistematização da concep-
ção de mística das lutas camponesas; dos modelos, princípios e ob-
jetivos que as motivam, analisados à luz do pensamento de Marcelo 
Barros e de Jacques Derrida, entre outros. Tomamos como espaço de 
análise três momentos socioculturais de lutas: os movimentos mes-
siânicos, os movimentos da década de 1980 e os movimentos atuais. 
Palavras-chaves: mística; lutas camponesas; messianismo

Mística e religião: o que dizem os autores
Para Boff e Frei Betto (2005, pp. 33-52), as palavras mística, evocando misté-

rio, caráter incomunicável de uma realidade ou intenção, e espiritualidade, re-
ferida ao que não tem arrimo na vida material, têm sido associadas à experiên-
cia religiosa. A partir da teologia da libertação — que na década de 1970 abriu 
caminho para a aproximação entre fé e política — mística e espiritualidade (e 
religiosidade, em sentido amplo) passaram a ser consideradas experiência glo-
balizante, que não desvincula espiritualidade e ação, ética e responsabilidade 
pelos destinos.

No mesmo sentido, afirma Marcelo Barros (2002, p. 2) que “mistério”, e daí vem 
a palavra “mística”, é o segredo que motiva o mais profundo de nossas vidas. E esse 
segredo, diz ele, não é apenas intelectual. Não é apenas ideológico. É de amor.

Isto porque os cristãos acreditam que Jesus de Nazaré resolveu abrir o mistério 
mais profundo do Reino de Deus para todo mundo que quiser apaixonar-se por este 
projeto em sua vida pessoal e para o universo todo. Este é o núcleo da fé, sem o 
qual tudo o mais perde o sentido.

Em uma outra perspectiva, mas com certa semelhança com o pensamento dos 
autores acima citados, Derrida (2000, pp. 11-89) afirma que na religião se cruzam 
duas experiências, dois veios ou duas fontes: a experiência da crença (o crer ou o 
crédito, o fiduciário ou o fiável no ato de fé, a fidelidade, o apelo à confiança cega, 
o testemunhal sempre para além da prova, da razão demonstrativa, da intuição) e a 
experiência do indene, da sacralidade ou da santidade.

Para Derrida (p. 41), a religião é sempre a resposta e a responsabilidade prescrita, 
ela não se escolhe livremente, em um ato de pura e abstrata vontade autonômica. 
Ela implica liberdade, vontade e responsabilidade, mas sem autonomia. Quer se 
trate de sacralidade, quer de sacrificialidade, quer de fé, o outro faz a lei, outra é a 
lei, entregar-se ao outro, a qualquer outro e ao completamente outro.

1 Doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo – Umesp.
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Mística e religião do militante cristão
Entendemos que a mística das lutas camponesas apresentam essas característi-

cas: não é uma experiência apenas intelectual nem apenas ideológica, é de amor, 
como afirma Barros. Ela tem por base, integradas entre si, as duas fontes da religião, 
tal como apontadas por Derrida, qual seja: a dimensão da crença, da fidelidade, do 
testemunhal para além da prova (isto porque as lutas camponesas são um perma-
nente posicionar-se contra a corrente). Articulada com essa dimensão encontra-se o 
segundo aspecto destacado por Derrida: a experiência do indene, da sacralidade e 
da santidade, representada pela busca de eliminar o mal que os aflige (o não-aces-
so à terra e as violências sofridas).

Voltando ao pensamento de Marcelo Barros (p. 2), vemos que para o autor a 
mística é o projeto mais profundo, mais alto que temos na vida, e as razões mais 
profundas do coração para dar a vida por este amor. A espiritualidade é o caminho 
para viver no dia-a-dia esta mística e ela nos pede uma ética, supõe uma coerência 
com o que queremos.

No caso da espiritualidade, afirma Marcelo Barros (p. 3), ela não é monopólio 
das religiões, mas uma dimensão do humano. É a nossa capacidade de dialogar 
com o eu profundo e de ouvir os apelos do coração. É a consciência que se sente 
inserida num todo maior e que capta o elo secreto que tudo liga e re-liga à Fonte 
primeva de todo ser, chamada Deus. Com ele entretém diálogo de intimidade e 
de amor. A espiritualidade é a aura que sustenta os valores de solidariedade, com-
paixão, cuidado e amor, fundamentais para uma sociabilidade verdadeiramente 
humana.

A mística do militante cristão, segundo Marcelo Barros (p. 3), é a paixão pelo 
Reino de Deus. O termo “Reino” pode ser melhor compreendido quando falamos 
em “projeto”. Há um projeto de Deus para o mundo e para nossa vida, e a mística 
mais profunda ocorre quando de tal forma sintonizamos com esse projeto divino 
que podemos dizer verdadeiramente: “O projeto de Deus é realmente o meu pro-
jeto de vida e de ação”.

O mito da “terra para todos” e a salvação do “mal radical”
No caso das lutas camponesas, a mística é alimentada por diversos mitos e sím-

bolos e por idéias-chave presentes na cultura popular e na tradição bíblica. Exem-
plo disso é que, em nossa pesquisa (Lemos, 1994, p. 98), uma afirmação que per-
passa as respostas das(os) lavradoras(es) entrevistadas(os) é a de que a terra é para 
todos. Nessa insistência transparece um dos principais mitos que justifica e sustenta 
as lutas camponesas, o mito da criação, no qual Deus, ao criar a terra, povoou-a 
com as outras criaturas e a deu ao ser humano para que cuidasse dela e nela se 
multiplicasse: “Acho que ele dá força para nós, acho que nós não tamo fazendo 
pecado em invadir terra, porque Deus deixou a terra para todos”. “Eu acho que tem 
que ser assim, né, porque antes Deus deu a terra pra todos, não escolheu pessoa, 
os poderosos que caçaram pra eles.”

Na perspectiva de Derrida (p. 11), para entender a mística da lutas camponesas 
há de articular o discurso sobre a religião com um discurso sobre a salvação (o são, 
o salvo, o indene, o santo, o sagrado, o imune).

Para o referido autor a idéia de salvação está relacionada com a idéia do mal 
(o mal hoje, presentemente): identificando o mal, teremos acesso ao que pode ser 
a figura e a promessa da salvação para o nosso tempo e para a singularidade do 
religioso que está de volta.
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Nessa perspectiva, de qual mal buscam salvar-se os militantes das lutas campo-
nesas? Visam libertar-se dos males de uma política agrária e agrícola que, há sécu-
los, favorece sempre uma classe privilegiada no campo e os deixa desamparados, 
mas buscam libertar-se, acima de tudo, da concentração injusta da terra nas mãos 
dos latifundiários e de todas as conseqüências dessa concentração: fome, doenças, 
falta de moradia, de trabalho, violências e assassinatos.

Se, para Derrida (p. 12), o mal é a abstração radical que se dá em diferentes lu-
gares — máquinas, técnicas, tecnociência, transcendência teletecnológica —, para 
os sem-terra e para todos os que lutam para permanecer na terra e dela sobreviver 
o mal é a não possibilidade de acesso a ela.

Afirma Derrida (p. 12) que, para se falar da religião, é necessário pensá-la a par-
tir de potências de abstração e dissociação, como desenraizamento, deslocaliza-
ção, desencarnação, formalização, esquematização universalizante, objetivação, 
telecomunicação. Vemos que é nessa situação que as pessoas que lutam pela terra 
vivenciam sua mística. E o fazem não como forma de abstração, mas como forma 
de encarnação, de experiência, de envolvimento na superação daquilo mesmo que 
os faz desenraizados, deslocalizados.

Para entender a relação entre religião e razão, Derrida (p. 20) retoma o pensa-
mento de Kant, e afirma que na origem e trajetória dessa relação a imagem da terra 
prometida pode ser o vínculo essencial entre a promessa do lugar e a historicida-
de.

A certeza dessa promessa é alimentada pela mística cotidiana da lutas campone-
sas. Para os que estão envolvidos nessas lutas, tanto é verdade que a terra feita por 
Deus é para todos que Deus até “já deu” provas concretas de que está lutando com 
eles. Em um confronto com a polícia, o jeito que “Deus lutou” foi mandando uma 
forte chuva. Esta chuva favoreceu os(as) sem-terra, pois inutilizou as bombas de gás 
da polícia, além de atolar os ônibus em que veio, facilitando a mobilidade dos(as) 
acampados(as), que estavam acostumados a viver na intempérie:

A questão do dia 28 de dezembro. O confronto com a polícia a gente não esperava nada, todo 
mundo dormindo, de repente o batalhão chegou. O pessoal se pegou na organização e com fé e 
coragem enfrentou os homens. Deus nos ajudou muito. O dia tava bonito e Deus logo mandou 
chuva para nos ajudar. A chuva judiou de nós, mas judiou mais deles. A bomba de gás mesmo 
não ia funcionar com a chuva. Aquele dia para nós foi muito importante, uma data inesquecível 
(Lemos, 1994, p. 85).

A construção do “reino messânico” enquanto lugar da 
resistência infinita hoje

Para Derrida (pp. 29-30) para entender essa religião, duas pistas se abrem: o 
messiânico e a chóra (lugar limítrofe, espaço denso de possibilidades e de signifi-
cados).

Messiânico, para o autor, significa messianicidade (abertura ao futuro ou à vinda 
do outro como advento da justiça; fé sem dogmas, que avança no risco da noite 
absoluta) sem messianismo (sem horizonte de expectativa nem prefiguração profé-
tica).

Chóra, afirma Derrida (p. 29), nunca chegará a professar-se em uma ordem reli-
giosa e nunca se deixará sacralizar, santificar, humanizar, teologizar, cultivar, histo-
rializar. Radicalmente heterogênea em relação ao santo e ao sagrado, ao são e ao 
salvo, nunca se deixa indenizar. É o lugar da resistência infinita e não o da tolerân-
cia, uma vez que esta está sobrecarregada de conotações cristãs.
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Percebemos, no caso da lutas camponesas, que essas duas perspectivas da ex-
periência religiosa se encontram. As lutas camponesas apresentam-se, assim, tanto 
como o messiânico quanto como a chóra. Nela, além do mito da criação, outro 
mito que justifica a luta para conquistar a terra é o da terra prometida, terra em que 
mana leite e mel, que foi tomada dos reis e poderosos, pelos israelitas, com muita 
luta, e que foi distribuída por Josué e os juízes entre as doze tribos de Israel, con-
forme as necessidades de cada tribo.

Ligado aos mitos da criação e da terra prometida conquistada pelas tribos de 
Israel está o mito do paraíso como o lugar predestinado por Deus às pessoas que 
sofrem neste mundo e vivem segundo seus mandamentos. De acordo com este 
mito, o paraíso é um lugar onde as relações sociais se invertem totalmente, isto é, 
as pessoas que sofrem neste mundo gozarão de plena felicidade, enquanto os ricos 
e exploradores de hoje serão seus serviçais.

Ao contrário da idéia tradicional, o paraíso não representa o lugar da igualdade 
social, mas da inversão das classes sociais. Em outras palavras: é o lugar da desfor-
ra dos explorados de hoje. Estes é que terão o poder de mandar, terão suas mesas 
fartas, muita saúde, alegria, festas, roupas bonitas, poderão viver sem trabalhar, 
conviverão com seus amigos etc. Tudo isto na presença de Deus. Essa forma de 
experienciar a mística seria o que Derrida denomina abertura ao futuro ou vinda 
do outro como advento da justiça. Fé sem dogmas, que avança no risco da noite 
absoluta.

Afirma Derrida (p. 12) que, na trajetória do debate, na história da historicidade 
da religião há de encontrar uma forma de considerar uma história do mal radical, 
de suas figuras que nunca se limitam a ser figuras e que sempre inventam um novo 
mal. Isto porque sabemos que a perversão radical do coração do ser humano (Kant) 
não é uma só, nem dada de uma vez por todas. A escritura representa perfeitamente 
o caráter histórico e temporal do mal radical.

No caso da mística das lutas camponesas, o mal radical (a injustiça) apresenta 
sua cara bem explícita: as pessoas não têm a terra e são agredidas quando buscam 
conquistá-la. Se a escritura representa o caráter histórico e temporal do mal radical, 
a memória do sofrimento vivenciado nas lutas relata a busca de superação desse 
mal. Ela também está muito presente nas celebrações, mas já agora transformada 
em símbolo de vitória, pelo fato de ser compreendida como parte do processo das 
lutas camponesas.

A visão de que o sofrimento é também vitória está muito ligada ao mito da terra 
prometida, a qual, para ser conquistada, os israelitas teriam de derrotar todos os 
povos que a estivessem ocupando. Assim como eles sofreram nessas lutas, atual-
mente não pode ser diferente com as(os) sem-terra, pois os fatos que mais os(as) 
marcaram foram: “A missão que fazia tipo procissão e rezamos o sofrimento quan-
do chegamos aqui, o temporal que enfrentamos. Os pistoleiros que enfrentamos, a 
polícia que enfrentamos, o despejo até com metralhadora, tudo. Só por Deus pra 
vencer”. “A celebração da entrada, porque a gente sofreu tanto naquela entrada, a 
gente agradece a Deus a permanência aqui na área e pede que ele ajude a manter 
nosso objetivo” (Lemos, 1994, p. 73).

Afirma Derrida (p. 42) que religião se refere a resposta, a sacramento e testemu-
nho. Esses elementos compõem uma raiz comum entre a religião e a razão crítica e 
tecnocientífica, ou seja, religião e razão têm a mesma fonte. Ambas se desenvolvem 
a partir do recurso à garantia testemunhal do todo performativo que compromete a 
responder tanto diante do outro quanto a respeito da performatividade performante 
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da tecnociência. A mesma fonte única divide-se maquinalmente, automaticamente, 
e opõe-se reativamente a si mesma. Essa reatividade é um processo de indenização 
sacrificial, ela tenta restaurar o indene que é ameaçado por ele próprio.

Nos espaços das lutas camponesas, o sacramento e o testemunho são expressados de 
diferentes formas nas celebrações por eles vivenciadas. Celebrar os acontecimentos da 
luta se torna importante como fator alimentador da mística, pois, como afirma Benincá 
(1987, pp. 97-106), se através do simbólico o ritual conseguir transformar a assembléia 
numa comunidade onde os participantes, abdicando dos seus critérios individuais de 
discernimento, assumirem a visão de mundo celebrada na ação litúrgica, terá, então, 
conseguido sua eficácia. Essa eficácia, porém, exige do fiel participante uma avaliação 
moral de suas práticas sociais e políticas, simbolicamente revestidas com roupagem 
religiosa, à luz dos princípios morais da visão de mundo do ritual.

No caso das lutas camponesas, a força do ritual é um fator alimentador. Nele se 
faz presente a memória dos momentos fortes da luta. Ao narrar os momentos que 
consideram significativos, as lavradoras e os lavradores fornecem elementos que 
nos ajudam a compreender a mística e a força que os mantêm unidos nos momen-
tos mais fortes dos conflitos.

Perguntamos: você poderia contar-nos um momento significativo da luta hoje?, 
ao que as pessoas responderam:

O mais significativo foi o momento que houve a polícia, porque houve um crescimento maior 
e melhor em termos de organizações. O pessoal, quando estava levantando, a polícia chegou, 
por volta das 6h30 da manhã. Com poucas palavras o pessoal já estava unido, tentando resistir 
à polícia. Eram em torno de 700 a 800 policiais contra mais ou menos 1500 a 2000 pessoas. 
Um grupo guarneceu a parte da cerca, levando foice, água para proteger-se contra bomba de 
gás. Levaram também bomba de gasolina, que foi construída na hora. E a terra foi nossa arma. 
E houve orações de uma companheira adventista, que rezou o tempo todo. As mulheres ficaram 
juntas fazendo comida para alimentar as crianças. Era falada uma palavra de ordem, que era 
ocupar, resistir e produzir. Ao meio-dia, conseguimos afastar os policiais e fomos percebendo 
que estávamos com a vitória. Eu sinto que houve uma vitória para os camponeses, e todos os 
sem-terra de todo Paraná e do Brasil. Se eles conseguissem dominar nóis seria uma derrota para 
todo o país. Para nós foi um marco histórico da luta, que é sempre lembrado pelas famílias da 
comunidade de Cristópolis (nome dado ao acampamento) (Lemos, 1994, p. 109).0

Essa narrativa pode ser entendida à luz do pensamento de Derrida (p. 20), que, 
a partir do pensamento kantiano, afirma que só existem duas famílias de religião, 
duas fontes ou dois troncos: a religião de mero culto, que procura os favores de 
Deus, mas essencialmente não age, limita-se a ensinar a oração e o desejo. O ser 
humano não tem de tornar-se melhor, ainda que seja pela remissão dos pecados; 
ou a religião moral, que visa à boa conduta da vida; comanda o saber, dissociando-
o do saber, o qual lhe está subordinado, e prescreve o tornar-se melhor agindo para 
tal fim exatamente a partir do seguinte princípio: não é essencial nem necessário 
que alguém saiba o que Deus faz ou fez para sua salvação, mas antes o que ele 
mesmo deve fazer para ser digno dessa ajuda. Trata-se de uma “fé que reflete”.

A construção do “reino messânico” enquanto lugar da 
resistência infinita na história do Brasil

Não nos resta dúvida que, no caso da mística das lutas camponesas, trata-se 
do segundo tronco, o da “fé que reflete”, uma vez que toda a história do Brasil 
está marcada pela lutas camponesas. Os portugueses que aqui chegaram, com um 
imenso e ambicioso plano empresarial concebido na Europa, e cujo primeiro passo 
para concretizá-lo era apossar-se da terra, avançaram em nosso território, vencendo 
a legítima oposição e tenaz resistência dos índios daqui.
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Os índios, por sua vez, não aceitaram passivamente a invasão de suas terras, de 
seu espaço e condição de vida. Apelaram para a única arma com a qual sabiam 
defender-se, isto é, a prática religiosa.

Os primeiros cronistas e missionários assinalam certa efervescência religiosa em 
tribos tupis-guaranis nos primeiros tempos da colonização. Profetas indígenas iam de 
aldeia em aldeia apresentando-se como a reencarnação de heróis tribais, incitando os 
índios a abandonar o trabalho e a dançar, pois os “novos tempos”, que instalariam na 
terra uma espécie de Idade do Ouro, estavam para chegar.2 Exemplificarei a reação 
dos indígenas com algumas citações de Maria Isaura. Entre os movimentos migratórios 
citados por Maria Isaura, estão os de 1562, na Bahia, com três mil índios.

Ainda na Bahia, na região do rio Real, onde a fome e a doença exterminaram 
os índios aldeados pelos jesuítas, e o restante fugiu para a floresta. Por volta de 
1600, tupinambás migraram em três tropas, em busca do paraíso terreal. Em 1605, 
determinado pajé promoveu a migração de perto de 12 mil índios, que, saindo de 
Pernambuco, foram na direção da ilha de Maranhão, onde outros já se tinham re-
fugiado procurando escapar dos portugueses.

Em 1609,

uma encarnação do demônio ou Jurupari apareceu aos tupinambás, também em Pernambuco, 
propondo-lhes meios para libertarem-se dos brancos e pôr fim às condições penosas em que se 
encontravam. Prometia-lhes que, se o seguissem, levá-los-ia para o paraíso terrestre dos caraíbas 
e dos profetas. O povo foi atrás dele em um número superior a sessenta mil... Afirmava o líder 
que era chegado o momento de os nativos retomarem o lugar dos senhores, escravizando os 
brancos. Por isso Deus o enviara a pregar. O ídolo que adoravam libertaria os fiéis do cativeiro, 
passando os brancos dali por diante a trabalhar, e os que recusassem seriam transformados em 
árvores e pedras (Queiroz, 1976, p.169).

Assim, nos primeiros séculos de colonização movimentos indígenas sincréticos 
violentos e não-violentos enriqueceram a paisagem religiosa e povoaram as rea-
ções de resistência à violência que lhes estava sendo imposta.

Como a distribuição eqüitativa das terras não acontecia, premidos pelas pés-
simas condições de vida, pela pressão dos latifundiários, pela ação do próprio 
Estado, os camponeses foram aos poucos tentando assumir sua própria história e 
organizando-se de diversas maneiras, ao arrepio da lei, para lutar pelo seu chão.

Essas reações às vezes tiveram um caráter apenas de protestos, como no caso dos 
cangaceiros, no Nordeste, entre 1870 e 1940, e o movimento dos balaios, no Mara-
nhão, de 1838 a 1841. Outras vezes apresentaram características de protestos religio-
sos, como é o caso dos movimentos messiânicos3 que surgiram nesse período.

Um exemplo do segundo caso ocorreu em Canudos, em 1870, quando, sob a 
liderança messiânica do monge Antônio Conselheiro, as lutas camponesas assumi-
ram a fórmula mística de busca da terra prometida. Reuniram-se 30 mil campone-
ses que viviam e trabalhavam em regime de comunismo primitivo. Tudo era bem 
comum. Acabaram formando uma cidade, que ganhou o nome de Belo Monte.

A república é que foi ajustar contas com aqueles camponeses “monarquistas”. 
Os três primeiros ataques do exército regular foram repelidos com êxito. Mas o 
combate era desigual, porque os camponeses estavam isolados. Atacados por dez 
mil homens, sucumbiram à grande superioridade de fogo.

2 Uma apresentação dos principais movimentos religiosos das tribos indígenas desse período encontra-se 
em Maria Isaura Pereira de Queiroz, O messianismo no Brasil e no mundo, 2. ed., São Paulo: Alfa-Omega, 
1976, pp.164-216.

3 Para uma melhor compreensão do que sejam movimentos messiânicos, sua caracterização e dinâmica 
interna, ver Maria Isaura Pereira de Queiroz, op. cit., pp. 25-45.
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Outra campanha da vigilante república contra camponeses “monarquistas” foi 
a do Contestado, de 1912 a 1916. De novo sob a liderança de um místico “curan-
deiro e benzedor”, o ex-militar José Maria. Mas o caráter de classe da luta já é mais 
franco e pronunciado que o de Canudos. Essas lutas sob liderança messiânica tra-
duzem seu caráter espontâneo e refletem o isolamento das massas camponesas na 
resistência permanente ao latifúndio.

Com referência às lutas camponesas do século XX, segundo Sauer (1993, p.20), 
a realidade de violência no campo — gestada pelo autoritarismo de um modelo 
agrícola e agrário brasileiro concentrador — gerou uma indignação ética em am-
plos setores da Igreja. Essa indignação ética foi um dos motores propulsores do en-
volvimento e apoio de setores das igrejas às lutas populares no campo. Tais setores, 
influenciados e respaldados pelos pressupostos teórico-teológicos da teologia da 
libertação e pelos avanços eclesiais, desenvolveram uma militância pastoral e fi-
zeram com que as igrejas respondessem com atitudes de solidariedade e denúncia 
proféticas, através de documentos e manifestos oficiais.

A mística como expressão de uma “fé que reflete”
Outro elemento motivador da nova prática que envolvia um tipo novo de agente 

no meio rural foi a Palavra bíblica, que tinha no seu contexto um sentido de inter-
pretação do sofrimento e da esperança, a partir do jeito de ser e viver do homem e 
da mulher pobres e agricultores. Daí a prática ser associada ao jeito profético dos 
agentes bíblicos e às suas dimensões de perceber a atuação de Deus na história e 
na proposta de um novo homem e uma nova mulher, com dignidade e justiça.

Um dos agentes de pastoral ligado à Comissão Pastoral da Terra – CPT assim se 
coloca diante da luta cotidiana pela terra: “Se existe um Deus no qual eu acreditei, 
e eu estou lutando, então eu estou fazendo o que Deus quer. Se ele não existe, eu 
fico feliz igual. Porque estou contribuindo para que as coisas mudem e os outros 
sejam felizes” (Lemos, 1994, p. 124).

O depoimento desse agente pode ser entendido à luz do pensamento de Derri-
da, ao afirmar que Kant, para definir a fé que reflete, recorre à lógica de um princí-
pio simples: para nos comportarmos de forma moral, é necessário proceder como 
se Deus não existisse ou já não estivesse interessado pela nossa salvação.

Pelo que podemos perceber no depoimento do agente acima citado, a falta de 
certeza sobre a existência de Deus não se configura como um grave problema à sua 
mística, uma vez que o que ele deseja mesmo são as mudanças, ou seja, a supera-
ção do mal radical que traz a infelicidade à população camponesa.

Talvez essa experiência pudesse ser melhor compreendida à luz da referência 
feita por Derrida (p. 22) ao pensamento de Hegel. Afirma o autor que, para Hegel, 
a verdade da religião é o saber absoluto. A religião dos tempos modernos será fun-
dada no sentimento de que o próprio Deus morreu. As filosofias dogmáticas e as 
religiões naturais devem desaparecer, e a mais serena liberdade, em sua mais eleva-
da totalidade, deve ressuscitar da maior dureza, da mais empedernida impiedade, 
do vazio da mais grave privação de Deus.

Basicamente, podemos perceber, nas respostas, que os(as) agentes entendem 
como sendo a mensagem de sua religião a questão da solidariedade e do apoio às 
lutas camponesas. Por outro lado, também podemos perceber que o tema da defesa 
da vida tem um papel fundamental nas suas atividades, sendo que o fundamento 
desta defesa passa pelo direito de acesso à terra, pelo espírito comunitário, pela 
busca da união.
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A afirmação bíblico-teológica de que a terra é de Deus, portanto é de todos, foi 
a mais usada para explicitar a mensagem da religião na lutas camponesas: “Pra 
mim começa pela Bíblia, que a terra é de todos e Deus não criou a terra para uns 
enquanto outros não têm o que comer, morar, sobreviver. Eu tenho muito claro que 
Deus quer a terra para todos”(Lemos, 1994, p. 86).

Faz parte do jeito de ser dos trabalhadores rurais a prática da religião de maneira 
concreta. Isto acontece com os pedidos de promessas e rezas especiais que visam a 
superar dificuldades e problemas do cotidiano. São dificuldades que acontecem no 
plantio, na colheita, no pagamento dos empréstimos, no medo constante da perda 
definitiva da terra. É no contexto de medo e insegurança que a prática religiosa ga-
nha força e responde, de imediato, às necessidades dos trabalhadores rurais.

A mística das lutas camponesas se aproxima da afirmação de Derrida (p. 70), que 
afirma que a mesma lógica que fornece uma fonte comum entre religião e ciência se 
faz presente na concepção de salvação: salvar a vida — salvar o vivente como o intato, 
o indene, o salvo, que tem direito ao respeito absoluto, à retenção, ao pudor.

Para o autor, esse postulado coloca uma questão: se por um lado está o respeito 
absoluto pela vida, o “não matarás” (a proibição do aborto, da inseminação arti-
ficial e da intervenção no processo genético tem como base este princípio), por 
outro lado, até mesmo para garantir este princípio, há a necessidade do sacrifício. 
Essa mesma dinâmica se percebe nos momentos mais fortes de conflitos das lutas 
camponesas: para defender a vida, muitas vidas correm o risco de ser, e muitas 
vezes são, sacrificadas.

É na concepção da luta pela vida que se inserem as lutas pelas transformações 
nas relações sociais que se estabeleceram no Brasil nas últimas décadas do século 
XX. Em 1978, o Brasil foi sacudido pela greve histórica dos metalúrgicos do ABC 
paulista. Os trabalhadores rurais não foram testemunhas passivas desses aconte-
cimentos. Entraram na luta, iniciando sua organização para conquistar a terra em 
suas regiões de moradia, resistindo ao êxodo e à migração e denunciando a con-
centração da terra.

A repercussão foi imensa. Os lavradores começaram a organizar-se em numero-
sos municípios. Contavam com a ajuda de vários sindicatos. Eram animados pelo 
trabalho da Pastoral da Terra e pelas comunidades eclesiais de base – CEBs.

Em janeiro de 1985, em Curitiba, Paraná, aconteceu o primeiro congresso dos 
trabalhadores rurais sem terra, com a presença de 1.500 delegados vindos de todos 
os estados. Também estavam presentes representantes de lavradores organizados do 
Peru, do Equador, do México e da Bolívia.

As posições e os princípios formulados nesse encontro foram:
• que a terra seja para quem nela trabalha;

• que a reforma agrária seja feita sob o controle dos trabalhadores;

• que os trabalhadores rurais tenham o poder de decidir sobre como se vai dividir 
as terras e cultivá-las e também sobre as formas de titulação;

• que o governo legalize todas as terras que forem ocupadas;

• os trabalhadores rurais que ocuparem as terras devem criar suas leis e organis-
mos.

A reação violenta do latifúndio não se fez esperar. Um inventário parcial, de iniciati-
va dos trabalhadores rurais sem-terra, apurou 1.100 assassinatos no campo entre 1964 



26Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 20

e 1985. O número de vítimas aumenta de ano para ano. Em 1982, foram assassinados 
58 trabalhadores rurais. Em 1983, já são 98 mortes no campo. Em 1984, são elimina-
dos 128 trabalhadores da roça. Em 1985, o número de mortes sobe para 222. Só nos 
primeiros quatro meses de 1986 são assassinados 115 pobres do campo.4

Pelas afirmações das pessoas citadas e pela descrição da intensidade das lutas 
camponesas, com o resultado de violência descrito, podemos perceber que não é a 
inconsciência da dureza da realidade que leva os camponeses à luta, mas sim, ao 
contrário, a esperança da superação do mal radical das injustiças sofridas. Ou seja: 
eles lutam porque crêem na mudança e crêem na mudança porque lutam. E é isso 
que significa a experiência de uma “fé que reflete”.

Idéias conclusivas
Para Derrida (pp. 20-28), em relação às diferentes forças de abstração presentes 

na sociedade, a religião encontra-se ao mesmo tempo no antagonismo reativo e na 
supervalorização reafirmadora. Ela se encontra onde o saber e a fé, a tecnociência e a 
crença, o crédito, a fiabilidade, o ato de fé estiveram sempre comprometidos, ou seja, 
no cerne da aliança de sua oposição. Deste estado resulta a aporia do sem saída.

No caso da lutas camponesas, vejo que é exatamente aí que se alimenta a espe-
rança de encontrar uma saída; ou seja, as pessoas que lutam pela terra não desco-
nhecem os riscos que correm (está aí a história dos companheiros para alertá-los 
para isso); não desconhecem também a desigualdade presente no jogo de forças 
que marca as lutas (são os que têm e podem tudo contra os materialmente despos-
suídos); eles não ignoram também as contradições presentes nas relações internas 
de suas organizações, nas competições e lutas pelo poder interno, nas fragilidades 
humanas de quem está na luta, mas fazem desse conhecimento o alimento para 
conquistar a superação dessa situação.

Como entender as lutas camponesas sem ter presente a mística que a sustenta? 
Sem perceber o papel importante da memória de todas as lutas anteriores na ali-
mentação das lutas atuais? A memória coletiva, no caso a memória que se expres-
sa na mística das lutas camponesas, constitui um dos mais poderosos agentes de 
solidariedade social. Utiliza símbolos cheios de sentido. As recordações evocadas 
por esses símbolos estão carregadas de afetividade comunitária, são fonte de co-
munhão psíquica e quase biológica; oferecem uma explicação, ou pelo menos 
uma racionalização da situação atual. Por último, propõe lições para o futuro. É o 
suficiente para contribuirem para a solidariedade das pessoas envolvidas nas lutas, 
para chamarem seus membros à participação e para orientá-los na ação individual 
e coletiva.

A mística do militante, como afirma Marcelo Barros (p. 5), pode ser religiosa 
ou não. Para quem é cristão, ela se chama “mística do Reino de Deus”. E a pessoa 
acredita que para vivê-la é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Por 
isso, um sinônimo de mística cristã é também “espiritualidade”, que não tem nada 
a ver com “espiritualismo” e sim com “ser conduzidos pelo Espírito de Deus”. 
Quando alguém se deixa possuir pelo amor, pela solidariedade, pela sacralidade da 
vida e pelo cuidado com todos os seres vivos, isso é sinal de que está possuída pelo 
Espírito Divino. Essa experiência certamente é feita por muitos camponeses que se 
põem em luta para defender suas terras e conquistar outros direitos.

4 Um dossiê detalhado da violência no campo entre 1964 e 1986 encontra-se em Assassinatos no 

campo: crime e impunidade (1964-1986).
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Buscadores da Nova Era: um universo 
sem fronteiras

Azize M. Y. Medeiros1

Resumo: Este artigo mostra o movimento Nova Era como uma forma de reli-
giosidade pós-moderna, em que os elementos culturais, com seus símbolos, 
mitos e ritos são resgatados, reconstruídos e recriados a partir de experiên-
cias subjetivas de encontro com o sagrado. É um movimento que se apresen-
ta como reação às incertezas desse período, que chamamos de pós-moder-
no. Esse experimentalismo, vivido por pessoas principalmente das camadas 
média e alta da população, manifesta um caráter essencialmente urbano e 
transcende fronteiras culturais e étnicas, desenvolvendo nos indivíduos um 
sentimento de pertença momentâneo pelo grupo do qual participam. São 
grupos itinerantes, com intensa rotatividade de participantes, sem lugar fixo 
ou estrutura hierárquica definida, mas que, de algum modo, compartilham 
o mesmo ethos. Seu único objetivo é a experiência individual de encontro 
com o sagrado. Trata-se de um movimento que expressa repúdio à racio-
nalidade das religiões organizadas e busca o reencantamento do mundo. 
Palavras-chave: Nova Era, pós-modernidade, experiência, sagrado, raciona-
lidade, reencantamento.

Nenhum aspecto da vida está sendo alterado de maneira tão intensa e perma-
nentemente submetido à sensação de caos e abandono quanto aqueles que se 
manifestam no espaço urbano. Populações inteiras são confrontadas com a desa-
gregação em diversos níveis, com a impotência pessoal e institucional e o cres-
cente medo que isso proporciona. A vida humana se encontra esvaziada de suas 
verdades e certezas absolutas. As informações massivas introduzidas nos lares pela 
televisão mostram que os aspectos aterrorizantes do mundo não são apenas locais, 
mas ocorrem numa proporção global. A escala de valores fornecida pelas tradições 
não mais corresponde às necessidades deste mundo conturbado e sem sentido. Isso 
acarreta uma sensação de confinamento espacial: não há como escapar, pois não 
há para onde ir — o mundo todo está ou igual ou pior do que aqui.

As comunicações via satélite, as informações, fornecidas ao mundo todo ins-
tantaneamente, representam uma ruptura definitiva com o passado e a certeza de 
que muitos aspectos da vida nunca mais serão os mesmos. A contemporaneidade 
expressa um acelerado esvaziamento das tradições. Às características específicas 
desse momento da história chamamos “globalização”.

É impossível ignorar os efeitos que este momento de profunda transformação provo-
ca nos seres humanos, em aspectos corriqueiros de suas vidas. Como afirma Giddens,

�  Mestra em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás – UCG.
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É errado pensar que a globalização afeta unicamente os grandes sistemas, como a ordem finan-
ceira mundial. A globalização não diz respeito apenas ao que está “lá fora”, afastado e muito 
distante do indivíduo. É também um fenômeno que se dá “aqui dentro”, influenciando aspectos 
íntimos e pessoais de nossas vidas [...] sistemas tradicionais de família estão começando a ser 
transformados, ou estão sob tensão, especialmente à medida que as mulheres reivindicam maior 
igualdade (2006, p. 22).

Esse mesmo autor aponta para o fato de a globalização não ser um “processo 
singular, mas um conjunto complexo de processos” (p. 23), o qual tem sido res-
ponsável pelo ressurgimento de identidades culturais locais em várias partes do 
mundo, bem como pelo enfraquecimento de estados nacionais antigos e a aparição 
de nacionalismos locais.

O que pode ser observado é que tais processos geram no ser humano pós-moderno 
uma sensação de crise permanente. Os indivíduos se encontram impregnados pelo 
desapontamento diante da inoperância dos sistemas desenvolvidos para proporcionar-
lhes conforto e segurança, seja no plano pessoal e metafísico, como nas igrejas, seja no 
plano social e político, como nas muitas instituições democráticas.

Embora a modernização tenha trazido uma série incomparável de benesses ao 
ser humano, trouxe também uma enorme sensação de insegurança e confronto 
com riscos das mais variadas espécies — novos e inteiramente desconhecidos pelas 
tradições.

A ciência, que sempre teve à mão respostas e soluções para qualquer problema 
surgido, parece, agora, ser ela mesma a responsável pela criação de parte desses 
problemas,  para os quais não apresenta solução. A exigência da racionalidade 
imposta pelo sistema capitalista provocou um esvaziamento do sentido da vida. Os 
ecologistas estão, de forma contundente, mostrando situações reais que transcen-
dem qualquer possibilidade científica de solução. A modernização e a sua execu-
tora ciência não trouxeram a tranqüilidade esperada e prometida pelo entusiasmo 
dos iluministas. Muito pelo contrário, a modernidade gerou um tempo de incerte-
zas imutáveis. Vive-se hoje uma situação permanente de risco. A esse respeito diz 
Giddens (2006) que é preciso estabelecer uma distinção entre dois tipos de risco: 
o risco externo, aquele que vem de fora, resultado da tradição ou da natureza; e o 
risco fabricado, aquele “criado pelo próprio impacto de nosso crescente conheci-
mento sobre o mundo” (p. 36).

A pós-modernidade se apresenta como um período de grande insegurança, exa-
tamente porque não podemos prever, controlar e muito menos impedir as conseqü-
ências do risco fabricado. Dentre os muitos exemplos citados pelos ambientalistas 
encontra-se o do aquecimento global, que certamente já está provocando situações 
impossíveis de ser evitadas ou controladas pela ciência. É hoje unanimidade entre 
cientistas e cidadãos comuns que as alterações climáticas já atingiram o cotidiano 
de todos os seres vivos sobre o planeta Terra, seja nas zonas urbanas, seja nas ru-
rais. Isso sem mencionar os constantes riscos de catástrofes nucleares e a incômoda 
problemática dos lixos industriais.

Ao mesmo tempo, em meio a essa realidade científica e tecnológica sem par 
na história da humanidade, convivemos ainda com quadros medievais de miséria, 
epidemias, fome e opressão. Em resumo: o ser humano vive hoje um tempo de 
incertezas e medo gerados pelo próprio ser humano. O ser humano pós-moderno 
se defronta paulatinamente com uma dolorosa e inquietante certeza de perda de 
significados. Os referenciais postulados pelas tradições já não oferecem respos-
tas tranqüilizadoras. O ser humano recolhe-se, portanto, à sua individualidade em 
busca de sentido para o caos produzido pelos riscos externos e fabricados.
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Beck (in Giddens, 2004) aponta como sendo o desejo mais generalizado do 
mundo ocidental, hoje, o levar “a própria vida”, no sentido literal de viver a própria 
vida. Afirma que “a luta diária pela própria vida tornou-se a experiência coletiva do 
mundo ocidental. Exprime o que resta de nosso sentimento comunitário” (p. 235). 
De acordo com esse autor, a globalização significa a destradicionalização, ou seja, 
as fontes de identidade coletiva, grupal e de significado, como identidade étnica, 
consciência de classe, fé e progresso, que serviram de estímulos às democracias 
na década de �960, perderam sua mística e se apresentam decompostas. Segundo 
Beck, os que vivem nessa sociedade global estão em permanente formulação de 
novas classificações enquanto descartam as antigas. Para ele,

as culturas e identidades híbridas que resultam são exatamente a individualidade que, então, 
determina a integração social [...] individualização, neste sentido, significa destradicionalização, 
mas também o oposto: uma vida vivida em conflito entre diferentes culturas, a invenção de tradi-
ções híbridas [...] nem os sistemas tradicionais (por exemplo, religiosos) de interpretação podem 
isolar-se do que está acontecendo; colidem uns com os outros e terminam na competição e no 
conflito públicos, em nível tanto global quanto local (p. 242).

Desse modo, Beck (in Giddens, 2004) prossegue afirmando que, diferente do 
que se fazia anteriormente, a cultura hoje não pode mais ser definida pelas tradi-
ções, mas é preciso considerá-la uma área de liberdade que protege cada grupo 
de indivíduos e tem a capacidade de produzir e defender sua própria individuali-
zação. Mais especificamente, diz ele, “a cultura é o campo em que afirmamos que 
podemos viver juntos, iguais, mas diferentes” (p. 245).

É nessa definição de cultura, de características híbridas, que podemos enquadrar 
o movimento Nova Era, um movimento onde as pessoas buscam autonomia para, 
no coletivo, vivenciar suas individualidades.

Toda situação de medo, de inquietação, diante das incertezas ou da sensação de 
impotência em face do desconhecido e assustador, porém inevitável, estimula os 
indivíduos a buscar a salvação e, conseqüentemente, a atribuir novos significados 
ao seu cotidiano.

Com a dessacralização do mundo provocada pela racionalização moderna, in-
tegrada de forma visceral às religiões tradicionais, o ser humano viu-se compelido 
a recolher-se e buscar as soluções em si mesmo, no seu conhecimento interior, tal 
qual sugerido pelo mote délfico “conhece-te a ti mesmo”. Desse modo abriu novos 
caminhos de salvação sustentados por uma ontologia e epistemologia fundamen-
tadas na subjetividade. O movimento Nova Era busca essencialmente criar uma 
nova maneira de relacionar-se com o mundo, na qual haja espaço para a força do 
espírito humano. E nisso reside uma das suas principais características.

A Nova Era, originariamente, começou a ser delineada a partir da década de �960, 
embora algumas de suas raízes estejam vinculadas às teses preconizadas pela teosofia, 
desenvolvida por Helena Blavatsky no século XIX. Possui estreitas relações com a liber-
dade e o pacifismo do movimento hippie e com a herança cultural da contracultura.

Segundo Amaral (2000), as publicações iniciais do movimento Nova Era surgi-
ram a partir do final da década de �960, quando também foram realizados os pri-
meiros experimentos com drogas psicodélicas e iniciações na fé oriental. Em �980, 
foi lançado o livro A conspiração aquariana, de Marilyn Ferguson, cuja publicação 
torna evidente que a Nova Era já se havia transformado em um fenômeno de massa 
nos Estados Unidos.

O movimento Nova Era tem-se caracterizado pelo pluralismo de manifestações 
de retorno ao sagrado, fundamentadas essencialmente na experimentação. Como 
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afirma Terrin (�996, p. 222), “é o surgimento de uma mais ou menos poderosa força 
experiencial e religiosa, sem necessidade de religiões”. Esse movimento se apre-
senta como uma forma de religiosidade pós-moderna, resultante da secularização 
produzida pela modernidade.

As experiências são buscadas pelo interesse em desenvolver a consciência da 
espiritualidade em sua ligação com o sagrado, com o numinoso, no sentido descri-
to por Otto (�985).

A psicologia humanista e mais especificamente a teoria transpessoal de Stanislav 
Grof, psiquiatra que há quarenta anos se dedica a pesquisas sobre a consciência, 
desenvolveram métodos eficazes de auto-exploração, cura e transformação da per-
sonalidade, baseados em terapias tradicionais e práticas espirituais arcaicas que 
possibilitam ao buscador da Nova Era o tão ansiado encontro com o sagrado.

O sagrado compreendido pela Nova Era se afasta do conceito patriarcal de Deus 
e aceita as concepções das grandes tradições orientais, que enfatizam a não-sepa-
ração e a interdependência de todas as realidades viventes. Em se tratando de Nova 
Era, é impossível separar a religiosidade de seu componente terapêutico. A visão 
holística do ser humano é essencial nas tradições orientais, em que corpo, mente, 
emoção e espiritualidade são inseparáveis. Um ser humano saudável é aquele que 
manifesta harmonia e equilíbrio entre essas quatro dimensões.

Para Terrin (�998, p. 237), em se tratando de religiões antigas, ou das mais recen-
tes pesquisas sobre psicossomática, ou das novas religiões, não temos o direito de 
falar de “religião ou terapia de maneira disjuntiva, mas sim de religião e terapia”.

Da mesma forma é fundamental para o movimento Nova Era o conceito de cons-
ciência, que é vista como um atributo primário da existência e não como resultado 
de processos fisiológicos do cérebro (Grof, 2000).

Também é enfaticamente repetido que a natureza humana não é animal e sim 
divina. O universo como um todo é essencialmente energia criativa e auto-orga-
nizadora, e a consciência humana faz parte intrínseca da consciência maior que 
move o cosmo.

A possibilidade de transformação da realidade exterior a partir da própria cons-
ciência é um dos fundamentos básicos da Nova Era.

O objetivo essencial de busca para os integrantes desse movimento é tanto o 
encontro quanto um processo permanente do buscar. O que os move é a certeza e 
a esperança de que, a cada nova experiência, o numinoso se manifeste com clareza 
e que isso possa ser incorporado ao espírito, transformando, desse modo, a maneira 
de enfrentar o mundo, atribuindo-lhe um novo sentido.

Magnani (2000, p. 26) cita Amaral, que afirma que o fenômeno Nova Era “é um 
sincretismo em movimento”, um “estilo de lidar com o sagrado”, não se configu-
rando, portanto, num “produto acabado responsável por uma identidade religiosa 
fixa”, mas trata-se de um “processo em andamento”.

Para compreender como esse movimento se apresenta e demonstrar que, sob tal 
denominação, a heterogeneidade de suas atividades não se reduz a um “amonto-
ado de práticas desconexas, mas apresenta padrões e regularidade”, Magnani (pp. 
27-32), referindo-se mais particularmente ao espaço urbano da cidade de São Pau-
lo, agrupou-as em cinco modalidades: sociedades iniciáticas, centros integrados, 
centros especializados, espaços individualizados e pontos de venda.

Embora essa divisão se refira a São Paulo, tais modalidades são praticamente as 
mesmas em todos os espaços urbanos, inclusive em Goiânia. No entanto, as deno-
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minações podem variar, podendo também tais grupos ser chamados de alternati-
vos, holísticos, esotéricos ou místicos.

A nossa pesquisa aborda somente as experiências proporcionadas pelos centros 
especializados em práticas terapêuticas. Seus fundamentos podem ser encontrados 
na teoria transpessoal desenvolvida por Stanislav Grof, que analisa, há mais de 
quarenta anos, de forma detalhada, os estados incomuns de consciência vivencia-
dos por pessoas submetidas a terapias que envolvem trabalhos corporais e formas 
particulares de respiração.

Para Grof (2000, p. 205) a espiritualidade é de ordem subjetiva e baseia-se em 
experiências diretas com aspectos e dimensões não-comuns da realidade e não 
exige um local apropriado ou uma pessoa designada para intermediar o contato 
com o divino. São experiências místicas que não necessitam de templos ou igrejas, 
pois o templo é o próprio corpo, “território do sagrado”. No contexto em que tais 
experiências sagradas ocorrem, as pessoas precisam apenas da natureza, de seus 
próprios corpos, às vezes de um mestre que as oriente e de um grupo de compa-
nheiros que lhes dê apoio.

As manifestações espirituais, segundo Grof (p. 205), podem ocorrer de duas for-
mas distintas:
a) a experiência do divino imanente, quando acontece a percepção súbita da re-

alidade diária transformada, em que pessoas, animais e objetos à sua volta são 
manifestações de um campo unificado da energia cósmica, e as barreiras entre 
esses elementos são irreais e ilusórias. Essa é a experiência direta da natureza 
como deus, de acordo com Grof, o deus sive natura de Spinoza;

b) a experiência do divino transcendente, que envolve a manifestação de seres 
arquetípicos e domínios da realidade, que costumam ser transfenomenais, inal-
cançáveis à percepção no estado de consciência diária.

É interessante observar que o início de todas as grandes religiões foi marcado 
por experiências do divino imanente ou transcendente por parte de seus fundado-
res, daí, portanto, serem chamadas de experiências fundantes. Tais experiências de 
ligação com o aspecto sagrado da realidade são comuns, aceitas como naturais e 
incentivadas pelas sociedades pré-industriais e por civilizações arcaicas. Observa-
se aqui, portanto, que a nossa civilização, fundamentada na lógica materialista, ro-
tulou de patológica tais experiências por não conseguir explicá-las pelo arcabouço 
da ciência racionalista.

Essas são as experiências buscadas pelos integrantes da Nova Era, algo que se 
constitua na fundação da sua relação pessoal com o sagrado, uma dimensão à qual 
poderão retornar sem interferências externas, porque está inclusa no seu próprio 
universo mítico.

O individualismo pós-moderno proporcionou experiências de autodescoberta 
que permitiram ao buscador da Nova Era sentir e viver o numinoso. Essa dimensão 
da psique humana é denominada Self, uma apropriação bastante significativa da te-
oria de Jung. Self seria exatamente “a instância interior totalizadora da identidade” 
(Mourão, �997, p. 68). A ligação permanente com o Self desencadeia o processo 
de individuação. Esse conceito, também junguiano, representa a realização e atua-
lização das potencialidades individuais.

Desse modo o individualismo pós-moderno, caracterizado por um profundo ego-
centrismo de características essencialmente hedonistas, pelo experienciar, avança 
em direção a uma individualização integrativa, por meio do ensimesmamento, des-
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se mergulho interior de busca de sentido, que pode ser proporcionado pela própria 
consciência, a qual, em contato com o mysterium tremendum e fascinans, resigni-
fica o mundo, seu papel e sua relação de alteridade. O ensimesmamento retira o 
indivíduo do estado de alteração em que vive, um estado de permanente estresse, e 
confere um sentido ontológico à vida onde o ser determina o fazer. O experimentar 
é a ferramenta do encontro com a consciência e o retorno à capacidade criativa de 
atribuir significados ontológicos.

O experimentar é uma exigência da consciência humana em sua busca por sig-
nificados e proporciona à Nova Era um caminho epistemológico para a redescober-
ta do sentimento de pertença à humanidade, embora a salvação seja inteiramente 
individual. O ser humano torna-se o único responsável pela sua própria salvação. 
Isso porque o divino não é externo, mas se encontra no interior da própria cons-
ciência. O reconhecimento dessa unidade integradora consolida o pertencimento 
grupal.

Nas vivências da Nova Era, o objetivo é exatamente buscar no interior da própria 
consciência, na força do espírito, o significado da vida e a compreensão de seus 
desdobramentos. Nessas situações específicas de experimentação, o logos racional 
é identificado com o ego e deve ser evitado, pois representa o caráter profano. A di-
mensão simbólica manifesta o sagrado. Faz parte do imaginário humano em busca 
da compreensão de sua própria realidade. Para o ser humano da Nova Era, o mal 
reside na fragmentação, na separação do ser humano de sua essência divina. Por 
esse motivo toda realidade prescinde de sentido, corroborando para uma condição 
humana de angústia e desespero. As suas experiências explodem em símbolos. Não 
há outra possibilidade de expressar o que foi vivenciado. As descrições fornecidas 
por Grof em suas pesquisas parecem corroborar Bartolomé Ruiz, quando afirma 
que

É a junção simbólica que confere sentido pleno à realidade fraturada. O símbolo rejunta as partes 
separadas. O ser humano, ao conferir um sentido às coisas, realiza uma juntura simbólica com 
o mundo [...] à natureza do símbolo corresponde a capacidade de juntar as partes separadas, 
conferindo uma nova unidade ao que estava distante [...] o símbolo tem como potencialidade 
própria a conjunção das partes fraturadas numa nova unidade significativa (2004, p. �34).

Desse modo o movimento Nova Era é uma reação aos séculos de desmistifica-
ção ou, na linguagem de Weber, de desencantamento do mundo, proporcionada 
pela imposição da racionalidade como único modo de atingir a verdade.

Como afirma Bartolomé Ruiz (p. �42), essa racionalidade ou “entronização do 
logos” procurou “destituir de valor lógico, epistemológico ou ontológico qualquer 
aspecto simbólico ou referência ao mundo do imaginário”. E, continua Ruiz, a fun-
ção simbólica é exatamente um instrumento de manutenção do equilíbrio psicos-
social para o ser humano. Conforme Cassirer e Jung (apud Bartolomé Ruiz, p. �46), 
“a doença mental nada mais é do que a perda ou distúrbio da função simbólica”.

Talvez a redução e, em alguns casos, a perda total da função simbólica seja 
a responsável pelas crises ocorridas na sociedade moderna, em diferentes níveis. 
Uma crise caracterizada pelo que Tarnas (2002, p. 437) chama de “profunda inde-
cisão metafísica e epistemológica”.

A Nova Era apresenta, em última instância, um compromisso básico de, en-
quanto movimento de religiosidade secular, manter-se atrelada à função simbólica, 
alimentando-a por meio do constante experimentalismo.

Ao concluirmos este estudo sobre o movimento Nova Era, podemos lançar, jun-
tamente com Blanc, a seguinte pergunta:



34Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 20

Será possível ao ser humano contemporâneo abrir-se de novo ao sagrado sem regredir para 
formas arcaicas de espiritualidade, unindo modernidade e tradição, imanência e transcendência, 
humano e divino em mútua e fecunda reciprocidade? Poderá o encontro com outras culturas 
ser incentivo suficiente para a reconciliação do Ocidente com suas próprias raízes e tradição? 
(200�, p.�5).
É possível, dessa forma, estabelecer a ligação entre a racionalidade estruturada 

nas sociedades ocidentais e o surgimento de uma religiosidade que se sustenta no 
encantamento, no retorno aos ritos e símbolos sagrados.

Os indivíduos da Nova Era são buscadores. Desejam encontrar em si mesmos o 
que Weber (�999, p. 280) chama de “forças extracotidianas”, historicamente co-
nhecidas como mana ou orenda, e denominadas por esse autor carisma. Embora 
a Nova Era chame tais forças de energia, com base nas informações derivadas das 
pesquisas de física quântica, o seu único objetivo é experimentar esse poder inter-
no e compartilhá-lo com seus pares nos momentos específicos dos encontros.

É possível, porém, perceber que a ampliação de estudos e pesquisas relacionadas 
a esse tema traz o esboço de uma epistemologia e uma ontologia que não separem 
ciência e religião, mas, ao contrário, promovam o reencontro de duas formas do 
conhecer que não são excludentes, mas sim integrativas diante da complexidade 
da vida e do humano.

A Nova Era é uma clara demonstração de que é impossível ignorar os mistérios 
que acompanham as civilizações ao longo da história e os resultados da experimen-
tação transpessoal vivida pelos integrantes desse movimento. Percebe-se que uma 
transformação de ordem psicoespiritual já está ocorrendo na sociedade humana. É 
preciso, no entanto, evitar os radicalismos de ambos os lados e permitir que ciência 
e religião sejam abordagens complementares na maneira de conhecer a vida.
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Cosmologia e antropologia
Adolphe Gesché1

Resumo: Neste trabalho, Adolphe Gesché propõe-nos a tese de que 
o território teológico se divide em três grandes regiões: Deus, o ho-
mem e o universo (o cosmo, a natureza). E oferece-nos o estado da 
arte sobre como está a questão hoje sobre cada um desses temas. 
Palavras-chaves: cosmologia; antropologia; Deus

Começando pelo tema do universo, do cosmo, ninguém contestará que prati-
camente se evaporou da teologia, seguindo a desconstrução da ontoteologia e o 
questionamento da cosmometafísica. A denúncia de ambigüidades da “teologia 
natural”, do “direito natural”, da “moral natural” é uma amostra disso. Hoje se fala 
mais de metafísica ética (Lévinas), de ontologia da linguagem (Ricoeur), de teologia 
da Palavra (Ebeling). A cosmologia, que outrora mantinha um grande espaço na te-
ologia, é hoje deixada de lado e considerada irrelevante diante das urgências éticas 
do momento. Deus – e é verdade – se interessa mais pelo homem do que pelo pôr-
do-sol. Então, quem ousaria ainda, sem má consciência, se permitir as divagações 
leibnizianas de uma distração meditativa sobre os mistérios teológicos (se é que 
há) do universo? A teologia, tendo soltado as amarras, tornou-se deliberadamente 
acósmica e se centrou sobre o homem (reviravolta antropocêntrica)2.

No que diz respeito à temática de Deus, observamos, é verdade, desde há alguns 
anos, uma certa recondensação teológica. Deus estava, sem razão, bastante ausen-
te de uma teologia que confiava sua sorte mais à filosofia, quando não o excluía 
sem cerimônia do seu campo (certos teólogos da morte de Deus). Incontestavel-
mente se manifestou um sobressalto. O que mais importa, porém, é constatar que 
ele está fundamentalmente marcado por uma flecha antropológica. Desaparecen-
do as paragens cosmometafísicas, o discurso sobre Deus se fixou sobre o traçado 
– efetivamente central e fundante – do homem “à imagem e semelhança de Deus”. 
Daí em diante, ele se construiu rio acima, como uma descoberta de Deus a partir 
do homem, do próximo (e não mais do cosmo); rio abaixo, como uma boa nova de 
salvação para o homem (e não mais como a chave do universo). A construção desse 
discurso é sem dúvida válida. Entretanto, devemos nos perguntar se não se entrega 
a um certo desvio antropológico. Chegamos assim à terceira região teológica, a do 
homem.

� Este texto foi extraído do cap. � de Adolphe Gesché. O Cosmo. Col. “Deus para pensar”. São 
Paulo: Paulinas, 2004. pp. �9-39.

2 J.-B. Metz assinalou com vigor essa reviravolta, buscando-lhe bases teóricas até em são Tomás. Cf. 
METZ, J.-B. Christliche Anthropozentrik; über ber die Denkform des Thomas von Aquin. München, 
�962.
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Este, sem dúvida, é um tema régio. A teologia especulativa tomou, depois dos 
anos sessenta, um rumo ético e antropológico, que aliás teve o seu preço. Muitos 
fatores entraram em jogo. Fatores teóricos externos: as filosofias do sujeito (feno-
menologia, existencialismo), dos valores (personalismo), da linguagem (nova her-
menêutica), da metafísica ética (E. Lévinas), de um lado; as ciências humanas (psi-
cologia, sociologia, lingüística, antropologia social e cultural), de outro: tudo con-
tribuiu para centrar as preocupações sobre o homem, individual ou societal. Sem 
contar os fatores práticos. Alguns, internos também eles, como o despertar pastoral 
em países descristianizados, sempre nesses mesmos anos pós-guerra3, e, em época 
mais recente, a descoberta de solidariedades com os mais desprovidos. Outros, 
externos também, como as críticas atéias de um cristianismo que seria fuga deste 
mundo e esquecimento dos homens: tudo concorre para pressionar os cristãos a se 
atrelarem a essas urgências. Daí, sob formas diversas (teologias da secularização, 
da libertação, da palavra etc.), surge uma teologia que não hesitamos em chamar 
de antropológica, isto é, antropocêntrica.

Não se trata de maneira alguma de renunciar a essa descoberta e de contradizer 
seus discursos. Para o homem, evidentemente, mas também para Deus, que para 
nós é antes de tudo o Deus da philantropia, foi bom, e continua sendo, que haja 
contínua preocupação com o homem e que a teologia tome aqui seu lugar na con-
junto dos discursos sobre o homem. Todavia, a questão que se apresenta é saber 
se, para salvar a empreitada que foi descoberta nessa renovação antropológica, 
não seja conveniente reatar com o cosmo e a natureza. Esse é o significado deste 
capítulo, onde gostaria de mostrar como e por que uma teologia da criação (e es-
pecialmente do cosmo) se impõe hoje em dia como uma tarefa das mais urgentes 
e das mais benéficas4.

Por que desejar uma teologia do cosmo?
A constatação de uma lacuna cosmológica na teologia poderia, na aparência, 

levar a uma reação muito acadêmica, talvez conduzindo, e no melhor dos casos, 
alguns teólogos em férias a se debruçarem sobre os luxos gratuitos da contem-
plação do universo, a fim de escrutar os seus enigmas e mistérios. Mesmo que tal 
retorno não devesse ser desprezado, porque a gratuidade faz paradoxalmente parte 
das nossas necessidades, há aí mais do que uma simples brincadeira. De fato, se 
olharmos de perto, veremos que se trata nada menos do que da sorte de Deus, da 
sorte do homem e da sorte (teológica) do cosmo. Eu explico.

A sorte de Deus, antes de tudo

É indispensável que se assegure a Deus aquilo que poderíamos chamar de “re-
serva cosmológica” (B. Willaert). Que Deus seja antes de tudo o Deus do homem, 
isso não há nenhuma dúvida, sobretudo na tradição judeu-cristã. Todavia, como 
lhe é concedido todos os seus direitos se tudo acontece como se no fundo não 
houvesse senão o homem, e o resto seja dito da boca para fora e como simples 
“delicadeza metafísica” (Whitehead)? Deus seria Deus se não fosse Deus de todas 
as coisas? E, portanto, do cosmo? Considerando-o simplesmente como Deus do 

3 Cf. GESCHÉ, A. La Théologie et les Défis de son temps. In: ————. L’Enseignant de la religion au 
carrefour de la théologie et de la pédagogie. Louvain-la-Neuve, �994. pp. �7-60.

4 A importância de um retorno à teologia da criação é sublinhada por GISEL, P. La Création; essai 
sur la liberté et la nécessité, l’histoire et la loi, l’homme, le mal et Dieu. Genève, �980. Quero 
sublinhar principalmente a necessidade de um retorno à reflexão sobre o cosmo.
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homem, no mínimo correríamos o risco de reduzir Deus à nossa medida, às nossas 
necessidades. Uma teologia demasiad

amente acentuada sobre o homem corre o perigo de, insensivelmente, fazer 
Deus à nossa imagem e semelhança. Voltaire já havia observado isso. Então che-
gará ou pode chegar o dia em que Deus, simples reflexo, embora engrandecido, 
de nós mesmos, será rejeitado. Aliás, podemos nos perguntar se os ateísmos não 
encontram aqui a sua fonte e raiz de ser, quando rejeitam um Deus no qual eles não 
vêem senão projeção do homem. Um Deus que não faz outra coisa senão remeter 
ao homem sua própria imagem só pode ser inútil. No mínimo, cansativo, pois o 
homem não tem interesse em se encontrar em todos os lugares como num espelho; 
na pior das hipóteses, insuportável, se é verdade (o inferno pode ser os outros) que 
o homem pode morrer por nunca ter senão ele mesmo como horizonte, embora 
com Deus interposto. É absolutamente verdade dizer, com Diderot, que “o homem 
é o termo único donde se deve partir e para o qual tudo deve fazer convergir” 
(Encyclopedie)?

Assim, é importante e urgente que se dê maior dimensão a Deus, sem o restringir 
às nossas utilidades, sejam elas as mais respeitadas. A esse respeito – eu levanto 
aqui uma hipótese -, poderíamos nos perguntar se há real diferença entre duas teo-
logias, aparentemente opostas, a do pietismo e a da revolução. No plano da estru-
tura, não há a mesma requisição de Deus em função das necessidades do homem, 
mesmo que tais necessidades sejam diametralmente diferentes e que os teólogos 
que as sustentam estejam em guerra? É claro que Deus pode ser invocado para as 
necessidades da alma e convocado para causas justas; mas quando se esquece e se 
deixa de lado todas as outras dimensões, não há aí uma rarefação e, portanto, dano 
causado a Deus? Uma teologia da criação, e deliberadamente uma teologia do cos-
mo, deveria, se assim se pode dizer, dar mais ar e espaço a um Deus não restrito ao 
homem. Deus é Deus de todo o universo ou ele não é Deus, embora o essencial de 
sua preocupação seja o homem. Para que Deus seja o Deus do homem, é preciso 
que ele seja Deus e, portanto, não somente o Deus do homem.

A sorte do homem, em seguida

O homem está implicado igualmente, ou até mais, na problemática aqui le-
vantada. Uma teologia demasiada e exclusivamente antropológica pode acabar, 
não somente se estrangulando (por falta de falar de Deus), mas paradoxalmente 
estrangulando também o homem, o mesmo que procurava defender. É muito im-
portante constatar que a exaltação humanista leva muitas vezes aos seu contrário. 
Um humanismo exacerbado e fechado não conduziu ao tema da náusea, retoma-
do vigorosamente hoje em dia por anti-humanistas declarados, ao proclamarem a 
morte do sujeito5, e que eu chamaria de verdadeiras “antropologias da morte do ho-
mem”? Não me parece que o homem ganhe ao ser seu único universo (“Não é bom 
que o homem esteja sozinho”). Compreendemos que diante do risco de alienação, 
de destituição de si mesmo, foi necessário, durante um certo tempo, entregar o 
homem ao homem (Feuerbach, Sartre). Todavia, não se deve confundir alienação 
com alteridade, pois esta não é funesta mas, ao contrário, indispensável. Compre-
endemos os serviços que a teologia prestou e continuará prestando permanecendo 
antropológica, recentrando o propósito divino sobre o homem e, portanto, engran-

� Penso principalmente na ideologia (não estou dizendo: o método de análise) de alguns estruturalistas. Penso 
no primeiro Foucault. Em todo caso, ver o dossiê dos anti-humanistas: LABRÉ, Y. Humanisme et théologie. 
Paris, �97�.
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decendo e garantindo o homem. Contudo, a longo prazo, e quando é exclusivo, 
esse recentramento, momento necessário, se torna obsessão, estreitamento e acaba 
sufocando o homem por falta de ar, por falta de alteridade.

De fato, é exatamente sobre isso que tratamos aqui. O homem sem alteridade, 
incessantemente remetido ao homem, mesmo que por um desvio em Deus (mas 
de um “Deus antropológico”, como vimos), acaba se asfixiando. Inclusive quando 
tal restituição (em seu princípio, legitima) de homem para homem, escapando das 
paragens do humanismo fechado, passa através de Deus: pois o próprio Deus fica 
reduzido a um prazo e a uma cartada do homem, tal restituição acaba não sendo 
mais do que uma dele, pois comprime narcisisticamente o homem em seu próprio 
espelho, onde Deus aparece somente como um maiúsculo antropológico. Há no 
homem e para o homem muitas coisas que o ultrapassam (Deus) e o atravessam 
(o cosmo), usando as intuições de Pascal e de Malraux. Ora, aquilo que ultrapassa 
e atravessa o homem lhe é também totalmente indispensável para a sua constitui-
ção. Portanto, aí podemos ver como uma teologia antropocêntrica corre o risco de 
falhar precisa e paradoxalmente seu propósito (a preocupação com o homem), ao 
não propor a este nada somente mais e sempre ele mesmo ou propondo-lhe um 
Deus demasiadamente disfarçado, isto é, desfigurado à medida do homem. Ha-
veria, portanto, urgência, a curto prazo, ou ao menos a médio e longo prazo, de 
entregar o homem ao cosmo, e essa seria uma das tarefas da teologia da criação. 
Para não ver o próprio homem correndo o risco de se suicidar. Para não ver que seu 
irmão correndo o risco de se tornar o Caim dele mesmo.

A sorte do cosmo, finalmente

Ainda que isso possa acontecer6, certamente não para o próprio cosmo7, mas 
para o homem8. Este necessita infinitamente do cosmo para ser homem. É uma 
questão de civilização de máxima importância. Falou-se muito do homem “des-
naturado” (Vercors) e é verdade: o homem, diferentemente do animal, não se 
identifica com a natureza, ele “faz dupla” com ela. Não é menos verdade que 
ele sai dela, que está nela, que tem aí as suas raízes. Um homem totalmente 
acósmico estaria, em todos os sentidos do termo, perdido9. A teologia, incluída 
a teologia da salvação, não deveria esquecer isso, ela que, na época dos santos 

6 Gostaria de citar aqui o digno Leibniz, que, em sua séria Teodicéia, imagina Deus perplexo. Perplexo 
porque, para salvar um homem, precisaria, segundo o caso da escola que lhe sugere nosso metafísico, 
matar todos os leões (presentes e futuros). Os magníficos leões que ele tanto ama! Perplexidade de Deus. 
Leibniz o faz pender para uma perplexidade cuja resolução inclinaria em favor dos leões... Cinismo de 
filósofo que prefere a ordem do mundo à sorte de um homem? Talvez. Piscar malicioso de olhos de um 
sábio que prefere simplesmente lembrar ao homem que este não deve se considerar centro do mundo? 
Eu pensaria mais do que isso. Quanto a Schopenhauer, que um dia tendo encontrado um orangotango na 
feira de Frankfurt, ia todos os dias visitar esse ser que parou nos limites da humanidade. Por testamento, ele 
garantiu uma aposentadoria ao seu cão: “O cão, único amigo do homem, tem um privilégio sobre todos os 
outros animais, um traço que o caracteriza, que é essa balançada de rabo tão benevolente, tão expressiva 
e tão profundamente honesta” (FERAUENSTAEDT, J. A. Schopenhauer, Lichtstrahlen aus seinen Werken. Leipzig, 
�874). E lembremo-nos do cão do livro de Tobias. 

7 A teologia antropológica pretendera dessacralizar o cosmo, pois este não é Deus nem divino, e isso é 
rigorosamente certo. Entretanto, não é necessário agora que a teologia caia no extremo oposto, o de 
sacralizar o homem (mesmo que seja verdadeiro que res sacra homo). Um excesso antropocêntrico poderia 
ser também tão ingênuo quanto o geocentrismo anterior a Galileu.

8 E, quem sabe para Deus, visto que, como creio eu, a Teologia do Processo (Process Theology) é pertinente, 
pois tem bases cosmológicas evidentes e fala de um Deus voltado para a sua criação.

9 Perdido, como se diz do Pequeno Polegar na floresta: desgarrado; mas também perdição, como se fala 
na linguagem teológica: perda da salvação (Unheil). A salvação tem uma dimensão cósmica, embora seja 
difícil de percebê-la (“A criação geme em dores de parto na expectativa [...]”). 
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Padres, sabia dar à sua cristologia uma dimensão cósmica�0. Deus deu o homem 
aos homens, sem dúvida, mas também e igualmente “as flores e os pássaros” 
(Francisco de Assis), a terra e todas as maravilhas. Pensadores não religiosos 
(Bachelard, Caillois) suplicam para que não esqueçamos “a água, a terra, o ar 
e o fogo”. Não pensemos muito depressa que se trata de evasão11. “O homem 
deve sair das ciências humanas, das ruas e dos muros da cidade, se tornar físico, 
emergir do contrato social, inventar um novo contrato natural, dando de novo 
ao termo natureza seu sentido original”�2. O homem, para ser homem, tem ne-
cessidade vital do cosmo: precisa morar, comer, amar, viver, admirar. Ele pode 
fazer tudo isso se confinando em si mesmo?

Em todo caso, não é esse o plano do Deus judeu-cristão, do qual Isaías diz muito 
bem que ele fez a terra para ser habitada, ut habitaretur (Is 4�,�8 Vulg.)? O mundo 
da natureza é eminentemente dom de Deus. É importante dar ao homem, e sem 
remorsos, o sentido de um universo teologal. Essa poderia ser uma das tarefas da 
teologia da criação. Nesse sentido, talvez fosse preciso afastar de um excesso de 
atenção ou de honra concedida às ciências humanas. Não se trata de desacredi-
tá-las sem mais nem menos, mas simples e calmamente enunciar os seus limites 
quando elas se tornam exclusivas e chamam toda a nossa atenção. Uma importante 
descoberta da grandeza das ciências da natureza (cf. Whitehead, Merleau-Ponty, 
Prigogine et Stengers etc.) deveria fortalecer o cristão e o teólogo nesse apelo a 
uma redescoberta e a uma restituição do cosmo. Que não prejudicariam, muito ao 
contrário, nem a Deus nem ao homem�3.

Tais considerações que fizemos procuraram mostrar por que uma teologia da 
criação, e principalmente uma teologia do cosmos, se imporia sob vários ângulos. 
Agora precisamos mostrar como, hoje, se poderia e se deveria encarar essa teo-
logia. Não, porém, sem mostrar antes que problemáticas antigas, sem ter perdido 
toda a sua pertinência, perderam muito dela, e quais são as novas questões e inves-
tigações de hoje que fornecem chances para uma teologia da criação.

Onde descobrir as necessidades de uma teologia do cosmos?
Se olharmos por um momento fora do campo estrito da teologia, veremos ainda 

melhor certos indícios por que é preciso, em teologia, modificar o rumo, como foi 
sugerido, e depois como se pode encará-lo.

�0 Sem dúvida, com os riscos da gnose (éons intermediários, migração cósmica etc.).
11 “A criação tende para a história, como mostra o Antigo Testamento. A história, porém, tende 

para a nova criação, como o mostram os profetas e o Novo Testamento. A liberdade não exige 
somente a sua própria realização, mas também a expressão da celebração [...]. O rigor moral 
e político da realização da história ou das lutas históricas é então ultrapassado e assumido por 
uma alegria pacífica diante da própria existência [...]. As tarefas políticas ou sociais são, para 
quem as leva a sério, imensas. Contudo, uma responsabilidade infinita arruína um homem, 
porque ele é apenas um homem e não um Deus” (MOLTMANN, J. Le Seigneur de la danse; essai sur 
la joie d’être libre. Paris, �972. pp. �3-�4).

�2 SERRES, M. Le contrat naturel. Paris, �993. [Ed. bras.: O contrato natural. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, �99�].

�3  Como se levam a sério as ciências do homem, do mesmo modo se deveria levar a sério (de novo) as ciências 
da natureza. Seria preciso estudá-las não só do ponto de vista físico (as ciências) e político (a ecologia), 
mas também do ponto de vista filosófico (além dos autores já citados: J. Ladrière), teológico (aqui) e até 
metafísico (também a natureza — e não apenas o homem, como o fazia crer Heidegger — “fala o ser”). 
Toda realidade tem dimensão cósmica, até mesmo o agir moral, pensava Blondel contra o racionalismo 
(logocêntrico). 
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Problemáticas antigas

Não há nenhuma dúvida que algumas problemáticas que tiveram razão de ser 
no seu tempo, mas que não mais a têm, podem atualmente ser ultrapassadas, em 
proveito daquilo mesmo que está em jogo. Eu veria duas delas: uma que provém 
do campo científico e outra do campo filosófico.

No plano científico tudo indica que já se pode dispensar questões, que se torna-
ram evidentemente entulhos, referentes à evolução, à origem da vida e das espécies 
(em particular do homem), questões essas que atraíram muito a atenção dos teólo-
gos de outrora. Não que tais questões não preservaram um certo sentido e que não 
se deva oportunamente falar sobre elas. Não podem, todavia, mais ocupar o palco. 
Isso tanto porque os cientistas não fazem mais delas uma máquina de guerra, quan-
to porque os que crêem não vêem mais nelas uma preocupação para a sua fé. De 
resto, as relações entre esta e a ciência mudaram muito. Uma melhor avaliação dos 
respectivos limites, do próprio campo dos objetos, do respeito às fronteiras, da ava-
liação dos registros de linguagem, tudo concorre para desdramatizar tais questões. 
Não é mais aí que se encontram as tarefas importantes. Recuperar tais questões é 
contrariar toda teologia da criação�4.

No plano filosófico, sem dúvida há interesse em perceber que a categoria de 
causalidade não é a única e talvez não seja nem mesmo a primeira sobre a qual se 
deva articular toda a atenção. Não que tal problemática não tenha a sua pertinên-
cia, mas devemos nos perguntar se a obsessão quanto a essa categoria não seria 
prejudicial. Poderemos notar desde já que, do lado estritamente científico, essa no-
ção é cada vez mais, não diremos rejeitada, mas extremamente matizada, questio-
nada que é pela descoberta, inaudita para a ciência clássica, da indeterminação15. 
O causalismo�6 parece, cada vez menos, fazer jus à riqueza luxuriante da realidade 
e de seu surgimento�7. Entretanto, mais importante é para nós a reticência filosófica 
(Bergson, Gabriel Marcel, Heidegger etc.), onde se teme que, sem ser falsa, a cate-
goria de causalidade seja uma das mais pobres, isto é, uma das menos adequadas 
a dar conta da realidade das coisas, e muito delicada a se manejar principalmente 
para expressar a relação entre Deus e o mundo, relação que ela objetiva (mundo 
dos objetos), em vez de fazer jus às pessoas (mundo dos sujeitos). Entretanto, seja 
lá o que for, é do lado teológico que os problemas são maiores. Mesmo aceitando 
a legitimidade da noção de causalidade, a teologia não pode ver aí a não ser um 
redução, ou um aspecto bem parcial, de uma realidade infinitamente mais ampla 

�4  Sem contar que se correrá o risco de “estar atrasado para o seu tempo”. Se os teólogos levarem 
a sério o evolucionismo, há o risco de provocar risos entre os cientistas, menos seguros de sua 
linearidade e do caráter necessariamente e de todos os modos progressivo que a ele se credita. 
Além disso, alguns aspectos do evolucionismo (flecha contínua) não existem sem remontar ao 
velho determinismo da ciência clássica, enquanto a indeterminação faz sua entrada na ciência 
atual.

15  Ler PRIGOGINE, I. & STENGERS, I. La Nouvelle Alliance; métamorphose de la science. Paris, �986, 
Apêndice II. [Ed. bras.: A nova aliança; metamorfose da ciência. Brasília, UnB, �99�].

�6  Por “causalismo” entendo a interpretação da causalidade como um movimento linear (a causa 
“indo” rumo ao efeito, se assim posso dizer). Hoje, a causalidade é amiúde citada como um 
movimento de “ida e volta”: cibernética, feed-back (o efeito se volta para sua própria causa). Por 
isso, hoje em dia, podemos falar de causalidade recíproca.

�7  A realidade natural (physis) não tão monótona quanto acredita a ciência clássica ou mesmo o 
evolucionismo (que simplesmente substitui uma visão estática por uma visão dinâmica). Flechas 
imprevisíveis, de direito e de fato, podem a qualquer instante modificar o campo observado. O 
mundo não é um relógio, nem mesmo uma simples explicitação progressiva de um dado adrede 
preparado. 
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e mais rica, exatamente a da criação, e à qual não se faz totalmente jus através 
do conceito de causalidade. De resto, na ciência, na filosofia e na teologia, os es-
quemas explicativos, ao se apresentarem como tais, são cada vez mais criticados. 
Portanto, também aqui trata-se de uma problemática a ser ultrapassada se hoje 
quisermos falar da criação�8.

Novas constatações

A mais surpreendente delas, porque vem junto com a problemática levantada 
desde as primeiras linhas, é o retorno vigoroso da natureza na sensibilidade e no 
pensamento contemporâneos. A ecologia, quaisquer que sejam as adolescências 
de algumas de suas defesas, expressa uma necessidade essencial do homem ho-
dierno e, diante da qual, a teologia não pode ficar indiferente. Filósofos, sociólogos 
(E. Morin), antropólogos, economistas reencontram na natureza um “paradigma 
perdido” e dizem ser urgente que o homem o retome�9. De todas as partes se perce-
be, mais ou menos confusamente, que o homem corre o risco de se destruir e que, 
em todos os aspectos, ele não respeita a natureza. A distinção feita entre natureza e 
cultura, que ontem era aceita sem discussão na antropologia, foi posta em questão. 
Até mesmo o “submetam a terra”, interpretado apressadamente, está sendo ques-
tionado. Trata-se verdadeiramente, como se pensava nos bons tempos da secula-
rização, de um domínio discricionário? Pergunta-se à tradição judeu-cristã se ela 
não deve contribuir, em virtude desse prescrito do Gênesis, para um domínio do 
domínio do homem sobre o mundo (que seria o da economia, em todos os sentidos 
da palavra)20.

Um outro campo que se abre ao pensamento contemporâneo é o campo muito 
vasto dos mitos e dos símbolos. A riqueza desse campo, com a qual se ocupam a 
filosofia, a antropologia e a lingüística, ser revela de modo singular nos relatos de 
origem e nas cosmogonias. Significa que nos encontramos diante de um material 
que se relaciona bem de perto com nossas questões sobre o cosmo e sobre a cria-
ção2�. Por muito tempo, o registro simbólico, e sobretudo mítico, pareceu impróprio 
para essas matérias. Foi o preconceito racionalista ou logocêntrico. Sob a condição 

�8  Além disso, notar que, em teologia, a categoria de causalidade é usada com matizes, como se 
pode ver, num exemplo significativo, em são Tomás. Cf. MARION, J.-L. Sur la théologie blanche 
de Descartes. Paris, �98�. pp. 427-4�6; GILSON, É. Prolégomènes à la Prima Via. In: ————. 
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. �964. v. 30, pp. �3-70.

�9  Cf. BONÉ, É. Pour une théologie de l’environnement. Revue théologique de Louvain 2 (�97�), pp. �4�-��6; 
BLOCH, E. Experimentum mundi; question, catégories de l’élaboration, praxis. Paris, �98�; MORIN, E. Le 
Paradigme perdu; la nature humaine. Paris, �973 [Ed. bras.:O paradigma perdido. Rio de Janeiro, Zahar, 
�979]; ————. La Méthode �; la nature de la nature. Paris, �977 [Ed. bras.: O método I; a natureza da 
natureza. Porto Alegre, Sulina, 2002]; ————. Pour sortir du XXe. siècle. s.l., �98� [Ed. bras.: Para sair 
do século XX. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, �968]; MOSCOVICI, S. Essai sur l’histoire humaine de la nature. 
Paris, �977; DUPUY, J.-P. Ordres et désordres; enquête sur un nouveau paradigme. Paris, �982; ÉTIENNE, J. 
L’Avénement de la moralité et le rapport à la nature. Revue théologique de Louvain �2 (�98�), pp. 3�6-
323; quanto a J. Ladrière, ver nota 2�; BOURG, D., org. Les Sentiments de la nature. Paris, �993 [Ed. port.: 
Os sentimentos da natureza. Lisboa, Instituto Piaget, �997]; ————. La Nature en politique ou l’enjeu 
philosophique de l’écologie. Paris, �993; FERRY, L. Le Nouvel Ordre écologique. Paris, �993; SERRES, Le 
contrat naturel, cit.

20  Desde Descartes, a filosofia geralmente exacerbou o homem como sujeito, instalando-o numa verdadeira 
realeza de sujeito. Isso é esquecer que o homem, se é criador, é também um ser que recebe; aqui: que 
recebe um cosmo. Deste mundo, que ele não deve simplesmente manipular a seu bel-prazer, mas gerar, 
ele é certamente o mestre, não, porém, o potentado. A não-onipotência do homem não lhe vem apenas de 
sua fraqueza, mas também da resistência do mundo. Trata-se da resistência de uma alteridade (no entanto, 
é óbvio que o homem ocupa um lugar privilegiado por causa da sua liberdade; portanto, ele tem direitos 
sobre o cosmo e, em alguns casos, não está submisso ao mundo).

2�  Cf. o importante e admirável BONNEFOY, Y., ed. Dictionnaire des mythologies. Paris, �98�. 2v.
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de traçar bem as fronteiras das linguagens, tem muito o que se apostar, cavar e 
explorar nesses relatos fundantes, e a teologia tem só a ganhar com isso. Sob con-
dição, é claro, de saber que ela também tem suas capacidades próprias. Isso nos 
permite passar para uma terceira constatação atual.

Sem dúvida nenhuma, a teologia deve redescobrir a qualidade e o peso (no 
sentido positivo do termo) de sua própria herança. Palavras como graça, salvação, 
dom, acréscimo, superabundância são palavras próprias e, ainda mais, especial-
mente pertinentes para qualificar ou designar as “coisas da fé”. Ora, a criação, 
precisamos lembrarmo-nos disto, não é objeto de uma simples proposição filosófi-
ca (para a qual bastaria a categoria de causalidade), mas uma confissão de fé. Do 
contrário, ela não figuraria no Credo, nem seria considerada como um revelado 
salutar (fides ad salutem). Portanto, não devemos nos voltar deliberadamente para 
essas categoriae fidei (dom, graça etc.) para pensar teologicamente a criação e prin-
cipalmente o cosmo? Aliás, essas antigas palavras da fé não se juntam a conceitos 
de hoje como os de gratuidade, alteridade, “excesso”, jogo etc., dos quais se fala 
cada vez mais para pensar o mundo?

Certamente, e esta é a última observação, o cosmo é aquele que, na criação, 
parece ser o menos sensível a categorias éticas, como dom, graça etc.22. Como quer 
que seja, deve-se levar em conta que, no que diz respeito ao cosmo, dois fatos cul-
turais novos nos obrigam a retomar, em parte sob ângulos novos, a teologia da cria-
ção. Por um lado, na ciência, o tempo e a história fizeram de fato a sua entrada na 
ciências da natureza (Prigogine e Stengers), lá onde parecia ter que reinar somente 
o espaço e o número23. Convenhamos que um tal “metamorfose” poderia conduzir 
a uma aproximação, a uma “nova aliança” do homem e do cosmo que não pode 
deixar a teologia indiferente. Cada vez mais categorias “éticas”, cada vez menos 
“materiais”, se introduzem nas ciências. Por outro lado, da parte da filosofia e da 
teologia (A.-N. Whitehead, Ch. Hartshorne, J.-B. Cobb etc.), a Filosofia do Processo 
e a Teologia do Processo, que se interessam pela realidade (inclusive Deus) em seu 
ser-em-devir, falam, no que diz respeito ao que estamos vendo, de um Deus vol-
tado para a criação, de co-criação e de relação real ( e não apenas de razão) entre 
Deus e o mundo. Sem dúvida, essas são questões delicadas, mas que não podemos 
descartar com uma penada.

As constatações estão aí. Resta-nos propor os fundamentos de uma reflexão so-
bre o como de um discurso sobre a criação para os dias de hoje.

Como organizar uma teologia da criação e do cosmo?
Falar da criação é constitutivamente e no mesmo instante falar de Deus e do 

mundo (e também da relação entre eles): De Deo/creante/mundum. Na teologia 
certamente é sempre assim. O discurso sobre Deus (teologia) interessa e diz respei-
to ao homem, diz alguma coisa sobre ele24. E o discurso sobre o homem (teologia 
da salvação, por exemplo) nos ensina alguma coisa sobre Deus. Entretanto, os dois 
discursos têm uma certa independência, de modo que podemos ter um De Deo 
que não fala nada sobre o homem (embora seja lamentável) e podemos ter um 
discurso, inclusive teológico, sobre o homem, abstraindo-nos quase totalmente de 

22  Ainda que se tenha muito a dizer sobre essa aparente evidência. Sobre a implicação do cósmico e da ética, 
ver: LADRIÈRE, J. Penser la création. Communio � (�976), pp. �3-63; ————. Anthropologie et cosmologie. 
In: ————. Études d’anthropologie philosophique. Paris, �980.

23  PRIGOGINE & STENGERS, op. cit.

24  GESCHÉ, A. Deus para pensar; o homem. São Paulo, Paulinas, 2003. capítulo 2.
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Deus (etsi Deus non daretur2�), especialmente onde se quer significar a autonomia 
dos valores (mesmo que tal autonomia não esteja isenta de uma teonomia que a 
fundamenta). Entretanto, quando se trata da criação, por causa da própria natureza 
do termo e da realidade que ele expressa, fala-se indissociavelmente de Deus e do 
homem (ou de Deus e do mundo). A teologia da criação é um só e único discurso 
sobre Deus e sobre o homem (o cosmo, que é aqui o nosso caso). É cruzando as 
coisas a partir dessa relação singular que iremos esboçar algumas reflexões em dois 
tempos: O que é que a criação (do cosmo) nos ensina sobre Deus? O que é que a 
criação (por Deus) nos ensina sobre o cosmo?

O Deus da criação

Dizer que um Deus criador não é o mesmo que um Deus que não tivesse criado 
pode parecer um truísmo. Mas não o é de fato. No limite, a tradição tomista não 
veria aí diferença, ao menos sob um certo aspecto, no que diz respeito a Deus em 
si mesmo. De fato, ela diz que a criação não acrescenta nada em Deus. Tal doutrina 
o expressa, nós sabemos, dizendo que não há relação real (isto é, constitutiva para 
Deus) de Deus para com o homem; a relação de criação é constitutiva unicamente 
para o homem (portanto, não há relação real senão do homem para com Deus). 
Essa teologia quer preservar ao menos duas coisas. A primeira é que Deus, “seja 
lá o que ele faça” ad extra (criar, revelar, salvar etc.), “em qualquer lugar que o 
surpreendamos”, ousaria eu dizer, é sempre o mesmo Deus: o Deus criador é esse 
Deus que eu já sei o que ele é (bom, todo-poderoso, trinitário etc.). Ao confessar 
a criação, nós não passamos para um outro Deus, para um Deus diferente (“Creio 
em um só Deus”).

O segundo aspecto que essa teologia quer preservar – e é a sua intuição essen-
cial – é a transcendência de Deus: Deus não depende da criação para ser; Deus não 
tem necessidade (como num esquema de tipo hegeliano) da criação para ser, como 
se esta fosse um momento de sua constituição. Deus, sendo perfeito na ordem do 
ser, do conhecimento, do amor, do agir etc., “basta a si mesmo”. Se, portanto, ele 
sai de si mesmo, constitui certamente alguma coisa de real (a criação, precisamen-
te) e que depende dele para ser, mas esse real, sendo que Deus já está “completo”, 
não lhe acrescenta nada.

Essa teologia não é tola, como dizem alguns autores apressados. Além de pre-
servar em Deus a independência ontológica, ela sublinha, à sua maneira, a gratui-
dade da criação. Esta não é uma necessidade de Deus ou em Deus, uma ato ou 
uma realidade que deveriam concorrer para o seu ser, e nesse caso a criação não 
seria de fato uma (isto é, posta diante de uma alteridade26 e de uma autonomia, ao 
menos), pois então ela seria um momento do devir de Deus ao ser. Não, a criação 
é estabelecida por causa dela mesma, gratuitamente. Essa teologia que nos ensi-
na vigorosamente sobre um Deus gratuito, isto é, sem necessidade, não somente 
é cheia de grandeza, mas também é absolutamente verdadeira, e nos ensina, em 
poucas palavras, infinitamente sobre Deus: “seja lá o que ele faça”, Deus nunca o 
faz movido por uma necessidade ou uma falta que o governa, mas por puro dom e 

2�  Notemos, de passagem, que essa expressão não é de D. Bonhoeffer (�906-�94�), como nossa incultura 
repete sem cessar, e sim de Grotius (��83-�64�).

26  Seria interessante a esse respeito desenvolver uma teoria das relações entre teologia trinitária e teologia 
da criação (per [Filium] omnia facta sunt). A alteridade da criação não tem seu fundamento num Deus que 
vive a alteridade em si mesmo? Não é “porque” há um “excesso” em Deus que há um “excesso” (essa não-
confusão) entre Deus e a criação? A criação por um Deus não trinitário seria “capaz” de estabelecer uma 
criação verdadeiramente diferente e diferenciada?
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gesto do qual ele, ontologicamente, não tem nenhuma necessidade e que ele ofe-
rece então precisa e somente como plena superabundância27.

Essa visão das coisas, nós o sabemos, não deixou de levantar certas dificulda-
des, principalmente por parte da Filosofia do Processo e da Teologia do Processo. 
Se Deus não é afetado pela criação, como é que podemos falar de uma criação 
verdadeiramente real: um mundo do qual se diz que não afeta seu criador pode ser 
verdadeiramente real? Aquilo que não é levado a sério por si mesmo é real? E se 
Deus não é afetado pela criação, se ele é imutável, em todos os sentidos do termo, 
o que dizer do Deus revelado pelos Patriarcas, pelos Profetas e em Jesus Cristo? 
Achamos que aí há uma dificuldade que não é somente de ordem emotiva, mas 
especulativa. Mas também que a podemos tirar do lugar onde ela foi levantada, isto 
é, da tradição tomista (podemos conferir, em seguida, as observações da Teologia 
do Processo).

Deus é Deus (ou ele não é). Portanto, ele não pode ter necessidade de nada para 
ser, para “se tornar”. Ele é, completo. A esse respeito, digamos bem claramente e 
ao contrário de todos os dicionários que identificam Deus e Criador, que o termo 
“criador” não define Deus e não é o seu nome próprio (se há um nome conhecido 
de Deus é o de Pai). Deus “é” criador no sentido gramatical e lógico do verbo ser, 
porque efetivamente criou; mas ele não é criador, no sentido ontológico do verbo 
“ser” e onde então o termo criador receberia a sua definição, sua natureza, seu ser. 
A criação é um ato (livre) de Deus, não aquilo que o constitui, e que ele seja criador 
o qualifica, mas não o expressa de forma alguma.

Assim sendo, deve-se dizer que podemos de alguma forma dizer que Deus é 
afetado por sua criação, pelo cosmo? Não cremos. Primeiramente, vamos observar 
o seguinte: se a criação “não é senão” uma qualificação de Deus (e não sua defini-
ção ontológica), ao dizer que Deus, não em seu em-si, mas (simplesmente) como 
criador, é afetado pela criação, atingiríamos de algum modo sua Transcendência, 
seu em-si? É evidente que não. Não é assim que acontece também com todos nós? 
Nós também, enquanto seres, em nossa constituição, não dependemos daqueles 
que nos “seguem”. O caso dos pais é particularmente sugestivo. Enquanto tal ho-
mem e tal mulher, evidentemente eles não dependem de forma alguma de seus fi-
lhos quanto ao ser deles. Todavia, eles são afetados enquanto pais (a menos que ter 
filhos não signifique nada). Essa distinção, operatória naquilo que nos diz respeito, 
não valeria, mutatis mutandis, para Deus? Parece-me que, assim fazendo, não se 
altera a doutrina tradicional28 e que, ao mesmo tempo, faz jus a uma constatação 
legítima hodierna29.

Podemos, porém, deixar essas paragens, que talvez sejam consideradas um tanto 
escolásticas, para procurar mais a fundo e que, aliás, mais uma vez, se encontra 
contido na doutrina comum. Vimos como, à sua maneira (que não seria mais de 
modo algum a nossa hoje), a teologia tomista falava sobre a gratuidade do gesto 
criador, gesto não exigido, gesto não necessário. Então nos perguntamos: o segredo 

27  A idéia medieval de um Deus que se basta a si mesmo, num primeiro momento, choca o nosso sentimento. 
Contudo, olhando mais de perto e a corrigindo um pouco (cf. pp.40-4� original francês), ela não tem a 
vantagem de sublinhar que nossa existência é bem querida por Deus por causa dela mesma?

28  Podemos também nos perguntar se, rejeitando o raciocínio esboçado, não se falsearia a doutrina tradicional. 
Ao falar de um “Deus ofendido”, apesar da dificuldade do assunto, isso mostra bem que se admite que 
Deus seja “afetado” de alguma maneira.

29  Penso principalmente no que é dito pela Teologia do Processo. Todavia, sobre esse ponto, minha intenção 
aqui não é retomar seus argumentos, mas contribuir para uma flexibilização da questão segundo as posições 
tradicionais. 
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último da gratuidade, a gratuidade da gratuidade, a superabundância do dom, o 
excesso de um gesto não são, não seriam, exatamente para mostrar ao outro que 
eu posso ser afetado por ele? Haveria no gesto criador não simplesmente posição 
do outro, mas “contra-posição” de si: Deus aceita ser afetado porque ele criou. De 
resto, criar não é mais do que fazer30? Criar é suscitar criadores, seres capazes de, 
por sua vez, serem sujeitos e, portanto, de doar. Ao criar, e isso porque esse dom 
é verdadeiro dom, Deus vai até esse ponto. Aliás, assim se descartaria a imagem 
de um Deus “paternalista” ou de um Deus de amor condescendente, que descarta 
todo desejo de retorno3�. O amor ignoraria tal movimento? Seria compreender mal o 
amor32. O segredo último de um dom é que ele constitui o outra na capacidade de, 
por sua vez, se colocar como sujeito capaz de doar. Não seria igualmente grande, 
por parte de Deus, receber tanto quanto doar? Receber doando? Doar recebendo? 
Longe de nossas distinções maniquéias, doar não seria ao mesmo tempo receber? 
Essa seria a mola da gratuidade.

Dirão que isso é poesia. Talvez (mas por que não?). Mas talvez não seja poesia (no 
sentido pejorativo que se pretende dar). Dissemos acima que o eixo de pensamento 
para a criação era o regime de gratuidade. Não se tem base para dar todos os seus 
direitos a uma lógica da gratuidade? E se, como dissemos, as palavras cristãs têm o 
seu peso, um teo-lógica? Poderíamos então pensar que essa análise da gratuidade, 
onde receber e dar se conjugam (faltam as analogias humanas, sempre tão felizes?), 
nos leva a uma descoberta de Deus, menos fácil em outras vozes, mas acessível 
nesta. Teríamos assim a possibilidade de falar de um Deus “sensível”, “mutável”. 
atento, concernente à sua criação, mas quia ipse voluit, porque ele mesmo quis (o 
que preserva a sua imutabilidade ontológica e de direito), sem interditos que nossa 
filosofia ou nossa teologia lhe colocam33.

Contudo, qual filosofia e qual teologia de fato? Sem dúvida aquelas que não são 
capazes de pensar além das categorias de causalidade e de necessidade. Não, po-
rém, uma filosofia e uma teologia que leva enfim a sério, e especulativamente a sério, 
o Deus da Bíblia judeu-cristã34. Em todo caso, parece-me que é a própria lógica da 
transcendência e da independência de Deus (que a escolástica gostaria de preservar), 
mas dessa transcendência e dessa independência expressas em termos de dom, que 
“impõe” mostrar que o mistério profundo da gratuidade na criação é de doador, e não 
de déspota arbitrário (embora bom), mas de doador vulnerável (non rapinam arbitratus 
est...; semetipsum exinanivit etc.), dotando sua criatura de uma capacidade de atingi-lo 

30  “O milagre da criação consiste em criar um ser moral” (LÉVINAS, E. Totalité et infini; essai sur l’exteriorité. La 
Haye, �96�. p. 6� [Ed. port.: Totalidade e infinito. Lisboa, Edições 70, �980]).

3�  Poderíamos nos admirar que um dom evoque a idéia de retorno. Entretanto, não seria esse o sentido 
da gratuidade que aqui está em pauta? Um dom de condescendência e de soberba só pode esperar, no 
melhor dos casos, um retorno narcisista e de reflexo (aplausos e agradecimentos), que não é um verdadeiro 
retorno. No verdadeiro dom gratuito, isto é, aquele em que o outro é estabelecido por causa dele mesmo, 
o doador poderá receber verdadeiramente algo do outro, algo de novo, de imprevisto. E é então que haverá 
verdadeiro retorno e verdadeira gratuidade.

32  “Segundo seu modo sublimado, o amor pode parecer dom gratuito, ‘amor oblativo’. Quanto a nós, 
consideramos que a oposição entre desejo e amor demonstra um falso espiritualismo que, por culpabilidade, 
desconhece um desejo sempre presente. Não existe amor que não seja também desejo de ser amado e de 
promover, na troca do dom, a ampliação e a confirmação tanto de si mesmo como do outro” (VERGOTE, A. 
Dette et désir; deux axes chrétiens et la dérive pathologique. Paris, �978. pp. �78-�79).

33  BRUAIRE, C. Le Droit et Dieu. Paris, �974; GESCHÉ, A. Deus para pensar; Deus. São Paulo, Paulinas, 2003. 
capítulo 2.

34  GESCHÉ, A. Le Dieu de la Bible et la théologie spéculative. In: COPPENS, J., org. Notion biblique de Dieu; le 
Dieu de la Bible et le Dieu des philosophes. Louvain-Gembloux, �976. pp. 40�-430.
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e se concedendo a capacidade do sê-lo3�. Sem isso, há de fato gratuidade? E, portanto, 
criação? Entre outras coisas, é aí que a teologia da criação poderia nos ensinar sobre 
Deus. Eis também em quais perspectivas se deveria repensar o problema da imutabi-
lidade ou da mutabilidade de Deus. A meio caminho de uma imutabilidade absoluta, 
no fundo aterradora, e uma mutabilidade que faria Deus perder toda consistência, é 
preciso reencontrar um termo mais ético do que físico, o da fidelidade, e que é ainda 
um dos segredos do dom e da gratuidade36.

O cosmo do homem

A criação, acabamos de ver, nos fala de Deus: ela nos fala de um Deus afetado 
(quoquo modo, modo divino é claro) pelo criado, pelo mundo. Ela, porém, nos 
fala também deste mundo criado, do cosmo. É o momento, depois da “volta” ne-
cessária para Deus, de tratarmos da questão do cosmo. Se este mundo tem alguma 
importância para Deus, qual importância ele deve ter para nós!

Vimos, entre outras coisas, que Deus fez o cosmo, não como um momento dele 
mesmo, mas como uma realidade em si e para si. Isso é fundamental. Isso mostra, 
de fato, que o homem tem o seu bem próprio e não pode ser desprovido dele. Po-
demos desenvolver essa análise em três pontos.

Para estabelecer o primeiro, vou partir do Sl ��3,�6 (Vulg): Caelum, caeli Do-
mino; terram autem dedit filiis hominum: o céu é o domínio do Senhor do céu; a 
terra, porém, Deus a deu como domínio do homem. O cosmo é de fato o lugar do 
homem. Todo ser necessita de um lugar para se dizer, para se identificar, para estar 
em casa, para habitar (já vimos o texto de Is 46,�8 (Vulg): ut habitaretur). O cosmo 
é o lugar do homem, onde ele está em casa e na sua glória37. Assim como há uma 
teologia da glória (a teologia icônica do homem à imagem de Deus), deveria haver 
uma cosmologia doxológica, mostrando o cosmo como o lugar da glória (doxa) do 
homem. Ao dizer alguma coisa sobre o cosmo, a teologia da criação permite ao 
homem se situar, ter lugar, seu lugar, estar em casa, ter uma casa sua. Ele não está 
em qualquer lugar, “no desoriente”, no deserto (in loco vastae solitudinis), mas ele 
está em seu oikos, em sua morada, em sua casa. A teologia da criação se apresenta 
aqui literalmente como uma teologia da economia (oiko-nomia), preliminar e indis-
pensável à da soteriologia38. Vê-se o quando é prejudicial ao homem ficar sem esse 
lugar que é o cosmo. Vê-se também, e talvez melhor agora, o que o acosmismo de 
uma certa teologia tem de errôneo. Vê-se sobretudo por que e como os teólogos 
obcecados pelo homem, não dando a este outro horizonte senão ele mesmo, er-
raram ou erram o alvo que eles mesmos se propõem. Sem esse lugar onde estar e 
se dizer, o homem perde exatamente todo lugar e, singularmente, essa saliência e 
essa resistência de alteridade, sem a qual ele não pode mais se identificar, perdido 

3�  GESCHÉ, A. Dieu est-il capax hominis? Revue théologique de Louvain 24 (�993), pp. 3-37.

36  Mesmo que Deus possa ser atingido, entretanto é preciso pensá-lo também com uma distância em relação a 
nós. Nossa “mutabilidade” é a de seres que podem ser atingidos no mesmo momento em que são abatidos. 
Deus seria igualmente atingido, “vulnerado”, mas, diferentemente de nós, ele jamais seria “destruído”.

37  “O recolhimento necessário para que a natureza possa ser representada e elaborada, para que ela se 
desenhe unicamente como mundo, realiza-se como casa. O homem se mantém no mundo como vindo 
rumo a ele de um domínio particular, de uma casa sua, onde ele pode, a qualquer momento, se retirar... Ele 
vai para o exterior a partir de uma intimidade” (LÉVINAS, op. cit., pp. �2�-�26).

38  Aliás: gratia supponit naturam. A esse respeito, poderíamos desejar que os teólogos não exaltassem 
indevidamente a tese de G. von Rad sobre a antecedência da soteriologia em relação à teologia da criação. 
Ver as observações pertinentes de: VERMEYLEN, J. La Formation du Pentateuque à la lumière de l’exégèse 
historico-critique. Revue théologique de Louvain �2 (�98�), pp. 324-346; ————. Création et ordre du 
monde dans l’Ancien Testament. La Foi et le Temps �� (�98�), pp. 499-�24.
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na confusão babélica ou cainiana de uma falsa fraternidade39. Não se comunga a 
não ser por uma mediação. É esse o sentido do sacramento. e principalmente do 
sacramento da comunhão. E todo sacramento toma a sua res do cosmo (pão, vinho, 
água etc.). Francisco de Assis reservava a palavra “precioso” para as estrelas e para 
a eucaristia. A mediação entre os homens passa pelo cosmo onde cada um, estando 
primeiramente em casa (para ser), pode então sair para se encontrar com o outro.

Vê-se, por conseqüência, e este será o segundo ponto, o caráter ético dessa teo-
logia do cosmo. A coisa é paradoxal, e foi surpreendente anunciar isso no começo 
destas páginas, quando as teologias antropocêntricas estão convictas que é preciso 
deixar as margens da cosmologia, considerada não-lugar da ética. Vemos, porém, 
agora que é exatamente o contrário. Deus criou a terra como lugar do homem. Es-
poliar o homem dela é, portanto, atentar contra um de seus direitos imprescritíveis, 
talvez do seu maior direito. O homem não corre o risco somente de alienações (isto 
é, espoliações) culturais, sociais, econômicas, morais, políticas etc., tudo aquilo 
sobre o qual a ética deve vigiar. Mas ele poderia sofrer iguais alienações, espo-
liações do mundo, da sua casa, o que exige igualmente um acordar ético40. Esse 
direito do homem ao cosmo está de tal modo enraizado que, se podemos dizer, o 
próprio Deus não pode espoliá-lo dele, se é verdade, como vimos, que o ato cria-
dor, porque gratuito, é sem retomada, sem arrependimento. Se pensarmos no texto 
citado acima (Caelum, caeli Domino; terram autem...), poderíamos quase ver no 
Pai nosso que estais no céu uma oração implícita e anterior aos sete pedidos: “Pai, 
vós que tendes o vosso lugar, conservai-nos no nosso”. Essa teologia do cosmo tem 
um verdadeira dimensão ética, e de tal modo importante que exige, antes desse 
ponto que mostrou o seu fundamento, que se estabeleça um terceiro que mostre 
como ela se repercute em toda a antropologia da qual, lembremos mais uma vez, 
era considerada ausente.

Uma vez mais, se concordará que a ética é a primeira preocupação do homem: 
praticar o direito, proclamar a justiça, tratar o outro como fim e não como meio 
(Kant) etc. Mas o que é tudo isso, em seu âmago e se olharmos mais de perto, senão 
dar ou restituir ao homem espoliado o cosmo que é o seu lugar? Que diferença há 
entre o gesto ético e a dogmática do cosmo que procuramos esboçar? Dar de comer 
a quem passa fome, um teto ao sem-teto etc., não é, cada vez, dar um pedaço do 
cosmo (um pedaço de pão, um lote de terra para quem está “sem fogo e sem lugar”, 
uma casa para habitar a terra)? Portanto, o cosmo não é o lugar de uma distração 
ética, mas ao contrário ele é precisamente o lugar de sua preocupação (Sorge). O 
homem tem direito à saúde material. Aquilo que é verdade a respeito do artista e 
do amante, que têm necessidade da natureza para se expressar e viver a própria 
experiência, o é igualmente do homem com sofrimento ético – e o ato moral é 
fundamentalmente o seu gesto restaurador. Talvez seja ainda mais e se junte assim 
ao ato redentor. Auxilium meum, minha salvação, a Domino, vem do Senhor; de 
qual Senhor? [a Domino] qui feci caelum et terram, desse Deus que não é somente 
criador do homem mas também do cosmo. Portanto, não é à toa, já vimos acima, 
que a cristologia e a soteriologia patrísticas possuíam uma tal base cosmológica.

39  Haveria lugar para levar em consideração as observações de R. Girard sobre a violência numa sociedade 
na qual toda relação fosse gemelar e mimética.

40  “O que é uma fé cujo império se restringe ao cotidiano? O que é uma fé que pretende reinar unicamente 
sobre as graças e desgraças dos indivíduos, sem se manifestar sobre a indiferença fundamental do absoluto 
a respeito do destino universal dos homens? De fato, a extenuação das cosmologias sagradas sobrevém no 
instante preciso em que o homem, armado do fogo nuclear, mantém, pela primeira vez, tão-só em suas 
mãos os meios de sua autodestruição total” (DIÉGUEZ, M. de. Le Mythe rationnel de l’Occident. Paris, �980. 
p. 80). 
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Vamos terminar dizendo que é urgente pensar teologicamente o cosmo; cons-
truir uma (nova) teologia do cosmo. A tarefa é difícil porque já perdemos o hábito. 
O novo estado das ciências da natureza deveria entretanto nos ajudar, tanto mais 
que o tempo e a história, nós dissemos, aí encontram agora um lugar primordial, 
que os aproxima de nós, fazendo da physis (e também nós somos dessa physis) 
uma natureza fraterna. Em nossa legítima preocupação antropológica, acolhemos 
amplamente as ciências humanas. Agora precisamos escutar com a mesma atenção 
as ciências da natureza. Filósofos não hesitam em fazer ou pedir ao homem uma 
filosofia da natureza (A. N. Whitehead, J. Ladrière etc.). “O abandono em que caiu 
a filosofia da natureza envolve uma certa concepção do espírito, da história e do 
homem. Ao recorrer à filosofia da natureza, não se volta apenas na aparência a es-
ses problemas preponderantes, procura-se preparar-lhes uma solução que não seja 
imaterialista”4�. Será que é proibido ou impossível, ou ao contrário, não será indis-
pensável, sobretudo depois de ter visto o que se refere ao homem e à ética, retomar 
uma teologia do cosmo? Para a honra de Deus, do cosmo e do homem.

Pranteia-se por um mundo sem Deus. Será que não é porque muito se pensou 
Deus sem mundo?

4�  MERLEAU-PONTY, M. Résumés de cours 1952-1960. Paris, �968. p. 9�, citado por Prigogine & StengerS, op. 
cit., p. �09.
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Que o mundo seja recriado! Gn 1,1-
2,4a e o início do bairro Fonseca: 

raízes macroecumênicas
Fabio Py Murta de Almeida1*

Resumo: Este texto foi produzido inicialmente para uma comunidade re-
ligiosa. Mas como na América Latina existe certo entrelaçar entre práti-
ca e teoria, posteriormente adquiriu traços acadêmicos, que surgiram da 
necessidade de mostrar que a relação dos mitos da criação com o ima-
ginário da inauguração dos templos foi esquecida pela ciência bíblica 
Palavras-chave: Gn 1,1-2,4ª -  criação – mitos - templo - ser humano.

Penso que seja oportuno retornar a parte da reflexão feita no fim de janeiro na 
Paróquia Luterana Esperança, em Niterói, intitulada “Como Jesus o fez. O rito da 
água: encenando a libertação por um mundo melhor”.. Sim, porque, felizmente, 
nos apareceu a oportunidade de estarmos diante de um texto esplêndido, que foi 
escolhido “a dedo” para a abertura da Bíblia hebraica,2, isto é, Gn 1,1–2,4a. Com 
ele convém reconhecer o que dá sacralidade ao humano, digamos, o elemento que 
faz a ponte entre o divino e a vida, sendo um microcosmo do sagrado terreno, o 
templo.3

O imaginário do templo e a recitação no Fonseca

“Centro do mundo” [...] Estes espaços sagrados também podiam ser construídos. Mas sua cons-
trução era, de certa forma, uma cosmogonia, uma criação do mundo. Até ai, nada de anormal, 
pois, como vimos, o mundo foi criado a partir de um embrião, de um “centro”. Assim, por exem-
plo, a construção do altar védico do fogo reproduziu a criação do mundo, e o altar era em si um 
microcosmo, um imago mundi.4

Quando da formação do bairro Fonseca (em Niterói: Rio de Janeiro), para ajudar 
certo grupo a firmar-se na região, a igreja cristã resolver fixar-se num morro para 
levar água à população que não tinha o mínimo para viver.

Isso ocorreu porque os membros daquele provisório sistema de moradias per-
ceberam que, assim, poderiam sanar a carência da água — elemento fundamental 
para o ser humano. A água trazida com a vinda da igreja ajudaria aquela comuni-

1 Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor no Seminário Teológico 
Batista do Sul do Brasil, e na Teologia a Distância no Instituto A Vez do Mestre da Universidade Cândido 
Mendes. E-mail: pymurta@gmail.com.

2 Para função de abertura da Bíblia hebraica, vide: WESTERMANN, Claus. Genesis 1-11. A Commentary. pp. 
32-56.

3 ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos. pp. 45-53.

4 Id., ibid. p. 48.
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dade a firmar-se, permitindo aos seus moradores uma melhora de vida. Isso porque 
as lideranças mais representativas da comunidade trabalhavam próximo à região, 
facilitando a locomoção ao trabalho dos poucos de lá que o tinham.

O batismo nas águas, então, terá sido o marco simbólico do início dessa co-
munidade. Comunidade que tinha na água a chave para que suas vidas fossem 
humanizadas, e a partir dela fomentassem saídas para a exploração, sina diária dos 
membros. Então, passamos a reconhecer os elementos preparados pelos líderes da 
igreja para que pudessem articular a fé junto aos moradores que lá estavam procu-
rando viver.

Ora, para o batismo foi criado um rito próprio. Para acompanhar o rito, um canto 
que permitisse a todos lembrar aquele dia.5 Afinal, o dia era especial! No canto, os 
elementos da fé cristã, e mais do que isso, o valor do templo na comunidade.6

No templo, canta-se justamente tudo o que se têm dentro dele. O canto justifica 
a fé do povo, exposta no interior do templo.7 Cantou-se, então, os signos do batis-
mo no templo: as velas, que mostram o sacrifício de Cristo; as águas, usadas para 
batizar, faziam referência às águas primordiais da fé cristã; e o valor da cruz era 
reconhecido no centro do templo.8 Enfim o rito partilha o valor simbólico de cada 
elemento no espaço sagrado. 

Uma música, poucas palavras, e reconhecia-se o elemento fundamental para a 
fé localizada, agora, no morro. Por conseguinte, esses elementos se refratam, agora, 
no microcosmo dessa fé, o templo cristão. E no canto tão valioso que relacionou 
os elementos da fé expostos no templo (no desabrochar daquele microcristianismo) 
não faltou o detalhe da convivência.

Sim! Porque, depois de todo aquele canto e ritual, ficou claro que a vida continu-
ava, e que todos, independente de fé ou de credo, deviam conviver solidariamente. 
Para aqueles líderes cristãos, o templo era o incentivo à religiosidade, mas não ao 
fundamentalismo. Buscava-se a vida e, nela, os religiosos de todo credo teriam de 
conviver. O encontro litúrgico no templo era para reconhecer e rejuvenescer a di-
nâmica da fé dos membros da comunidade, dando forças para os dias que viriam.

5 Vale lembrar a noção de Jean Pierre Vernant (Mito e o pensamento entre os gregos. pp. 293-319) quando 
analisa os elementos públicos da vida grega. Por tudo, ele considera o rito e o mito tendo marcas relevantes 
para o processo civilizatório de uma sociedade.

6 Ver: DUMEZIL, James. Do mito ao romance. pp. 108-132.
� Enfim, o objetivo deste artigo é fazer perceber que, principalmente nos encontros que geram 

a fundação dos templos e das cosmogonias, “a exterioridade do sagrado e sua concretude, a 
exemplo da estrutura edificada do Templo”, permite perceber a manifestação do sagrado no bojo 
de uma religião. Cf. GIL FILHO, Sylvio Fausto. O sagrado e a religião. 14p. Também: ROSENDAHL, 
Zeny. Geografia e religião: uma proposta. pp. 45-�4.

8 Neste caso, vale citar que a inauguração do templo aparenta marcas e concepções próximas às 
da tragédia para o mundo grego. Sobre as temáticas das tragédias gregas e elas próprias, analisa-
se tendo em vista suas encenações das práticas sociais: a justificação das linhagens de nobres 
(em Judá: sacerdotais), o nível de representação do mundo nelas e a concepção de como cada 
elemento estruturador se funde na vida social. Para bem se entender isso, cf.: VERNANT, Jean 
Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. pp. 14-19.
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O imaginário do templo e a recitação na Palestina no tempo 
dos persas

Gn 1,1–2,4a9 nos lembra muito essa narrativa. Seu ritual deve ter-se realizado 
próximo da fundação do Templo de Jerusalém, nos tempos persas. Ritual executado 
pelo povo que saiu disperso (exilado) para a Babilônia, e que em grande parte retor-
nara artífice (sacerdote) de lá. Chegam com um indulto do rei Ciro e com a tarefa 
de fazer um templo em Judá.10

Retornam pela necessidade de re-fazer o templo para Javé, antes destruído pelos 
invasores babilônios, voltando a entoar o nome do Divino junto às moradas não 
devastadas e arruinadas pelos invasores. Então, em Gn 1,1—2,4a temos um texto 
de consagração. Texto que localiza o templo (que estava sendo inaugurado) para a 
recitação a Javé.

O canto devia ser encenado para mostrar a orquestração do mundo e a organiza-
ção física do templo.11 Portanto, a partir de Gn 1,3 , a cada “Deus disse” mostram-se 
os elementos do templo e o que ele significava dentro da criação do mundo judai-
co. Que perfeição! Só Deus mesmo para permitir a mistura na encenação no meio 
do templo, e, a melodia que levava o tom dramático ao rito. Justificando, assim, a 
orquestração do templo com a organização primordial do mundo12 — como ocor-
rera no morro do Fonseca em Niterói.

Conforme se ia cantando os dias — o primeiro, o segundo, o terceiro 
[...] e o sétimo —, devia-se mostrar a forma do templo e os elementos que 
o simbolizavam dentro dele, primordialmente. Assim, foi construído a or-
questração tida no início de Gênesis, quando se aliou rito e canto, canto e 
escrita, e Escrita Sagrada à fundação do mundo.13 Portanto, esse poema litúr-
gico foi escolhido a dedo para iniciar a Bíblia. Sua orquestração é perfeita! 
Pois, sobretudo, é uma demonstração pública de como Javé teria criado o 
mundo judaico e, ainda, de como o concertava entretecendo os elementos 

9 Aderimos à proposta de Mircea Eliade, que pondera que toda cosmogonia (como Gn 1,1–2,4a) 
serve originalmente para a abertura de templos. Ver: Imagens e símbolos. pp. 43-59. Na ciência 
bíblica, Osvaldo Ribeiro trata dos textos da criação e do dilúvio, no Gênesis, sobre a proposta 
das ciências da religião de Mircea Eliade. Ver: RIBEIRO, Osvaldo Luiz. A “terra” e “as águas” 
originais. História e linguagem mítica em Gn 1,1-3. pp. 40-48. Ele, na América Latina, é quem 
considera que esta poesia foi um canto do Templo de Jerusalém na época persa. Já na critica 
bíblica alemã, munido dos elementos literários, Luperdt Schmidt, antes de Osvaldo Ribeiro, havia 
incrementado a possibilidade de esse texto pertencer a tal momento histórico. Cf. Studien zur 

Priesterschrift. pp. 25�-268. De qualquer forma, neste artigo percebemos que a perícope de Gn 
1,1–2,4a foi encenada mediante a chegada dos judeus exilados na Palestina, na época dos persas. 
Em todo caso, a criação desse texto deve ter ocorrido posteriormente ao exílio babilônio, que, 
para algumas interpretações, no contexto da América Latina, seria o palco de sua formação. Ver, 
por exemplo, o texto de Milton Schwantes Projetos de esperança, pp. 54-68.

10 Cf. DONNER, Herbert. História de Israel e dos povos vizinhos. pp. 345-391.
11 Novamente, quem trabalha nesta proposta da abertura do Templo de Jerusalém com o aparecimento 

da cosmogonia é Osvaldo Luiz Ribeiro, “A ‘terra’ e ‘as águas’ originais. História e linguagem 
mítica em Gn 1,1-3”, cit., pp. 40-48. Agora, para aprofundarmos os dados arquitetônicos da 
hipótese de Osvaldo Ribeiro, neste artigo começamos a caminhar o que futuramente deve ser 
desenvolvido mais profundamente, o detalhe de caracterizar o templo como local sagrado. 
Reconhecido simbolicamente influenciando e sendo influenciado pelo rito que gerou o mito 
e a geografia simbólica religiosa no tempo persa. Para saber o valor do rito e do mito junto à 
geografia do sagrado, ver: ROSENDAHL, Zeny. Geografia e religião: uma proposta, cit., pp. 63-
�4.

12 Cf. ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos, cit., pp. 43-59.
13 VERNANT, Jean Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga, cit., pp. 14-19.
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componentes do culto e do templo de Jerusalém com as agremiações do 
illud tempus.14

Agora, embora se diga que tanto no texto de Gn 1,1–2,4a quanto na narrativa de 
início da comunidade em Niterói cantou-se, inicialmente, para a inauguração de 
seus templos exaltando sua identidade e sua tradição religiosa, um elemento não 
faltou para ambas as comunidades: o incentivo à vida comum.

Raízes macroecumênicas como chave dessas narrativas: a 
conclusão

Vemos isso, na comunidade de Niterói, quando, apesar de cantarem a vida se-
gundo o seu credo cristão, mostram que prosseguem a vida convivendo com todos 
igualmente. Sem diferenciar-se pelo próprio credo, pois, no fundo, todas as religi-
ões buscam a Deus, mesmo nas suas formas mais distantes.

Podemos ver algo semelhante acontecendo quando observamos a primeira frase 
do hino da fundação do mundo judaico. Sim, porque, se formos ler no texto he-
braico a primeira frase do Gênesis (1,1a), temos: “em um princípio Deus criou os 
céus e a terra”, em vez de, como João Ferreira de Almeida traduziu, “no princípio 
Deus criou céus e a terra”.15 Assim mesmo, nos textos mas importantes e incisivos 
da tradição judaico-cristã somos chamados para ir ao mundo, não para fecharmos 
as portas a ele.

Isso sem nunca deixar de acreditar que somos diferentes ou melhores, ou mesmo 
piores que alguém. Pois se essa tradução for condizente com o texto hebraico, a 
nossa criação, como qualquer outra, é apenas particular, não universal — sectária 
por definição. Temos apenas “uma criação” e não “a criação”. Temos, por conse-
guinte, apenas “um princípio”, não “o começo” de todas as coisas.

Assim, façamos da nossa própria maneira a vida nas celebrações, mas tenhamos 
certeza de que elas devem animar-nos semanalmente para o desafio que está à 
nossa porta: os dias que estão por vir. Como ambas as comunidades tratadas ao 
longo do texto, saibamos encarar a vida e as pessoas com todas as suas diferenças 
dia a dia.

Tendo a certeza de que Deus permite a cada qual viver e cantar de forma bem 
alegre seus ditos, certezas e credos. Que Deus possa criar em nós, diariamente, um 
coração respeitoso, que aceite todos de braços abertos. Isso não é uma vontade 
de certos grupos cristãos, mas a condição social em que ele criou as narrativas da 
criação judaica.

Que nos permita viver sua justiça e respeito todos os dias. Deus conosco nisso, 
em Jesus, amém!
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A construção da idéia do tempo
J. C. Avelino da Silva1

Resumo: Antes da construção do instrumento e da instituição da inten-
cionalidade, o antepassado do ser humano estava integrado à natureza, 
ou seja, ele vivia o mundo tal como se apresentava para ele, vivia o 
eterno presente e o absoluto aqui puros. Viver o eterno presente é viver a 
plenitude do tempo, é sentir que existe uma unidade fundamental entre 
todas as coisas. Fazer instrumento é o início da cultura, é o início do 
desmonte do eterno presente. Quando, pela construção do instrumen-
to, a intencionalidade já está presente, inicia-se a ruptura com o eterno 
presente, uma ruptura cultural: o tempo é criado já na tensão entre sua 
dimensão simbólica (que é predominante) e na sua dimensão profana 
(cuja referência é o vir-a-ser dos processos naturais). O tempo sagrado é 
o resultado da tensão entre a dimensão simbólica e a profana.

Este estudo interroga o passado remoto do ser humano para identificar as origens 
do sentimento do sagrado e as condições em que esse sentimento aflorou. Esse sen-
timento não existia entre os antepassados do ser humano e é a assunção (que deve 
ser entendida como um processo) da efetividade da realidade natural que criou as 
condições de o ser humano reconhecer a dimensão transcendente da vida.

A tese exposta no presente texto é a seguinte: a vivência do tempo referenciado 
ao vir-a-ser em confronto com a experiência do eterno presente (que é o tempo ani-
mal) cria o tempo sagrado. À medida que aumenta o valor da vivência do vir-a-ser 
e diminui a importância do eterno presente para o ser humano, o tempo sagrado 
fica menos sagrado. A vivência exclusiva do eterno presente (que era vivido pelo 
antepassado do ser humano) é incompatível com o tempo sagrado. O sentimento 
do sagrado é humano. A vivência exclusiva do tempo referenciado ao vir-a-ser é 
profana. O tempo sagrado é fruto dessa imbricação.

A humanidade é resultado de uma construção cultural complexa, da qual o 
trabalho e o simbolismo são os fatores mais importantes. O trabalho, entendido 
como gesto de transformação, conhecimento e domínio da natureza, existe desde 
que o ser humano fabricou a lasca e tinha um duplo fundamento: a satisfação das 
necessidades vitais e o vínculo sagrado entre o ser humano e a natureza, em que 
o ser humano dava alma à natureza e estabelecia um relacionamento com ela. O 
Cosmo, a realidade organizada e com significado simbólico, justifica a realização 
dos gestos necessários à satisfação das necessidades.

O gesto laboral carregou um significado simbólico sagrado, ligado ao mistério 
da multiplicidade, da transformação e da fertilidade da natureza. Não há como 

� Doutor pela Universidade de Paris (�980). Professor no Departamento de Filosofia e Teologia e no doutorado 
em Ciências da Religião da Universidade Católica de Goiás – UCG. Membro da International Association 
for Greek Philosophy.
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desconsiderar o significado sagrado do gesto que satisfaz as necessidades essen-
ciais. Tal como as atividades sociais e individuais, a atividade econômica também 
era sagrada. Ou talvez fosse melhor dizer que não havia distinção entre essas ativi-
dades, pois, generalizando a percepção que os pré-socráticos tinham da realidade, 
o ser humano da época agia de acordo com a afirmação: “tudo é um”.

Fazer lasca equivale a assumir uma nova dimensão para a vida, aquela formada 
pela intencionalidade e o visar. A disposição de viabilizar sua intencionalidade fez 
o ser humano deparar-se com a natureza. Procurando compreender as condições 
em que ele poderia realizar a caça (e outras necessidades que ele ia aos poucos 
identificando), visou a natureza e deparou-se com sua fertilidade e sua multipli-
cidade em movimento. Foi o primeiro contato com a dialética da natureza. Foi a 
primeira ruptura com o eterno presente. Nesse momento, ele reconheceu a natu-
reza como seu outro. O tempo sagrado nasceu do aparecimento do vir-a-ser em 
confronto com o eterno presente.

Historicamente, à medida que o ser humano se deparava com uma dada reali-
dade, o trabalho realizado e o imaginário correspondente evoluíam para poder agir 
sobre ela. Isso acontecia, mesmo que o imaginário não se reduza a responder a 
uma necessidade da realidade imediata, pois tem uma dimensão semântica muito 
mais ampla. A separação ser humano-natureza, vale dizer, quando o ser humano 
começa a assumir características que o distinguem do restante da natureza, período 
chamado de hominização, ocorre basicamente quando o ser humano passa a ter 
um comportamento cultural com uma visão simbólica do mundo. O simbolismo 
surgiu com o ser humano.

O afastamento da natureza é transcendência, é afirmação da espécie humana, 
daí que se pode falar em hominização. Pela separação da natureza, o ser humano 
iniciou o caminho da hominização, o processo de constituição da humanidade, 
quando, então, vai-se assumindo enquanto ser humano, diferente dos outros ani-
mais e da natureza em geral. O ser humano, no período da hominização, se reco-
nheceu distinto da natureza, por isso se reconheceu como ser humano. O trabalho 
de transformação da natureza e a relação simbólica com as forças sobrenaturais são 
a base da hominização.

Antes da construção do instrumento e da instituição da intencionalidade e do 
visar, o antepassado do ser humano vivia integrado à natureza, ou seja, ele parti-
cipava do mundo tal como se apresentava para ele, vivia o eterno presente puro. É 
bem elucidativa a explicação de Hegel (�978, p. 70) sobre o significado de eterno, 
que ele expõe quando comenta um texto de Aristóteles sobre Xenófanes:

Eterno é uma expressão canhestra, pois ao ouvir o termo logo pensamos no tempo, nele mis-
turamos passado e futuro, como um tempo infinitamente longo; enquanto na realidade aqui se 
trata do eterno (aídion) como o igual a si mesmo, o puramente presente, sem que interviessem 
representações de tempo. É. Surgir e devir estão excluídos.

O eterno presente é o agora que se repete indefinidamente e, portanto, nega a 
idéia de passado e futuro. O antepassado do ser humano não viveu a experiência 
temporal, ele agia somente com as possibilidades fornecidas a priori. Ele, não fa-
zendo cultura, não era capaz de criar possibilidades novas na sua relação com o 
meio. A completa integração com a natureza, vivida pelo antepassado do ser hu-
mano, é o eterno presente, é a negação da cultura, da liberdade, é a preservação 
do instinto. O puro presente, sempre igual a si mesmo, exclui cultura e vivência do 
sagrado. Não há vivência do sagrado fora do contexto cultural, fora do contexto da 
liberdade. O ser humano, sim, é um ser de liberdade, pois é capaz de criar possi-
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bilidades que não existiam a priori. Em oposição ao instinto, liberdade é liberdade 
de escolha.

Os ancestrais do ser humano, diante de um perigo ou de uma necessidade, se 
muniam de uma pedra, de uma lasca ou de um bastão. Quando a situação se des-
fazia, livravam-se desse auxiliar eventual. A repetição do ato de munir-se de algo 
mais, de algo que lhes possibilitava potencializar seu corpo, aumentar sua força 
física ou o comprimento de seus braços fez-lhes ver que deviam munir-se perma-
nentemente dessa lasca ou desse bastão. A capacidade de generalizar experiências 
vividas é uma aptidão geral entre os primatas. Ao generalizar as experiências e per-
ceber que uma lasca seria útil em várias situações do cotidiano, nosso ancestral, o 
australopiteco, muniu-se desse instrumento.

Ao fazer isso, transformou o bastão e a lasca em instrumentos eventuais. O bas-
tão, feito de madeira, não deixou restos. O estudo da lasca mostra o uso contínuo 
desse objeto por muito tempo. Isso representou uma mudança em na relação do ser 
humano com a natureza: começou, assim, a agir sobre a natureza. Aqui estamos, 
sem dúvida, diante de um nível elementar de raciocínio.

A ruptura com o comportamento instintivo se deu, no entanto, quando o ser hu-
mano se antecipou ao uso de uma lasca e decidiu construí-la. Aí esse ser tornou-se 
homo habilis. Inicialmente, a lasca tinha as funções de cavar o chão (em busca de 
raízes e insetos para comer) e separar pedaços da caça abatida. As primeiras lascas 
não tinham corte propriamente dito, apenas uma parte mais afinada que servia 
para macerar partes determinadas do animal caçado com o intuito de destacar um 
pernil, por exemplo, e assim facilitar seu consumo. Assim fazendo, o ser humano 
instituiu o trabalho, base de sua relação material com a natureza.

Fazer instrumento é o início da cultura, é o início do desmonte do eterno presen-
te e do absoluto aqui. Se o australopiteco não fazia instrumento, não fazia cultura, 
não iniciou a desconstrução do eterno presente e do absoluto aqui, não participou 
do processo de hominização. Esse é o hiato ontológico entre o ser humano e o aus-
tralopiteco. Por outro lado, porém, o australopiteco se muniu da lasca encontrada 
na natureza, transformando-a em instrumento, mesmo que eventual. Ele guardava 
a imagem de uma função em sua mente e, ao se deparar com uma lasca natural, 
fazia a associação e pegava a lasca. Guardar instrumento mostra um nível de pla-
nejamento de ação futura, mesmo não estando ligado a uma disposição de mudar 
a própria relação com o meio (que acontece quando se produz uma lasca).

Isso significa que ele fez cultura? Não há dúvida de que o ser humano passou 
a existir a partir do momento em que fez cultura. Também não há dúvida de que 
fazer lasca é fazer cultura e aquele ser tornou-se humano quando decidiu fabricar 
a lasca. A questão que está em aberto é se o uso de uma lasca encontrada na na-
tureza significa fazer cultura. É possível que esse ser, o australopiteco, tenha feito 
isso por meio de um comportamento instintivo e aí não resta dúvida de que ele não 
fez cultura.

Mas pode ser que tenha sido um comportamento adquirido, em que havia in-
vestimento de racionalidade e de intencionalidade, vale dizer, é possível que o 
australopiteco tenha-se munido da lasca porque anteviu a possibilidade de defron-
tar-se novamente com uma situação em que ela pudesse ser útil. O australopiteco 
conservava consigo a lasca encontrada na natureza porque ela poderia ser útil em 
algum momento!

Vale para o australopiteco o raciocínio feito para o homo habilis: antes, ele con-
servava a lasca para usá-la em outro lugar; agora, ele conservava a lasca para usá-la 
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depois. Mesmo que de forma muito atenuada, pode-se dizer que havia um princí-
pio de intencionalidade e de visar no australopiteco, ou seja, esse ser vivenciou os 
primeiros antecedentes da ruptura com o eterno presente e com o todo integrado. 
Nesse caso, teria havido ressignificação da pedra em instrumento e comportamento 
cultural. Mas, por outro lado, se houve intencionalidade, ela era passiva no austra-
lopiteco, pois nosso ancestral direto não tomou a iniciativa de fazer a lasca, não 
se dispondo a modificações a priori. Nesse caso, não teria havido perturbação do 
eterno presente nem comportamento cultural.

Não tendo noção do tempo, cuja indicação mais evidente é a construção do 
instrumento, o antepassado do ser humano2 vivia o puro eterno presente, onde não 
havia o antes nem o depois, não havia passado nem futuro, mas só o agora. Ele 
também não tinha nenhuma noção de espaço, pois vivia o todo integrado. O meio 
ambiente para os seres que não percebiam o espaço era algo permanentemente 
contínuo. O eterno presente é também o eterno aqui, vale dizer, o absoluto aqui, 
em que a noção de continuidade ou descontinuidade não existia, como não existia 
o atrás nem o na frente, não havia o aqui nem o lá. As duas primeiras dimensões do 
espaço que o ser humano instituiu foram o aqui e o lá.

O aqui está próximo de onde se está (de onde está o grupo). O lá se refere a 
onde não se está. O ali é uma variante do lá, com a característica de se referir a 
um local definido, específico, posterior, portanto, ao universo mental de quem mal 
começava a dar especificidade aos fenômenos que ocorrem no espaço. Já o aí tem 
outra dimensão epistemológica, pois é o lugar da pessoa com quem se fala. O aí 
é resultado de um momento em que há separação entre quem fala e quem ouve, 
típico do período posterior, período da formação da individualidade. Impossível 
pensar o aí sem a divisão social do trabalho.

O termo eterno presente foi usado nos parágrafos anteriores com um significado 
antropológico, o que o torna um pouco diferente do usado por Eliade (�998, p. 80). 
Para o grande pensador das ciências da religião, eterno presente está ligado a uma 
experiência mística: percorrer o tempo ao inverso para atingir

aquele instante paradoxal além do qual o tempo não existia, porque nada se havia manifestado. 
[...] Mas há um ponto ainda mais importante: chegando-se ao princípio dos tempos, atinge-se o 
não-tempo, o eterno presente que precedeu a experiência temporal, inaugurada pela primeira 
queda na existência humana.

A experiência do eterno presente no contexto cultural da vivência do vir-a-ser 
viabiliza o sentimento do sagrado. O ser humano experiencia a transcendência 
ao deparar-se com a dupla situação: a vivência prosaica do cotidiano e a vivência 
mística do eterno presente. Experienciar o eterno presente é viver a plenitude do 
tempo, é sentir que existe uma unidade fundamental entre todas as coisas, unidade 
simbólica. E isso é possível porque a vivência da plenitude está nas origens do ser 
humano.

A maneira de o ser humano colocar-se no mundo é resultado da síntese de ex-
periências vividas numa determinada cultura, o que o afasta da vivência do eterno 
presente e o aproxima de vivências particulares. A vivência do vir-a-ser é sempre 
uma experiência particular. Essa tendência de o ser humano incorporar vivências 
particulares a seu modo de vida ocorre em um lento e longo processo. Se o ser 

2 O termo “antepassado do ser humano” em vez de “australopiteco” tem a intenção de evitar a ambigüidade 
de o australopiteco ter ou não iniciado o rompimento com o eterno presente e o absoluto aqui, em 
conseqüência de ele ter-se apropriado de lascas encontradas na natureza. Estou convencido de seu 
comportamento instintivo, mas por uma questão de rigor acadêmico é mais apropriado falar do antepassado 
do ser humano que não usou lascas.



59Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano III, n. 20

humano é ser humano desde que começou a fabricar instrumentos, o ser huma-
no é um ser de intenção, ele age com intenção e finalidade. Ele fez instrumentos 
justamente por compreender que ia necessitar deles no futuro. Fabrica-se um ins-
trumento visando sua utilização futura: quanto mais a dimensão intencional do ser 
humano se explicita, mais ele se afasta do eterno presente, mais seu comportamen-
to torna-se cultural e particular.

Considerando-se que viver o particular é uma construção humana, pode-se afir-
mar que nem a experiência do eterno presente nem a do comportamento intencio-
nal (que se baseia na idéia de futuro) devem ser consideradas de forma exclusiva 
(ou seja, uma vivência não exclui a outra). Dizer que o ser humano é um ser de 
intenção e tem um comportamento particular não exclui a possibilidade de ele vi-
venciar o eterno presente. Analogamente, o raciocínio contrário também é válido: 
afirmar que o ser humano vivia o eterno presente não lhe retira a compreensão 
— mesmo que primária — da noção de futuro nem um comportamento particular.

Fazer instrumento é o início da cultura, é o início do desmonte do eterno presen-
te. Em uma palavra, o tempo estava sendo descoberto/inventado. O tempo é uma 
construção humana que visa a melhorar a relação como meio. A eventualidade 
de chegar ou de estar chegando também era algo estranho ao antepassado do ser 
humano, pois foi o homo habilis que, depois de fabricar a lasca, construiu as pri-
meiras estruturas da morada, que lhe serviram para identificar mais claramente o 
agora (“agora estou em casa”, teria pensado ele). Só se pode pensar no agora por 
oposição ao antes e ao depois. Quando se está sempre chegado (ou nunca chega-
do), vive-se o eterno presente.

O estabelecimento do futuro e do passado, o parcelamento do tempo ou o do-
mínio da noção de tempo, apesar de continuamente gradual, teve momentos es-
petaculares de evolução na fabricação do instrumento (quando a intencionalidade 
inaugurou a noção do tempo: a intenção de usar a lasca depois, quando a caça for 
encontrada, por exemplo), na construção da morada, na instituição da inumação 
e na invenção da agricultura e do pastoreio (e o sedentarismo é uma conseqüên-
cia) e se desenvolveu com a memória e com a afirmação da intencionalidade. No 
processo evolutivo, o ser humano foi insistentemente além de si na superação do 
eterno presente.

Ao que tudo indica, a noção de espaço é mais imediata à nossa sensibilidade 
(talvez por causa da visão tridimensional) do que a do tempo, que não está ligada 
diretamente a nenhum dos órgãos dos sentidos, mas ao cansaço e à visão do cres-
cimento das crias. Considerando-se que na pré-história a maior causa de morte 
entre os homens era a caça e entre as mulheres era o parto, e que nenhum desses 
fatores estava ligado à velhice (em geral se morria aos vinte anos e muito raramente 
se chegava aos cinqüenta), o envelhecimento e a aproximação da hora da morte 
talvez não fossem reconhecidos como identificadores do tempo. O cansaço e o 
crescimento das crias, junto com a memória e a intenção, configuram o quadro em 
torno do qual o ser humano foi formando a idéia do tempo.

O tempo sem duração, o eterno presente, é o tempo animal, é um tempo sem 
simbolismo, portanto sem sagrado e sem profano. Não há tempo sagrado para o 
antepassado do ser humano, que vivia o puro eterno presente. O tempo humano 
tem duração, mesmo quando a relação entre o ser humano e o tempo seja pouco 
clara, mítica, ou sagrada. Não há eterno presente puro no ser humano. O ser huma-
no se caracteriza pelo processo de superação do eterno presente. Tempo sagrado é 
oposto ao tempo profano, é o tempo cuja duração se estabelece por oposição ao 
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vir-a-ser natural. O profano surgiu do interior do sagrado, rendendo homenagem ao 
vir-a-ser ou, o que vem a ser o mesmo, submetendo-se às exigências do vir-a-ser.

Só é possível pensar o tempo profano (mesmo que em estágio de constituição) 
por oposição ao tempo sagrado. O antes, que assume características sagradas, que 
é o tempo em que todas as coisas foram criadas, é reversível, pode ser recriado no 
presente. Analisando o ser humano religioso, Eliade (�996, p. 63) diz que “o tempo 

sagrado é por sua própria natureza reversível, no sentido em que é, propriamente 
falando, um tempo mítico primordial tornado presente.” O rito retira o ser humano 
do tempo profano e torna-o contemporâneo das divindades e do tempo primordial. 
Só se pode considerar o tempo sagrado como reversível nas condições do processo 
de superação do eterno presente, em que o agora, o antes e o depois já se mani-
festaram.

Quando, pela construção do instrumento, a intencionalidade já está presente 
na ação humana, inicia-se a ruptura com o eterno presente, uma ruptura cultural: 
o tempo é criado já na tensão entre sua dimensão sagrada (que é predominante) 
e na sua dimensão profana (cuja referência é o vir-a-ser dos processos naturais). 
A prática de transformação da natureza fez o ser humano perceber a dialética da 
natureza, que é uma lógica que não depende dele, mas se encontra no interior da 
própria natureza (escutai o logos e não a mim, dirá Heráclito) e vai questionar sua 
visão simbólica da vida.

Identificando o depois (conseqüência de ele fazer a lasca agora com a intenção 
de usá-la depois), deu validade ao antes (porque fazer a lasca é resultado da gene-
ralização da experiência vivida) e particularizou o agora (porque depois e antes são 
instâncias do agora). Mesmo pertencendo a campos epistemológicos diferentes, 
o antes (que está no campo da história) e o depois (que está no campo das pos-
sibilidades) nasceram juntos com o agora (quando o fenômeno ocorre, quando a 
realidade se efetiva). O agora é real. Passado e futuro são especulações sobre fatos 
(o passado, a história) e possibilidades (o futuro). Assim fazendo, foram instituídas 
as três parcelas mais importantes do tempo: o depois, o antes e, por exclusão, o 
agora.

A memória dá consistência ao passado e permite o planejamento da ação futu-
ra. As possibilidades de realização de uma necessidade configuram o futuro e ali-
mentam a intencionalidade. O visar caminha junto com a intencionalidade. Pedra, 
lasca, bastão e caça são partes da natureza, as primeiras para as quais foi orientado 
o visar e os primeiros objetos promotores de intencionalidade. A intencionalidade 
está mais relacionada ao tempo (a realização de uma ação futura), enquanto o 
visar está mais associado ao espaço (a descoberta/identificação do objeto de sua 
intenção). Intencionalidade e noção de tempo, visar e noção de espaço desenvol-
vem-se juntos em processo de interação, apesar de o espaço oferecer-se mais ime-
diatamente à sensibilidade. A percepção do tempo e do espaço é impossível sem a 
memória imagética.

A memória imagética tem participação importante nesse processo, pois a imagem 
memorizada é rebatida sobre a que está diante dos olhos, o que permite verificar se 
se trata de outro lugar ou se se trata de outro momento do mesmo lugar. Tendo fixado 
uma imagem em sua mente, quando se vê diante de uma imagem semelhante ele se 
pergunta se a imagem que tem em seu pensamento refere-se a um momento passado 
ou a outro lugar. A memória imagética, não fazendo distinção entre espaço e tempo, 
ao mesmo tempo que é condição de efetivação do lugar e do momento, dificultou a 
identificação dessas duas dimensões do mundo real: o espaço e o tempo.
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A tensão entre, de um lado, a vivência do eterno presente e, do outro, a compre-
ensão do tempo como algo inexorável e ligado aos processos naturais dá à relação 
do ser humano com o tempo essa dimensão transcendente. Na pré-história, a deusa 
Mãe-Terra é a expressão simbólica totalizante desse conflito. O sagrado e o pro-
fano, a realidade e a não-realidade são as dimensões do ser humano que nascem 
desse conflito.

A construção da humanidade é um processo que envolve pelo menos duas dinâ-
micas históricas: a hominização e a individuação. A hominização é um importante 
passo no processo da posterior individuação, já que com esse passo o ser humano 
criou o caminho que vai permitir a cada um a construção de sua individualidade. 
Num primeiro momento, a afirmação da humanidade se fez enquanto espécie, vale 
dizer, houve uma afirmação da humanidade que se constituiu diante da nature-
za, demarcando-se dela. Esse caminho colocou-o diante da natureza, o seu outro. 
Num segundo momento, como resultado de vários fatores, dos quais a divisão so-
cial do trabalho é o mais importante, o indivíduo se afirmou diante do outro e da 
sociedade.

Em suas origens, o ser humano experienciava prioritariamente o eterno presente 
e, aos poucos mas incessantemente, ia incorporando à sua experiência de vida a 
vivência do vir-a-ser. A divisão social do trabalho deu condições para a inversão 
dessa proporção e o ser humano passou a viver sobretudo o quotidiano profano, 
incorporando, pelo culto, a experiência do eterno presente.

A divisão social do trabalho submeteu a relação vivência do eterno presente e expe-
riência do vir-a-ser a outras determinações das quais o você, o eu e o ele são as mais 
importantes. O eterno presente é mortalmente ferido, porque o você torna-se associado 
ao aí (aí é onde você está), da mesma forma que o eu ao aqui e o ele ao lá. Você/aí, eu/
aqui e ele/lá são categorias do agora (o que não impede de você/agora, eu/agora e ele/
agora serem categorias do espaço). Assim, o agora passa a ter a efetividade dada pela 
individualidade (eu/aqui), efetividade que existe na dinâmica do vir-a-ser. O eu/aqui 
existe efetivamente em sintonia com o agora e garante a afirmação da individualidade. 
Nesse momento, ficam claros os valores que se associam para a negação do eterno 
presente: o eu/você/ele, o aqui/aí/lá e o agora.

O agora referenciado à dinâmica do vir-a-ser garante a efetividade do passado e 
do futuro. Mas passado e futuro só podem ter efetividade quando se considera que 
são categorias do agora. O culto aos mortos é uma indicação da dimensão efetiva 
do passado. A produção incessante de lascas por mais de dois milhões de anos 
mostra a dimensão efetiva do futuro. Entretanto, a evolução do indivíduo se dá ao 
longo de um lento percurso, de forma que você/eu/ele, aí/aqui/lá e agora ainda 
estão em processo de constituição ao longo da fase de individuação.

Os cultos em que o fiel volta aos tempos primordiais, ocasião em que o cosmo 
foi instituído, só são possíveis porque, de uma forma ou de outra, ainda se vive 
o eterno presente. Nas condições em que o eterno presente ainda é atuante no 
modo de o ser humano relacionar-se com a realidade, o tempo existe na dimensão 
sagrada.3 Isso equivale a dizer que há uma dimensão transcendente no passado e 
no futuro. Os gregos da antiguidade, milhares de anos depois, vão considerar que 
o aedo, inspirado pelos deuses, fala do passado, contando/cantando uma história 
divina, e o oráculo fala do futuro e transmite uma mensagem dos deuses.

3 O pentecostalismo resgatou para o cotidiano a tensão sagrada entre o eterno presente e o vir-a-
ser ao assegurar a presença do diabo no quotidiano e, sobretudo, por pregar o combate ao diabo 
em todos os momentos do cotidiano.
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Se até o surgimento da divisão social do trabalho só o sagrado dava sentido à 
vida, agora a produção, a acumulação, o comércio e a propriedade privada pas-
saram a dar outro sentido, desta fez profano, porque referenciado às relações ma-
teriais4 que os seres humanos estabelecem entre si. Aí nasce o espaço profano.5 
A confiança no gesto correto, a concorrência (e o enfrentamento) e o gesto que 
objetiva o lucro criaram o tempo e o espaço profanos, abalando a plenitude da 
presença da deusa Mãe no quotidiano dessas populações do neolítico. Com o apa-
recimento do tempo não referenciado à deusa Mãe, apareceram as duas dimensões 
da realidade, tal como a concebemos hoje: o sagrado e o profano. A distinção entre 
o sagrado e o profano é complexa.

O profano surgiu como negação de uma realidade que existiu por milhares (mi-
lhões?) de anos. Esse é o enfoque que permite compreender a afirmação: o profano 
é a não-realidade. Mas o mistério da fertilidade e do vir-a-ser continua bem presen-
te numa sociedade que está dando os primeiros passos em direção ao mundo do 
trabalho. Além disso, a natureza continuava fornecendo tudo o que o ser humano 
precisava para sua vida e a relação com a natureza continuava sendo sagrada. Ape-
sar da não-realidade (o mundo profano) aparecer no sistema simbólico que girava 
em torno da deusa Mãe, a prática sagrada tinha fôlego para prevalecer.

Apesar do aparecimento da prática profana, o sentimento do sublime continuava 
sendo constituinte do ser, agora na fase da individuação. A relação com o sagrado, 
mesmo mantendo sua dimensão social, tornou-se também individual. Por outro 
lado, a emergência dos deuses celestes, contribuindo decisivamente para o declí-
nio das divindades ctônias, se esforçou para recuperar para o sagrado o espaço do 
trabalho, da concorrência, do enfrentamento e do lucro.

O cosmo social, lugar onde se dá a acumulação de riquezas, o comércio e o 
enfrentamento entre os seres humanos, lugar onde se realiza a afirmação do indiví-
duo, lugar do sagrado e do profano, é o espaço privilegiado no qual ocorre a priva-
tização do ciclo nascimento, vir-a-ser e perecimento, e o tempo passou a assumir 
sua dimensão trágica: o instante é um fenômeno que nunca se repete, assim que 
nasce é imediatamente substituído pelo seguinte. A perenidade da vida cede espa-
ço para a efemeridade de suas manifestações. A humanidade que existe em todos 
cede espaço para a individualidade que existe em cada um. O eterno presente se 
dilui diante da força do vir-a-ser e o tempo sagrado fica menos sagrado.

A inevitabilidade do comércio em uma sociedade baseada na produção especia-
lizada impôs a presença do outro, presença que é percebida como confronto. Nes-
sas condições, o ciclo natural se mostra como uma seqüência irrevogável formada 
por nascimento, vir-a-ser e perecimento; e depois novamente nascimento e assim 
por diante. Esse é o modo como é adotado o ciclo da vida pessoal de cada um des-
de quando a individualidade passou a prevalecer na visão de mundo: privilegiando 
a “minha” vida, tudo o que é importante começou com o “meu” nascimento.

As sociedades referenciadas à individualidade privilegiam a vida de cada um, 
razão pela qual o ciclo é rompido entre a morte e o nascimento, colocando o nasci-
mento como ponto de partida e a morte como ponto de chegada. Com a afirmação 
da individualidade e a adoção no plano individual do ciclo nascimento, vir-a-ser e 
perecimento, surgiu a consciência da morte. Com essa consciência, o ser humano 

� Com “relações materiais” quer-se dizer que essas relações existem independentemente da vontade de cada 
um e se constituem como resultado da evolução histórica.

� O pentecostalismo recuperou para o espaço sagrado a produção, a acumulação e a troca, afirmando que a 
salvação é aqui.
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adotou o desejo de imortalidade simbólica e atribuiu aos deuses a imortalidade. 
Atribuir aos deuses a imortalidade é uma simples negação simbólica da morte, 
retirando do ciclo seu terceiro momento. Ainda falta muito para o ser humano re-
conhecer a eternidade da divindade, da qual o próprio ciclo será banido.

Entretanto, esse não é o único modo de conceber o ciclo vital, não é a única 
maneira de ver a natureza. Sendo cíclico, pode-se tomar como ponto de partida 
qualquer um dos seus três momentos, vale dizer, o ciclo pode ser rompido — analí-
tica ou simbolicamente — entre dois quaisquer de seus momentos. Pode-se pensar 
o ciclo da natureza a partir do vir-a-ser, seguindo-se morte e nascimento e depois 
novamente vir-a-ser etc. E a referência, no caso, é a pré-história, quando o padrão 
de multiplicidade em movimento da natureza (o vir-a-ser) desnorteava, apresenta-
va-se como totalmente outro e a deusa Mãe era prestigiada. O ser humano, na sua 
relação prioritária com a natureza, estabeleceu o vir-a-ser como ponto de partida. 
A deusa Mãe era a referência.

A natureza animada, dotada de alma, era o que se apresentava ao ser huma-
no como desafio de compreensão. Dos três momentos do ciclo vital, o que mais 
despertava o interesse e o desconcerto do ser humano era o vir-a-ser, pois o ser 
humano visava o não permanecer e tinha dificuldade de admitir essa realidade em 
permanente transformação. Nascimento e morte obedecem a uma rotina natural, o 
que torna mais fácil a aceitação.

Nascimento e morte, um desejado e outro rejeitado, eram naturais e rotineiros; 
mas o vir-a-ser era algo sempre novo, sobrenatural, onde, na sobrevivência do 
eterno presente e do absoluto aqui, dificilmente se percebiam as leis da natureza. 
Mesmo quando alguns aspectos da natureza começavam a ser compreendidos, não 
havia consciência dessa percepção. Não nos esqueçamos de que o ser humano, ao 
fazer instrumentos, era capaz de usar algumas leis naturais, mas somente aquelas 
que o autorizavam a fabricar instrumentos.

Pode-se, finalmente, iniciar o ciclo com a morte, que daria ocasião ao nascimen-
to e vir-a-ser, e novamente morte etc. Essa última forma do ciclo coloca a morte 
como causa, como semente da vida. Está mais de acordo com o aparecimento da 
agricultura, em que a semente morre para a planta nascer. Morte e nascimento es-
tão, aí, a serviço do vir-a-ser. O trabalho (realizado pelo ser humano!) é capaz de 
interferir no vir-a-ser.

Entretanto, o período que estamos examinando, a individualidade como fruto 
da divisão social do trabalho, é marcado pela forma nascimento, vir-a-ser e pere-
cimento, forma que passou a prevalecer durante esse período. Dando seguimento 
a essa conjuntura histórica, a afirmação dos deuses imortais é o primeiro passo em 
direção a uma transcendência essencial. Mas é só um passo, já que os deuses imor-
tais conservavam uma referência marcante com o mundo sensível. Mesmo assim, 
nessas condições, com o relativo banimento dos deuses do campo da realidade 
natural, o diálogo com o destino tornou-se outro.

O destino, que fazia parte da natureza em virtude do caráter imanente das di-
vindades, tornou-se também desterrado, proscrito: a ligação sagrada, que dava a 
certeza de unidade, de integração entre o ser humano e a natureza, entre o ser 
humano e seu destino, essa ligação definhou. Não é um movimento sem angústia: 
nada mais reconfortante do que a certeza ao alcance da mão, e, quando a certeza 
abria espaço para a dúvida, o ser humano se contentava com uma simbiose com a 
natureza, mesmo que simbólica.
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O homem se reconhece pelo fazer
Clóvis Ecco1*

Resumo: O presente trabalho pretende desenvolver uma análise em torno 
da questão masculina. A comunicação apresenta que os homens, para 
se sentirem úteis e respeitados, precisam sempre estar fazendo algo para 
provar alguma coisa para alguém. A maneira utilizada por um homem 
para fazer com que o outro o reconheça como homem se revela na exe-
cução de tarefas numéricas ou esportivas. O homem precisa mostrar para 
a sociedade que ele é importante. Precisa firmar-se constantemente, nem 
que seja contando muitas histórias de sucesso e aventuras nos negócios 
ou nas seduções. Por isso que o reconhecer-se pelo fazer perpassa pela 
concepção da supremacia da masculinidade de Deus, que tem como 
premissa o homem como imagem e semelhança de Deus e criador de 
todas as coisas.

Para Nolasco (2001), a palavra “masculinidade” encontra em sua raiz as deno-
minações “viril”, “enérgico” e “ativo”. É óbvio que culturalmente as práticas das 
representações da masculinidade agem através de ações pertinentes a essas deno-
minações. Nolasco (1997) afirma que a base da sociedade patriarcal se sustenta a 
partir dessas características da masculinidade. Por isso a imagem habitual de um 
homem exitoso é aquela de dominador das mulheres, no interior das relações so-
ciais em geral, e de outros homens, no quadro das ocupações profissionais. Essas 
concepções podem ser percebidas nas falas dos entrevistados:

“Deus colocou o homem no mundo para gerenciar a família” (N. R. L., 52 anos). 
“Ser pessoa do sexo masculino é obrigação de exercer uma liderança” (C. M. R., 60 anos). 
“Tem de ser forte. Tem de ter responsabilidade. O homem precisa saber respeitar e ter autoridade 
sobre o outro” (J. P. de M., 75 anos).

Ainda para Nolasco (1997), os homens, para sentir-se úteis e respeitados, preci-
sam sempre estar fazendo algo para provar alguma coisa para alguém. A maneira 
utilizada por um homem para fazer com que o outro o reconheça como homem se 
revela na execução de tarefas numéricas ou esportivas. O homem precisa mostrar 
para a sociedade que ele é importante. Precisa firmar-se constantemente, nem que 
seja contando muitas histórias de sucesso e aventuras nos negócios ou nas sedu-
ções. Nessa perspectiva, afirmam nossos entrevistados:2

1 Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás – UCG, graduado em Filosofia e 
Teologia, com especialização em Psicopedagogia e Ensino Religioso. E-mail: clovisecco@uol.com.br.

2 A pesquisa ocorreu no ano de 2006, na região Leste de Goiânia, com 49 pessoas do sexo masculino, acima 
de trinta anos, que receberam ao longo da vida algumas informações sobre a instituição Igreja Católica, por 
isso que foram entrevistados apenas os que fizeram a Eucaristia. Fonte: Pesquisa na Região Leste de Goiânia 
2006. Aprovado no CEP em 4.5.2006 – Código 86854.
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Eu tenho prazer em ser homem. Eu cumpri com as minhas obrigações. Coloquei os filhos no 
mundo e dei todo o suporte para eles (J. G. O.,71 anos).
Tantas coisas que eu nem dou conta de falar. Sou operado da próstata e, antes de operar, arrumei 
uma namorada de 15 anos e, depois que operei, disse para ela, acabou tudo, procura quem você 
quiser. Mesmo assim, aparece muita mulher, a gente tem que chutar, na minha idade, você está 
vendo, o meu rosto. Sou católico, pratico, gosto de rezar, mas sou homem (M. de S., 71 anos).

Para Nolasco (1997), esses aspectos são indicações de que o masculino se define 
pelas ações realizadas e destacadas em qualquer história contada pelo homem em 
nossa sociedade. No que diz respeito aos gêneros, os homens estão no centro do 
mundo e à margem das mudanças ocorridas socialmente no papel da mulher.

Ainda, Nolasco (1997) diz que é importante perceber que algumas reflexões oriun-
das do feminismo poderiam confundir-nos de maneira que, falsamente, tender-se-ia a 
concluir que é dos homens a responsabilidade de ser o que são. Contudo, segundo o 
autor, sabe-se que as características masculinas são exigências da própria sociedade e, 
em parte, das próprias mulheres. A sociedade como um todo exige e reforça, moral-
mente, o papel social dos homens, fazendo com que preocupações referentes à virili-
dade, à homossexualidade e à competitividade sejam constantes nas preocupações dos 
homens, como demonstra a fala deste entrevistado:

Eu acredito que,falando sobre a questão da masculinidade, eu acredito que Deus pensa que o 
homem se desvirtua um pouquinho na sua maioria. Eu penso que Deus diz para nós mantermos 
a linha, dentro desse ensinamento religioso, mesmo na castidade, no bom relacionamento fa-
miliar e com os amigos. Eu penso que Deus diria isso para manter o padrão. Eu vejo o homem 
desvirtuar-se como o afastamento do homem perante a esposa. O exemplo da própria homosse-
xualidade, eu não sei sobre isso, mas não me entra na minha cabeça. A gente vê a modernidade 
pregando que deveríamos aceitar isso, eu não sei se estou preparado para aceitar isso, foge muito 
dos meus princípios. Sou católico e acredito que no catolicismo isso vai desvirtuar a questão da 
homossexualidade (E. de S. L., 41 anos).

A expectativa social é assimilada pelos homens ao longo do processo da cons-
trução da masculinidade e da sociabilidade. A história cultural da masculinidade 
os faz crer que devem ter sucesso, fama, para conquistar o mundo. Essa exigência 
sobre os indivíduos faz com que alguns homens sintam-se homens quando con-
quistam parte(s) do mundo para si.

Na mesma perspectiva, afirma Bourdieu (2005) que as mulheres são parte dessas 
conquistas dos homens para si.

A socialização diferencial predispõe os homens a amar os jogos de poder e as mulheres a amar 
os homens que os jogam; o carisma masculino é, por um lado, o charme do poder, a sedução 
que a posse do poder exerce, por si mesma, sobre os corpos cujas próprias pulsões e cujos de-
sejos são politicamente socializados (p. 98).

Para Oliveira (2004), a própria propaganda comercial, quando busca tornar viril um 
certo produto, tal como um desodorante, loção de barbear, cigarros ou bebidas, apela 
para ambientes ou símbolos masculinos associados às atividades esportivas. O esporte 
comunga com o legado masculino, que é reforçado pelo ideal de competência e com-
petição, habilidade e sobrevivência, progresso e supremacia. A mulher quase sempre é 
apresentada como objeto de conquista, ou de desejo. Por exemplo, as propagandas de 
telefones celulares ou de energia elétrica, onde as mulheres aparecem como uma força 
inerte, conforme uma das propagandas da empresa de energia de Goiás, que coloca 
uma mulher graciosa e sensual com a seguinte frase, “aqui tem energia”, só que cabe 
ao masculino potencializar essa energia.

Nessa mesma perspectiva, acrescenta Schultz (2004), há um modelo básico he-
gemônico de homem que é o tipo ideal, mas ainda serve como protótipo nas rela-
ções universais de gênero.
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Este modelo pode ser denominado homem-macho, sempre forte e bem-sucedido. Suas carac-
terísticas ideais são: heterossexual, casado, pai, bem-sucedido profissionalmente, provedor, vi-
torioso, forte e firme, pouca expressão afetiva, nada que sugira feminilidade, controle das emo-
ções, ser agressivo quando necessário (Schultz, 2004, p. 189).

Reportando-se aos entrevistados, percebe-se a necessidade de o homem ser 
amável, mas agressivo, se precisar.

Eu me sinto bem, tenho as minhas atacadas. Ataco até o momento que deixam de atacar. Recuo até 
o limite que o homem deve ter. Não é porque ele é um homem que ele vai matar, vai aprontar, o 
homem tem de dar respeito à família. Principalmente como chefe da família, ele deve carregar tudo 
nas costas. Ter lá toda a responsabilidade de ser um homem de verdade. Sobretudo, no conjunto, 
é ele que tem de analisar e saber conduzir-se no momento de ser bravo. Ele tem de ser ele, tem de 
impor-se e botar respeito, ter a última palavra, ser forte e pronto, e não ficar remoendo aquilo toda a 
hora. Saber que ele tem de manter a obrigação dentro da casa (B. R. M., 55 anos).

Acrescenta Fuller (2001) que a masculinidade se move dentro de dois paradoxos: 
a ilusão de sua origem biológica e o temor de perdê-la ameaçada pelo feminino. 
Afirma a autora que a masculinidade se refere à sexualidade ativa e à força física, 
qualidades que caracterizam a hombridade, a virilidade. A sexualidade passiva, a 
bondade ou suavidade são identificadas como femininas. Para a autora, aí está a 
fronteira discursiva que define o que não é masculino. Marca os limites dentro dos 
quais o homem deve sentir, pensar e atuar.

Através do discurso dos autores entrevistados, percebe-se que o homem preci-
sa reafirmar-se constantemente pelo poder e pela responsabilidade nas relações 
sociais, conjuntamente com a garantia de ser a figura de referência familiar. “O 
homem é a cabeça da família” (N. J. S., 51 anos).

Se através da instituição da supremacia masculina os homens foram incorpora-
dos à cultura, tornando-se operadores simbólicos do patriarcado, a organização da 
subjetividade dos homens serviu para naturalizá-los. Um projeto de masculinidade 
se definiu tendo por premissa a imagem consagrada da supremacia da masculini-
dade de Deus.

Nessa mesma perspectiva, ser homem, para as sociedades ocidentais, assim 
como constatado também na região Leste de Goiânia, conforme Ecco (2008), é 
compreender-se como progenitor e “chefe de família”. A garantia da autonomia no 
espaço público se legitima a partir da capacidade que o homem tem de exercer os 
desígnios de Deus. “Deus colocou o homem no mundo para gerenciar a família” 
(N. R. L., 52 anos). “É ter responsabilidade com a esposa e os filhos” (L. M. A., 36 
anos). Ou ainda: “O homem é um ser criado por Deus e colocado nesta terra para 
ser responsável pela família, tanto na criação quanto na educação e alimentação 
dos filhos e da família” (I. P. C.,81 anos).

Enfim, o masculino sente-se responsável por uma exigência histórica cultural a 
partir da construção da supremacia da identidade de gênero masculino instituído 
e legitimado culturalmente. Os entrevistados da região Leste de Goiânia, durante a 
entrevista, apresentavam a família como alicerce para sua autonomia e legitimida-
de social. Essas afirmações parecem fazer sentido, uma vez que o preço da mascu-
linidade não é percebido como algo dado, devendo ser permanentemente conquis-
tado pelos indivíduos do sexo masculino. É uma vigilância eterna das emoções, 
dos gestos, do domínio sobre o(a) outro(a). “Deus plantou a primeira semente, ele 
deixou o homem para dar continuidade ao seu trabalho” (A. B., 67 anos). Isso se 
compreende, já que o padrão da educação masculina dos meninos inicia-se em um 
mundo cultural simbólico patriarcal, “onde os homens acreditam ser os melhores 
só porque são homens” (Nolasco, 1995, p. 43).
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Se a construção da masculinidade é produzida no seio da cultura patriarcal, e 
esta, como já foi apontado, se reconhece pelo fazer e pelo poder. Logo, aqueles 
que tentam obtê-la como ideal em sua identidade sofrerão um certo desconforto 
promovido pelo fim das distinções claras dos papéis masculinos e femininos.

Isso porque o sistema patriarcal nasceu da necessidade de reorganização de ati-
tudes claras entre o masculino e o feminino. Para Nolasco (2001), a revelação sobre 
a participação dos homens na procriação e manutenção humanas gera o modelo 
patriarcal como uma matriz simbólica de organização de cultura. Hoje, com o fim 
dos papéis definidos de masculino e feminino, a cultura patriarcal começa a passar 
por um declínio lento, mas progressivo, de mudança cultural de paradigma.
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Reflexões sobre a construção de uma 
liturgia de valorização da cultura afro-

descendente
Cláudia Sales de Alcântara1*

Resumo: A cultura africana presente no Brasil deixou-nos um legado sagra-
do, onde encontramos vários tipos de manifestações religiosas de rico va-
lor cultural. O protestantismo que chega ao Brasil, tanto tradicional quanto 
pentecostal, por sua vez é tipicamente de matriz européia e norte-ameri-
cana, logo, com sérias dificuldades de manter um relacionamento cultural 
com o povo brasileiro, fortemente influenciado pela cultura africana. Per-
cebe-se, então, a necessidade urgente de unificar as diversidades culturais 
na liturgia evangélica atual, uma reinterpretação dos conteúdos bíblicos 
que esteja aberta a novas e inusitadas leituras, onde haja espaço concreto 
para um diálogo entre cultura herdada pelos protestantes europeus e norte-
americanos e a cultura afro-descendente, tão esquecida e marginalizada. 
Palavras-chave: Negritude, liturgia, Evangelho, cultura, linguagem, teo-
logia.

Introdução
Ainda que a idéia de uma democracia racial seja um sonho não concretizado, 

atualmente, dentro de uma construção democrática das relações políticas e so-
ciais, a nação brasileira esta implementando Políticas de Ações Afirmativas que 
têm por objetivo reparar ou minimizar os danos historicamente causados aos afro-
descendentes brasileiros, compensando-os, no presente, pelos obstáculos que seus 
membros enfrentam por motivo da discriminação e marginalização a que foram 
submetidos no passado.

A expressão “Ação Afirmativa” foi utilizada pela primeira vez em 1961, numa or-
dem executiva do presidente norte-americano John Kennedy, ao se referir à necessi-
dade de promover a igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Embora 
seja um termo norte-americano, está subjacente em muitas práticas implementadas 
em sociedades tão diferentes quanto a Índia, a Malásia, a Nigéria, a China, as anti-
gas Iugoslávia e União Soviética, a Nova África do Sul, a Colômbia, a Alemanha e 
outros países europeus.

Ações Afirmativas são, portanto, uma série de medidas especiais e temporárias, 
tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, que têm 

1 Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará e em Teologia 
pelo Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos; mestranda em Educação Brasileira pela 
Universidade Federal do Ceará, na área de currículo, cultura, políticas e práticas educativas. E-
mail: claudia.comunicacao@gmail.com.
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como objetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 
igualdade de oportunidades e tratamento, bem como compensar perdas provoca-
das pela discriminação e marginalização decorrentes de motivos raciais. 

Em virtude da triste realidade vivida pela comunidade negra no Brasil, fica evi-
denciado que democracia e crescimento econômico são importantes, mas, respeito 
cultural é fundamental, respeito entendido no contexto mais amplo possível da 
construção humana, inclusive no tocante das especificidades religiosas.

As igrejas de tradição protestante evangélica, tanto históricas como pentecostais, 
contribuíram para que a situação de discriminação e marginalização dos negros 
no Brasil fossem por tanto tempo perpetuadas. É uma dívida que temos de tentar 
contornar. Por isso a idéia deste artigo de tentar pensar uma liturgia de afirmação e 
valorização das raízes étnicas e culturais afro-descendentes com o intuito de fazer 
valer o respeito cultural tão fundamental para a construção de uma sociedade igua-
litária, livre e democrática. Veremos como isto pode ser possível através da incul-
turação de elementos próprios da cultura africana, tais como o corpo, a linguagem 
e a liturgia.

A inculturação
Inculturação é algo que sempre existiu na tradição bíblico-cristã, que nos nossos 

dias tem-se tornado um dos temas centrais no contexto da renovação teológica, 
isso porque o cristianismo distanciou-se das realidades concretas da vida, tornan-
do-se uma religião ao mesmo tempo anacrônica em relação à modernidade e não 
respeitadora das múltiplas culturas existentes.

De maneira elementar refere-se a um método de acrescentar à sua cultura as-
pectos culturais de um determinado povo, resgatando e acatando os elementos 
próprios da cultura, a fim de favorecer o surgimento, de seu próprio interior, de “ex-
pressões originais” da experiência cristã. Seria algo semelhante ao que o apóstolo 
Paulo fez em At 17,22-31. Paulo é o primeiro a enunciar que o cristianismo assumiu 
elementos da cultura pagã no relato do altar ao deus desconhecido e o verso do po-
eta e filósofo grego Arato: “Somos da extirpe desse Deus”. Paulo afirma que aquele 
altar que os pagãos dedicaram ao deus que não conhecem eles inconscientemente 
o ergueram ao verdadeiro Deus. Paulo assume as realidades pagãs para que sirvam 
aos fins do anúncio cristão.

A partir da XXXII Congregação Geral da Companhia de Jesus, ocorrida em 1974-
1975, o termo inculturação começou a fazer parte do repertório usual da teologia 
e da pastoral. Uma referência importante foi a carta do então superior-geral dos 
jesuítas, Pedro Arrupe, sobre a inculturação:

A inculturação é a encarnação da vida e da mensagem cristãs em uma área cultural concreta, 
de modo que não somente esta experiência se exprima com os elementos próprios da cultura 
em questão (o que ainda não seria senão uma adaptação), mas que esta mesma experiência se 
transforme em um princípio de inspiração, a um tempo norma e força de unificação, que trans-
forma e recria esta cultura, encontrando-se, assim, na origem de uma “nova criação” (1985, pp. 
169-170).

Percebemos, hoje, que cada sistema cultural possui sua própria lógica, própria 
dinâmica, que devem ser levadas em consideração, como afirma Mário de França 
Miranda:

Toda cultura é uma totalidade sensata, mas não uma grandeza fechada e intocável. A mudança de 
contexto com seus desafios ou o contato com outras culturas podem levá-la a transformações, acar-
retando aprofundamento ou enriquecimento de suas características próprias (2000, p. 286).
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Sendo assim, a inculturação é algo necessário se quisermos que a nossa evan-
gelização continue a ser um acontecimento de boas-novas, não um escândalo, ou, 
ainda, um veículo cultural estranho. Brian McLaren afirma:

[...] Falar sobre coisas diferentes não é contradizer um ao outro; é ter muito a oferecer um ao 
outro, pelo menos eventualmente.
Se como cristão devo amar meu próximo como a mim mesmo e tratar meu semelhante como 
gostaria de ser tratado, então, sem dúvida, uma de minhas tarefas em relação ao meu próximo 
de outra religião é valorizar tudo o que é bom naquilo que ele me oferece como fruto de nossa 
proximidade — incluindo a oportunidade de aprender tudo o que eu puder sobre a sua religião. 
Outra tarefa é oferecer tudo o que tenho e que poderia ser de valor para ele — incluindo a 
oportunidade de aprender com a minha religião, se ele puder. Isso não significa comprometer a 
minha fé ou a dele; trata-se de uma prática que ela mesma exige (2007, pp. 282-283).

Existem três áreas principais (desde o Concílio Vaticano II, no decreto sobre ecu-
menismo) onde devemos fazer esforços significativos para que a inculturação seja 
uma realidade: a liturgia, a espiritualidade e a reflexão teológica. Contudo o medo 
do sincretismo religioso tem dificultado progressos mais significativos nessas áreas, 
principalmente quando nos referimos à inculturação da cultura afro-descendente.

Inculturação não é adaptação, ou seja, está muito além de uma tradução da 
Bíblia de uma língua para outra. É uma reinterpretação dos conteúdos bíblicos, 
é um desafio que nos convida a estar abertos a novos e inusitados dinamismos 
hermenêuticos. Não é o engessamento da mensagem bíblica, através de tempos 
e épocas, culturas e costumes, sem que haja permissão ao diálogo da essência do 
conteúdo bíblico com a cultura a que se propõe o contato, sob pena de negar essa 
essência. Até pela razão inquestionável do aspecto encarnacional do Evangelho, 
considerando que somos todos recipientes da mesma misericórdia, compartilhan-
do do mesmo mistério.

Portanto, no campo da reflexão sobre inculturação, a grande proposta está na 
prática do diálogo entre as diversas religiões. Adverte Brian McLaren que, a fim 
de evitarmos uma postura errada para com outra religião, “nossa identidade cristã 
não deve deixar-nos com medo, superiores, isolados, na defensiva, agressivos ou 
hostis às pessoas de outras religiões. É bem ao contrário” (2007, p. 276). Significa 
cultivarmos um diálogo que se traduz em reciprocidade, igualdade de condições e 
de dignidade de parceiros. Como bem expressa: 

Como um cristão generosamente ortodoxo, considero-me não acima de budistas, muçulmanos 
e outros, mas abaixo deles, como um servo. Melhor ainda: considero-me com eles, como um 
próximo e um irmão. E estou aqui para amá-los, procurar compreendê-los e compartilhar com 
eles tudo de valor que encontrei ou recebi e que eles gostariam de receber também. Estou aqui 
para receber o dom deles para mim com igual alegria — desfrutar da vida no mundo de Deus 
com eles, rir, comer e trabalhar com eles, brincarmos uns com as crianças dos outros, segurar 
nos braços os bebês um do outro, dançar na festa de casamento um do outro e provar da hospita-
lidade um do outro. […] No processo de nossa conversa contínua, espero que ambos, eles e eu, 
nos tornemos pessoas melhores, transformadas pelo Espírito de Deus, mais agradáveis a Deus, 
mais bênção para o mundo, para que o Reino de Deus (que eu busco, mas não posso manipular) 
se estabeleça na terra assim como está estabelecido no céu (pp. 290-291).

O corpo
Nossa teologia evangélica, influenciada pela filosofia grega, é uma teologia de 

negação do corpo. Atribuímos ao corpo tudo o que é mal — o pecado, as paixões 
ao que é material, o mundo, entre outros — enquanto atribuímos ao espírito aquilo 
que é bom — a santidade, o amor às coisas de Deus, o Reino celestial, entre outros 
— é como se o corpo fosse a prisão do espírito e ansiássemos o quanto antes a 
redenção de Deus.
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Esquecemos, contudo, que Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança: 
corpo e espírito vivente; mas esquecemos que o próprio Deus se fez carne, ou ain-
da, corpo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do Pai. Esquecemos que 
esse Deus Corpo ressuscitou não só no espírito, mas também na sua carne (corpo), 
e que esse Deus nos dará ainda um outro corpo, corpo mais excelente do que o que 
ele próprio nos deu, como os Pais da Igreja declararam no credo apostólico: creio 

na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Nesse sentido, temos muito a aprender com a cultura negra. Para a religiosidade 

negra, o corpo em si já é sagrado. É comum observarmos o uso do corpo nas fes-
tas religiosas; as danças são um meio para adorar os orixás. O uso do corpo sem 
culpa, sem vergonha, percebendo que o corpo é também instrumento para adorar 
o Criador.

A linguagem
Desde a chegada dos primeiros protestantes até os dias de hoje a linguagem tem 

sido um problema para alcançar o negro no Brasil. Primeiro foi a questão da língua 
propriamente dita, que fez com que a pregação ficasse limitada aos estrangeiros, 
como diz Marco Davi de Oliveira:

Quando chegou ao Brasil, não sabia falar português, e isso lhe criou muitas dificuldades em 
seu objetivo de atingir os brasileiros com a mensagem, já no início de seu trabalho missionário. 
Assim, limitou-se a pregar aos ingleses, mas sem deixar de enfrentar alguns transtornos para a 
realização dos cultos (2004, p. 56).

Depois, a linguagem que as igrejas históricas adotaram foi para as classes média 
e alta, não atingindo as camadas mais populares da sociedade — na qual o negro 
sempre esteve significativamente presente. Marco Davi de Oliveira afirma a respei-
to que:

Percebe-se que até os dias de hoje as igrejas históricas encontram alguma dificuldade para atin-
gir os negros brasileiros. [...] A linguagem das igrejas históricas, de modo geral, não atinge de 
forma tão eficaz os excluídos e mais pobres da sociedade brasileira, propondo-se, hoje em dia, 
a ser mais atrativa para pessoas das classes média e alta (2004, p. 57).

Por fim, mesmo o pentecostalismo, com toda a sua linguagem rudimentar, e por 
vezes simplória, também não foi um movimento que incorporou o negro, pois com 
o seu discurso escatológico, longe da realidade e problemas do mundo, não cons-
truiu uma linguagem de aproximação com a cultura afro-descendente.

Uma linguagem que acolha a negritude tem de aproximar-se mais da realidade 
vivida por eles — realidade das periferias e favelas. Não estamos falando, aqui, de 
uma linguagem descuidada, mas popular, e que seja cheia de amor ao evangelho 
de Cristo Jesus.

A liturgia
O candomblé foi a religião trazida pelos escravos para o Brasil. De teologia es-

sencialmente africana, mantém o culto aos orixás,2 exercendo também um papel 

2 Orixá quer dizer “coroa iluminada”, “espírito de luz”. O princípio mais evoluído existente em 
nosso sistema, manifestado através das forças da natureza. Existem sete orixás básicos: Oxoce 
(orixá da saúde, prosperidade, força, energia [ligada à saúde], farmacopéia (farmácia), nutrição), 
Ogum (orixá da energia [ligada à atitude], perseverança, vencedor de demanda, persistência, 
tenacidade, renascimento), Xangô (orixá da justiça e do conhecimento [estudos de maneira 
geral], equilíbrio das forças, de um modo geral, ligadas a questões de Justiça), Omulu (orixá de 
transformação energética, de toda energia produzida de forma natural ou artificial, quer dizer, a 
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social de identidade para as comunidades negras no Brasil. É uma celebração rica 
em suas celebrações e crenças.

Dentro da liturgia do candomblé, que significa raio de luz, uma pessoa fica 
numa tenda completamente desprovida de luz até que a porta da tenda se abre e 
entra a luz (que é o candomblé propriamente dito) e a pessoa sai da tenda ilumi-
nada por essa luz. Esse rito significa que a pessoa nasceu para a luz. O candomblé 
ainda hoje conserva muitos símbolos africanos, tradições, e muitos elementos da 
cultura africana.

Contudo, apesar da riqueza que esta religião de origem africana possui, perce-
bemos que ainda hoje existe muita discriminação da sociedade de um modo geral. 
Muitos membros do candomblé não declaram isso publicamente, dizendo-se fre-
qüentadores de outras religiões, tais como a católica ou a evangélica. Muitos são, 
ainda, os que vêem a religião afro-brasileira como folclore, ou ainda superstição, 
quando não algo ligado ao culto de demônios.

O espaço litúrgico, no entanto, deve ser o espaço onde a comunidade ouve 
o que Deus tem a falar, é o espaço onde se dá o encontro com o transcendente, 
logo este espaço deve gerar alegria, prazer, aconchego, acima de tudo liberdade 
de expressar-se através de costumes e cultura, tudo o que há de melhor nos ritos e 
símbolos. É o local da fraternidade por excelência.

O que vemos em nossos cultos é que, quando negros adentram o espaço litúrgi-
co, seja ele católico, seja evangélico, são obrigados a embranquecer culturalmente. 
Isso fica claro pela ausência de traços afros na liturgia dessas denominações, que 
adotam, ainda hoje, os moldes culturais europeu e norte-americano. Um negro fiel 
não pode reconhecer-se numa prática litúrgica que não assimila nada da sua cultu-
ra. Uma liturgia verticalizada e excessivamente racionalizada de matriz européia, 
ou norte-americana, não lhe diz nada a respeito de suas dores, seu cativeiro, suas 
lutas e sua resistência. Uma liturgia européia/norte-americana — do branco opres-
sor — é a própria condenação, discriminação e domesticação do negro.

Uma liturgia para o negro é proporcionar um espaço de integração, reconciliação 
e harmonização, como acontece no terreiro de culto africano, espaço por excelência 
onde todas as pessoas, homens e mulheres, brancos, negros e amarelos, crianças e ido-
sos, se reúnem em contato direto com a natureza, reconciliando-se com o Criador. São 
celebrações espontâneas, que fogem da rigidez e simetria dos cultos tradicionais. Não 
são livrescas, mas orais, sem explicações excessivas, ao som do atabaque, que, para a 
cultura negra, é um instrumento sagrado, e muita dança.

Propomos uma liturgia negra que vá além do instrumental — o que seria simples 
expressão folclórica —, que assuma, de fato, os elementos culturais negros, alicer-
çada na vitória de Cristo, antecipando as alegrias da libertação.

Fundamentação bíblica
Não encontramos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus 

preferindo uma determinada raça ou etnia em detrimento de outra. Contudo o cris-

energia natural é toda aquela emanada da natureza ou do nosso próprio pensamento e a artificial 
é a fabricada — oferendas), Iansã (orixá dos ventos, raios e tempestades. Responsável pelas 
transformações [mutações e mudanças] ligadas às coisas materiais, fluidez de raciocínio e verbal, 
orixá intimamente ligada aos avanços tecnológicos), Iemanjá (orixá dos mares, responsável pelos 
bens materiais, grande provedora e mãe, senhora da calunga maior (o mar), portanto grande 
absorvedora de energias negativas) e Oxum (orixá do amor, da harmonia e da concórdia, do 
equilíbrio emocional, senhora das águas doces, rios e cachoeiras).
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tianismo assimilou uma ideologia racista — negro como escravo do branco — do 
Império Romano. Incorporando esse racismo à sua teologia, tal pensamento era 
defendido até mesmo pelos Pais da Igreja.

Ambrósio já dizia que “os escravos provêm do pecado como Cam, o filho de 
Noé, o primeiro que por culpa própria recebeu o nome de escravo” (Migne. Patro-

logia latina. Apud Hoornaert, 1984, pp. 16-17). “A cor dos etíopes significa as trevas 
da alma e sua hediondez que se volta contra a luz, deixa envolver por escuridão, 
é mais parecida à noite do que ao dia” (Migne. Patrologia latina. Apud Hoornaert, 
1984, pp. 16-17). Agostinho de Hipona afirmava ainda que “esse nome (escravo) 
provém da culpa, não da natureza” (De civitate Dei. Apud Hoornaert, 1984, pp. 
16-17). Orígenes ainda diz que, “se negro é associado ao pecado, constitui uma es-
pécie de estado de pecado permanente, que afeta os que vivem além do rio Etíope, 
que foi atingido por excessivos pecados e malícias, e resultaram escuros” (Migne. 
Patrologia grega. Apud Hoornaert, 1984, pp. 16-17).

A escravidão dos negros foi justificada, utilizando o Antigo Testamento, como 
uma espécie de maldição divina de trabalhar “com o suor do teu rosto” (cf. Gn 
3,19). Assim, os africanos seriam descendentes de Caim (irmão de Abel), ou en-
tão de Cam, amaldiçoado por ter descoberto a nudez do pai, Noé (Gn 9,25-27). 
No Novo Testamento, outras passagens foram utilizadas para ensinar os escravos 
a obedecer aos patrões (Cl 3,22-24; Ef 6,5-9; 1Pd 2,18-21). “Felizes os servos que 
o Senhor encontrar acordados quando chegar” (Lc 12,37). “Carregai os fardos uns 
dos outros; assim cumprireis a lei de Cristo” (Gl 6,2). Nesse sentido, seria um ato 
de caridade cristã comprar a liberdade dos negros.

Contudo o que realmente vemos nos registros bíblicos é que desde o início das 
comunidades cristãs os africanos têm forte participação, como, por exemplo: Si-
mão de Cirene, que ajudou Jesus a carregar a cruz (Mc 15,21); o etíope descrito por 
Lucas (At 8,26-40), que marca a entrada do primeiro africano negro na Igreja, con-
firmando, assim, que os negros estiveram presentes nas origens da Igreja, antes dos 
europeus; e os integrantes africanos da comunidade de Antioquia (At 11,20–13,1). 
Ainda, podemos citar a carta de Paulo a Filêmon como um dos escritos mais belos 
sobre a libertação dos escravos. Entretanto, a maioria dos negros nem imaginam 
que a sua presença na Igreja é mais antiga do que a própria missão de Paulo na 
Europa, achando que sua participação é recente (Comblin, 1988).

Percebemos, então, que a Bíblia não é um livro de um determinado povo, ou raça, 
ela destaca a presença de várias etnias, inclusive dos negros, em suas narrativas, seus 
costumes, cultura e maneira de cultuar Deus, fazendo valer o texto do apóstolo Paulo: 
“Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois vós sois um só, 
em Cristo Jesus” (Gl 3,28). A Bíblia propõe, então, um cristianismo:

[...] acolhedor das outras religiões do mundo, não uma ameaça. Deveríamos ser vistos como um protetor 
de suas heranças, um defensor de inimigos comuns, não um dos inimigos. Assim como Jesus veio original-
mente não para destruir a lei, mas para cumpri-la, não para condenar as pessoas, mas para salvá-las, creio 
que ele vem, hoje, não para destruir ou condenar coisa alguma (nada, exceto o mal), mas para redimir e 
salvar todas as coisas que podem ser redimidas e salvas (McLaren, 2007, p. 281).

Nos nossos dias, muitos se têm mobilizado para mudar o quadro teológico quan-
to ao afro-descendente. Muitos esforços estão sendo feitos para que uma teologia 
do negro seja elaborada e assimilada. A Associação Ecumênica de Teólogos do 
Terceiro Mundo, por exemplo, em sua consulta sobre cultura negra e teologia na 
América Latina, pediu um “enegrecimento do teólogo”, ou seja, que as lutas de re-
sistência sejam levadas em consideração, o passado cultural, as práticas religiosas 
e outros aspectos de tradição africana (ASETT, 1986).
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A segunda consulta ecumênica de teologia e culturas afro-americana-caribenha, 
em novembro de 1994, em São Paulo, elaborou um texto sobre Bíblia e comu-
nidades negras formulando alguns pressupostos para uma hermenêutica negra e 
afirmando que:

A Bíblia relata a manifestação de Deus como libertador na cotidianidade dos oprimidos e 
oprimidas, sem importar-se com sua etnia, mas sim com sua situação existencial de opressão e 
exclusão. É um Deus que escuta e atua junto delas e deles na transformação da história (Ex 3,7-
10) e não está de acordo com sua marginalização e exclusão (Andrade et al., 1994, p.2).
Um dos motivos que gerou grande resistência às culturas africanas no Brasil 

foi o processo de aculturação, em que os símbolos cristãos foram absorvidos pela 
religiosidade africana, resultando no sincretismo da religião afro-brasileira que co-
nhecemos hoje.

Infelizmente, nas igrejas pentecostais ainda não existe nenhum trabalho oficia-
lizado com relação ao negro. Existem algumas manifestações de pessoas e orga-
nizações oriundas dessas igrejas, mas sem nenhum vínculo com as denominações 
ou oficialização por suas lideranças. É um dado lastimável, uma vez que é nas 
igrejas pentecostais que se encontra a maior parcela de afro-descendentes, não 
por que esse segmento tenha optado pelo negro, mas por que o negro optou pelo 
pentecostalismo, por, paradoxalmente, este ter-se identificado melhor com os afro-
descendentes.

Precisamos, urgentemente, de uma leitura bíblica que desenvolva a cidadania 
para a cultura negra afro-descendente. Para isso devemos eliminar de uma vez por 
todas qualquer leitura que condene a população negra à escravidão e fazer uma 
leitura bíblica que afirme a igualdade de todas as raças e etnias, logo contra a es-
cravidão de qualquer indivíduo ou grupo étnico.

Este é o momento de o negro descobrir e assumir sua negritude e, assim, possuir 
uma nova postura diante de si, da vida e da sociedade, refletindo numa fé revolucio-
nária e transformadora. Fazendo uma releitura bíblica, que percebe a proposta de 
Deus para a humanidade, na qual os negros estão incluídos, poderemos ver Deus 
no rosto negro cheio de esperança, esperança de libertação (Sant’ana, 1989).

Sendo assim, uma teologia do negro se preocupa com o resgate de sua dignidade, 
criada à imagem e semelhança de Deus. Para tanto é imprescindível que conheçamos 
a sua história, anseios, dores, sofrimentos, alegrias e esperanças (Rocha, 1998). So-
mente assim poderemos vivenciar a experiência de Deus sob o olhar de quem foi e é 
marginalizado e descobrir através dos seus símbolos e cultura o Deus que é contra toda 
injustiça e opressão e que é Deus de justiça, igualdade e liberdade. 

Considerações finais
Concluímos que a nação brasileira é uma nação mestiça e sincrética em suas 

práticas religiosas, uma nação multicor, que possui um pouco de cada uma das 
civilizações que por aqui chegaram, e que o Evangelho pode ser propagado sem 
abalar a cultura das etnias, povos e raças aqui existentes, pois o evangelho de Jesus 
não está contra a cultura de ninguém, mas reconhece e respeita as diferenças cul-
turais, ressaltando-as, como prova da diversidade, da sabedoria e da criatividade 
de Deus na criação.

Infelizmente, as igrejas de tradição protestante evangélica, tanto históricas como 
pentecostais, contribuíram para que a situação de discriminação e marginalização 
dos negros no Brasil fossem por tanto tempo perpetuadas, por isso temos uma dí-
vida a pagar. Uma das maneiras de pagarmos essa dívida é propondo uma liturgia 
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de afirmação das raízes étnicas e culturais afro-descendentes, com o intuito de 
fazer valer o respeito cultural tão fundamental para a construção de uma sociedade 
igualitária, livre e democrática. A inculturação é um grande passo para isso, uma 
vez que propõe a reinterpretação dos conteúdos bíblicos, desafiando-nos a estar 
abertos a novos e inusitados dinamismos hermenêuticos. No campo da reflexão 
sobre inculturação, a grande proposta está na prática do diálogo entre as diversas 
religiões.

Somente dessa forma poderemos propor uma liturgia e uma teologia do negro, 
preocupada com o resgate de sua dignidade, criada à imagem e semelhança de 
Deus, para que possamos declarar que Deus que é contra toda injustiça e opressão 
e anseia por justiça, igualdade e liberdade. 
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Como Blaise Pascal veio ao meu leito 
interrogar-me sobre minhas razões 

para crer em Deus1

Jean Guitton

Resumo: A seção Literatura traz desta vez um novo trecho do bem-humo-
rado testamento “póstumo” do filósofo Jean Guitton (1901-1999), origi-
nalmente publicado em francês dois anos antes de sua morte. Aqui ele é 
visitado pelo filósofo da aposta, Blaise Pascal, e discorrem sobre Absoluto 
e Deus, e sobre como escolher entre o Absoluto-não-Deus e o Absoluto 
Deus.

Entrou, então, um homem, docemente, na ponta dos pés, em trajes civis do tem-
po de Luís XIII, tendo nas mãos um pequeno chapéu com penas.

— Pronto — pensei comigo —, ei-lo de novo. A bem da verdade, não; certa-
mente trata-se de alguém, mas não é ele. Quem é você? — perguntei ao desconhe-
cido.

— Você não me reconhece? — admirou-se ele. — Você fez meu retrato. Você o 
conservou exposto em seu escritório por vinte anos.

— O quê? Aproxime-se! Mais perto, não distingo bem seus traços. Céus! Blaise 
Pascal! Estou sonhando. Estou tendo alucinações. É o fim.

— Não, você não está sonhando. Sou eu mesmo.
— Mas eu não o esperava!
— Eu sou o Inesperado. Em outras palavras, eu venho da parte de Deus.
— Se você soubesse, Pascal, como eu me nutri de seus pensamentos durante 

minha vida!
— Vim para estimular sua última reflexão.
— Sou indigno de tal honra.
— Parabéns, Guitton. Você acaba de confundir nosso caro inimigo.
— No entanto, não quis causar-lhe mal.
— Em todo caso, você não tinha que o agradar. Há cheiro de enxofre até Sèvres-

Babylone. Irrespirável. Um policial regulava o trânsito urbano em Rennes. Sentiu-se 
mal e teve de ser hospitalizado.

— Todos dizem que estou à beira da morte, mas o fato é que eu me sinto cada 
vez melhor. Marzena! Marzena!

1 Texto extraído de Jean Guitton, Meu testamento filosófico: experiência cristã de um pensador 
contemporâneo. Paulinas, 1999. pp. 18-46.
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Marzena entrou. Ela havia recobrado o sangue frio. Pascal estava em um ângulo 
morto; ela não o viu.

— Marzena, ajude-me a endireitar-me, por favor.
— Mestre, não convém.
— Estou-lhe dizendo que me sinto melhor. Marzena, não me obrigue a fazer 

esforço, senão você me mata.
Então ela me ajudou a sentar-me sobre a cama e colocou travesseiros suple-

mentares atrás de minha cabeça e de minhas orelhas. Ela, porém, não era cuida-
dosa, não era jamais cuidadosa, e depois reclamava que eu jamais estava satisfeito. 
Quantos torcicolos não tive por causa de sua negligência! Mesmo se não morro, 
estou deitado durante dois terços do dia. É minha higiene de vida. Foi assim que me 
tornei centenário. Daí a importância dos travesseiros.

— Não, vejamos, atrás da cabeça. Não, assim não. Não mais. Mesmo assim. 
Não desse jeito, não estou à vontade.

— Pronto, Mestre.
— Não, não está bem.
E Ele levanta os olhos para o céu. Não posso ver-lhe o rosto, mas sei bem que ela 

está erguendo os olhos para o céu.
— Assim, Mestre?
— Não, mas, enfim, não adianta. Deixe-nos.
— Como assim, nós? — sobressalta-se ela. — Ele voltou?
Assustada, ela corre os olhos ao redor de si, percebe Pascal, sobressalta-se e 

deixa escapar um gritinho.
— Ora, é Pascal! Você nunca o viu? Ele está há vinte anos em meu escritório. 

Estenda-lhe uma cadeira!
Mecanicamente, ela lhe ofereceu uma cadeira e saiu sem dizer uma palavra, pe-

trificada. Tendo ela saído, Pascal jogou seu chapéu sobre uma poltrona, empurrou 
a cadeira para perto de minha cama e sentou-se.

E após um instante:
— Sinto-me realmente melhor. Pergunto-me se não vou mais uma vez represen-

tar para eles a comédia testamentária.
— Que comédia é essa?
— A partir do momento em que fiz oitenta anos, sempre me senti como o pássa-

ro sobre o galho. Então, cada vez que eu escrevia um livro, fazia um tipo de prefá-
cio no qual eu explicava que este seria meu último livro, minha última mensagem, 
meu testamento. Fiz assim mais de uma dúzia de vezes. No final, isso chegava a 
divertir todo mundo. Pensavam que eu estava gagá. Mas eu, a cada vez, sentia-me 
esgotado pelo esforço e acreditava que iria morrer.

— Guitton, você teve a sorte de viver cem anos. Você realmente teve o tempo 
de terminar sua obra.

— Você teve mais sorte do que eu, Pascal. Você teve apenas o tempo de esboçá-la. 
Os esboços são sempre mais belos. Mas, afinal, diga-me por que você me veio ver.

— Gostaria de interrogá-lo.
— Como? Mas eu é que deveria interrogá-lo.
— Aquela que me enviou, ao contrário, faz questão que seja o senhor a dar as 

respostas.
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— Aquela que o enviou? O que você quer dizer?
— Não posso dizer mais do que isso.
— Bem, sou todo ouvidos.
— Eis minha primeira pergunta. Guitton, como você explica a indiferença reli-

giosa?
— Já faz oitenta anos que eu me coloco esta questão.
— A resposta, então?
— Não gosto de dar respostas, Pascal. E vou dizer-lhe por quê. Hoje em dia, 

quando damos respostas às pessoas, elas têm a impressão de que as julgamos im-
becis e que usurpamos sua liberdade.

— Guitton: amanhã você estará morto. Portanto, não se importe mais com as 
pessoas e me responda. É para você somente que você fala. Estou aqui apenas para 
lhe devolver a bola.

— Você se esqueceu de como é o mundo. Creia-me, Pascal, sempre haverá al-
guém para contar aos jornais nossas conversas. Devo ser bem sucedido em minha 
partida. Se caio no edificante, dirão que morri gagá.

— Essas mentalidades mudarão. Elas já estão mudando. Fale pela sua salvação, 
escreva para a eternidade, e assim você permanecerá atual. Então, como você ex-
plica a indiferença religiosa?

— O homem é ao mesmo tempo um animal religioso e um animal materialista. 
Ele é naturalmente religioso e naturalmente materialista. Igualmente, tem ele a ten-
dência a fabricar materialismos religiosos e religiões materialistas.

— Esse animal religioso seria levado, portanto, a materializar sua religião?
— Exatamente. E a sacralizar seus materialismos. Cura de uma doença, sucesso 

de uma empreitada, aprovação em exames etc. O que ele pede a Deus e Dele es-
pera são bens materiais unicamente.

— Dá-se o caso, às vezes.
— Diga antes, Pascal, que isso acontece com freqüência, e até com demasiada 

freqüência. Pouco a pouco, o homem limita sua religião a essa prática materialista 
e interesseira. Veja como, em tempos de guerra, as igrejas se enchem de fiéis, que 
esquecem o caminho para elas logo que sobrevem a paz.

— Naquilo que você diz, Guitton, existe algo de verdade. Mas você não acha 
que é preciso diferençar?

— Aos cem anos, Pascal, não tenho mais idade para diferençar. É preciso que eu 
me agarre com meus exageros e procure equilibrá-los uns com os outros.

— Outrora eu rezei pela saúde de minha irmã. Era algo mais que uma necessida-
de médica ou psicológica. Deus é um Pai e sente prazer em dar. Por que você quer 
impedir-nos de pedir-lhe as coisas?

— Eu não impeço nada. Não é a prática que eu critico, mas sim o abuso.
— Mesmo em relação aos abusos, acho você severo. Apesar de material em seu 

conteúdo e interesseira em seus motivos, a oração de petição pode ter ainda algo 
mais espiritual do que você imagina. Ademais, Guitton, a caridade tudo desculpa.

— A caridade. Hoje em dia, para as pessoas, isso significa a esmola.
— Para mim, significa sempre o amor divino.
— As palavras se desvalorizam mais rapidamente ainda do que a moeda. A força 

de querermos ser caridosos, perdemos o senso crítico.
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— É menos grave do que perder a caridade.
— Vê-se logo que você passou pelo purgatório. Você não pensava assim no mo-

mento em que escreveu as Provinciais.

— Guitton, não imite as malevolências dos homens. Imite a bondade de Deus.
— Reconheço em suas intenção, meu caro Pascal, toda a indulgência da Igreja. 

Mas enfim, admita que a religião não poderia, sem se degenerar, reduzir-se a um 
conjunto de pedidos materiais.

— Estou de acordo.
— Em minha opinião, é isso o que acontece na maioria das vezes, e era o que 

mais freqüentemente acontecia na época pré-técnica. Formava-se no espírito do 
homem uma idéia de Deus como grande distribuidor sobrenatural de bens mate-
riais.

— Decididamente — disse ele —, essa idéia lhe é cara.
— Richelieu tinha enxaquecas. Ele rezava a Deus para que o livrasse delas. Você 

acredita que ele rezava por outra coisa?
— Para o bem dele, espero que sim.
— Eu também, Pascal. Mas, suponhamos, por hipótese, que ele não tenha jamais 

rezado senão por isso. Qual a idéia que ele poderia ter de Deus?
— A de uma aspirina celeste, suponho. Qual a relação com a indiferença reli-

giosa?
— Invente a aspirina, e Richelieu deixa de rezar.
— Entendo. Ele deixa de ser igualmente um animal religioso?
— De forma alguma. Mas seu Deus ter-se-ia tornado ocioso, um Deus ocioso, 

Pascal, como existem tantos em muitas religiões, um Deus que sabemos estar lá, 
mas a quem não cedemos nenhum espaço, nenhum papel em nossa vida. Um 
Deus a quem não rezamos mais ou quase nunca.

— Se o compreendo bem, Guitton, o progresso técnico é a causa da indiferença 
religiosa.

— Desde que desenvolveu seus meios técnicos, o homem pede aos técnicos 
muitas coisas que até então ele pedia a Deus. Subitamente, ele não se ocupa mais 
com Deus. Parece-lhe não precisar mais dele para sua vida cotidiana.

— A medicina afasta a morte e afugenta-lhe até mesmo a idéia.
— A angústia da morte está sempre presente, mas o pensamento sobre a morte 

é menos consciente. Quanto menos o homem tem medo de morrer amanhã, tanto 
mais ele se instala na vida como se ele jamais fosse morrer. Ocupa-se com seus pe-
quenos negócios e se esquece da grande empreitada de seu destino. Ele se lembra 
do além quando está com um pé na cova.

— Você me respondeu. Segunda questão. Guitton, o que você me diz acerca da 
agressividade anti-religiosa?

— Menor do que em minha juventude. Ela se explica do mesmo modo que a 
indiferença. O homem se zanga com Deus por não se ter mostrado tão eficiente 
quanto os técnicos. Ele se sente humilhado por ter sido obrigado a pedir-lhe antes 
aquilo que agora podemos providenciar por nós mesmos. Ele não suporta a idéia 
de um ser superior, cuja utilidade material ele não mais percebe.

— Mas afinal, Guitton, Deus é quem nos deu a inteligência e as mãos. Nossas 
técnicas permanecem sempre um dom de Deus.
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— Não vou contradizê-lo. Digo-lhe como pensam as pessoas. Foi você quem 
perguntou.

— É verdade que as pessoas se interessam de novo pela filosofia?
— Trata-se, sem dúvida, de um sinal da volta do interesse também pela religião. 

Tudo isso caminha junto. A filosofia também se interessa por Deus.
— Em sua opinião, Guitton, em um povo religiosamente indiferente, a filosofia 

seria atingida pela mesma inutilidade que a religião?
— Sem dúvida. As multidões ficariam satisfeitas com o paraíso material, com a 

salvação da medicina e com a providência do Estado. A tais sentimentos, tornados 
fenómenos de massa, corresponderam na filosofia: o materialismo, o ceticismo, o 
cientificismo, o positivismo, o pragmatismo etc. Contudo, o homem permanece 
religioso.

— Mas, segundo você, Guitton, a indiferença religiosa é deveras uma novida-
de?

— Em minha opinião, ela simplesmente mudou de forma. Antigamente, uma 
religiosidade materialista e supersticiosa (desculpe-me) rezava a Deus a torto e a 
direito a fim de obter favores materiais; no fundo, porém, permanecia indiferente à 
relação mística com Deus. Poderíamos, sem dúvida, chamar uma símile vida reli-
giosa de “indiferença religiosa”, em sentido amplo.

— Mas, inversamente, Guitton, os materialismos modernos não comportam uma 
dimensão religiosa?

— Sim. O homem é sempre um animal religioso. Até mesmo seus ateísmos têm 
algo de religioso. Os dois últimos séculos têm sido completamente agitados pelas 
grandes místicas da História, da Liberdade, do Progresso etc.

— Ouvi dizer que elas não fazem mais tanto sucesso nos dias de hoje.
— É verdade. A técnica tem efeitos perversos. As ciências, por sua vez, colocam 

os problemas metafísicos. As místicas políticas fracassaram. Existe de novo um lu-
gar para a religião.

— Sim, mas para qual? A autêntica ou a materialista?
— Para as duas, Pascal, e também para as misturas das duas.
— Diga-me, Guitton, o que poderia hoje ser uma religiosidade materialista.
— Um artigo de luxo dá aos materialistas satisfeitos satisfações suplementares. 

Emoções ou percepções estranhas, exóticas e supérfluas, na ordem da sensibilidade 
e da curiosidade. Ressacralização de um erotismo desencantado. Gosto pelo fan-
tástico e pelo horror, esoterismo e simbolismo, vidência e magia, necessidade de 
vida em comum em tal ambiente: daí as seitas, e assim por diante.

— Não foi sempre assim?
— Certamente, mas agora prolifera, por causa do materialismo satisfeito e insa-

tisfeito ao mesmo tempo. Não o digas a ninguém, Pascal, mas quando eu me largo, 
torno-me sempre mais hostil à religião.

— Bergson pensava assim.
— É verdade. Em As duas fontes da moral e da religião, ele escrevia: “O espe-

táculo daquilo que foram as religiões e daquilo que algumas ainda são é muito 
humilhante para a inteligência humana”.

— A imaginação transborda de curiosidade malsã, abandona-se às sugestões 
de paixões viciosas e sacralizadas. Dessa forma, é que prolifera a aberração, que 
termina por estabelecer a imoralidade.
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— Em sua opinião, Pascal, o que pode curar a imaginação?
— A purificação do intelecto e do coração.
— Pascal, o que é a purificação do intelecto?
— Três coisas: a ciência exata, a sabedoria crítica e a fé pura, aquela que não 

procura sentir. Jamais deve-se opor estes valores do espírito, pois eles formam um 
sistema, e cada um se enfraquece sem a ajuda dos outros dois. Guitton — disse 
ele sorrindo —, você é um homem hábil. Você é quem deve responder, e eu devo 
interrogar. Volte, por favor, à indiferença religiosa. E me diga: a situação está ou não 
perdida para a religião?

— Acho que não. Por duas razões. A primeira: todo ser humano, no fundo, é 
religioso. O materialismo religioso é apenas um desvio. Sempre haverá lugar para 
uma religiosidade mais alta. Além do mais, um ser verdadeiramente religioso se 
preocupa menos com o tempo do que com a eternidade. Ele vê o tempo sob o 
prisma da eternidade.

— O tempo não lhe interessa?
— Claro que sim! Interessa-lhe tanto quanto, Pascal, mas de forma diferente, 

e poder-se-ia até mesmo dizer: melhor. Uma vida religiosa autêntica não procura 
na religião o interesse material ou o bem-estar psicológico. Não é uma forma de 
egoísmo. É uma vida para Deus. Rezar a Deus assim é dizer-lhe: “Seja feita a sua 
vontade”.

— Os bens supremos, Guitton, são de outra ordem.
— Evidentemente.
— A religião, Guitton, é a mística?
— A mística é o centro da religião. Ou então, aquilo a que chamamos religião 

não passa de uma mistura de magia e de espírito gregário. Uma pessoa mística não 
se sente ameaçada pelo progresso das ciências e das técnicas. Os espíritos místicos 
permanecem sempre místicos. Sempre haverá santos.

— Guitton, a religião, enquanto fenómeno de massa, não poderá desaparecer?
— Ela voltará ainda por algum tempo, não nas formas materialistas que, ao con-

trário, ainda vão desenvolver-se, mas em formas mais elevadas.
— E para você, essa regressão terá um fim?
— Segundo meu parecer, sim. A evolução técnica da humanidade a colocará 

sempre mais em perigo de morte. Para dominar o perigo, somente o crescimento 
da santidade.

— Mas isso não seria um retorno à religião materialista e interesseira?
— Sim e não, Pascal, pois o paradoxo será que nós teremos sempre mais ne-

cessidade de uma religião santa e verdadeira, não de uma religião materialista. A 
religião, embora exigida pela utilidade da vida prática, não servirá para nada, con-
tudo, se ela não for autêntica, espiritual e desinteressada. Pois assim é que ela pode 
fomentar o compromisso, o amor, a amizade. O futuro é da santidade.

— Isso é o que me diz Paulo VI todo o tempo. Ele é profeta. Ele o estima muito, 
você sabe.

— Sim, eu sei.
Houve uma pausa. A conversa me cansou. Fechei os olhos. A fadiga, porém, 

descansou-me. Meu médico sempre me recomendou o sobernal. Chamava a isso 
de sobernoterapia. Sobrecarregar-me constantemente e ficar deitado a metade do 
tempo: este é o segredo de minha longevidade. Rousseau queria fazer da medicina 
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uma filosofia; Spinoza, também. O que teriam eles escrito? Reabri os olhos. Pascal 
me perguntou:

— Guitton, por que você acredita em Deus?
— Você é o grande Pascal. Sentiria vergonha de minhas pequenas respostas. 

Você, que vê Deus, não tem necessidade de crer nele. Então, por que esta pergun-
ta?

— E por você, não por mim, que eu a faço. Você ainda precisa respondê-la.
— Como você sabe que ainda preciso?
— Eu a vi em Deus.
— Você bem falou do homem chamando-o quimera incompreensível! Eu, que 

falo com você, não consigo pensar que a coisa seja absolutamente anormal. E um 
segundo depois, penso no além, em Deus, e tenho dúvidas, preciso de provas. Será 
que minha vida, se eu soubesse vê-la, não bastaria para convencer-me e persuadir-
me?

— Nesta noite, nada tenho a responder. Você é que deve explicar. Guitton, por 
que você crê em Deus?

— Já lhe disse que não gosto de responder assim. Não é o meu jeito. Prefiro o 
suave, o esfuminho, o sfumato. Na minha idade, não vou meter-me a fabricar de-
finições, demonstrações, silogismos. Aquilo que fez meu sucesso neste mundo vil, 
sobretudo nos meus últimos anos, foi...

— Guitton, trata-se de sua salvação. Por que você acredita em Deus?
Deixei escapar um longo suspiro. Era preciso responder bem a este homem da-

nado.
— Por quê?... Porque tenho dificuldade em crer nele!
— Espero compreendê-lo corretamente. Você está me dizendo que acredita em 

Deus porque tem dificuldade em crer nele?
— Sim. E diria até mais, Pascal: se eu não tivesse nenhuma dificuldade em crer 

nele, creio que não acreditaria.
— É curioso.
— E no entanto, é isso.
— Suponho, Guitton, que esta não é sua única razão.
— Não, mas é uma delas. Se Deus fosse fácil, estaria ao alcance da mão. Não 

seria transcendente e não seria Deus. Mas se Deus é Deus, existe uma despropor-
ção entre ele e nós. Não admira que, para percebê-lo, devamos erguer-nos sobre a 
ponta do espírito.

— Mas em que sentido você tem dificuldade em crer em Deus?
— Gostaria de poder deduzir sua existência a partir de mim. Vejo que é impos-

sível. Nesse sentido, tenho dificuldade. Mas se eu acreditasse assim não seria acre-
ditar, e o Deus ao qual eu aderiria não seria Deus. Portanto, não poder acreditar 
assim me ajuda a crer.

— Mas, e se você pudesse deduzir Deus?
— Ele estaria no meu nível e não seria Deus.
— Sim, mas tudo isso permanece negativo. Como tais dificuldades o ajudam a 

crer verdadeiramente no Deus que é Deus?
— Porque, de todo modo, Pascal, eu creio no Absoluto. Portanto, se eu não creio em 

um Absoluto que não é Deus, forçosamente creio em um Absoluto que é Deus.
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— Para mim, está claríssimo. Isso é bem original.
— Nem tanto assim. Descartes escreveu, em Régies pour la direction de l’esprit 

[Normas para a direção espiritual]: “Duvido, logo Deus existe”. Dubito, ergo Deus 

est. Acabo de dizer a mesma coisa ao meu modo.
— Estou surpreso por Descartes poder ter dito algo tão acertado. Se você o diz, 

então certamente é verdade. Como tal, não é tão inútil e duvidoso quanto eu o 
dissera. Você poderia explicar um pouco mais? O que você quer dizer com essas 
palavras: “Deus que não seria Deus” e “Deus que seria Deus”?

— Está tudo aí. Vejamos. Proponho-lhe distinguir duas palavras que são freqüen-
temente confundidas: Absoluto e Deus.

— Como? O Absoluto não pode ser chamado Deus?
— Certamente que sim.
— E Deus não pode ser chamado o Absoluto?
— Certamente que sim.
— Então, por que a distinção?
— Essas duas palavras designam uma realidade idêntica, mas evocam duas 

idéias diferentes. A palavra Absoluto traz ao nosso pensamento a Origem radical, o 
Princípio fundamental do ser e do espírito, o absolutamente Primeiro, Aquele que 
permanece eternamente, imperecível e sem origem, o Ser cuja vida sustenta todas 
as coisas. Nada mais, mesmo se isso não for pouco. Contudo, a idéia de Deus é ain-
da mais rica. Ela inclui tudo aquilo que se diz do Absoluto e mais alguma coisa.

— O que seria, então?
— Quando pronunciamos esta enorme palavra: “Deus”, pensamos no Absoluto 

como em Alguém. Esse Absoluto é um Ser que pensa, que deseja, que ama. Deus é 
alguém a quem podemos rezar.

— A idéia de Deus é, portanto, aquela de um Absoluto que é, ao mesmo tempo, 
Pessoal.

— Exatamente, Pascal. Em sentido amplo, Deus é o Absoluto. No sentido estrito, 
Deus é mais que o Absoluto, ele é Deus.

— Mas não se pode conceber um Absoluto que não seria Deus?
— Muitos sonharam com isso! Toda a questão reside em saber se o Absoluto 

é Deus ou não. Deixe-me explicar-lhe a base de meu pensamento. Demonstrar a 
existência do Absoluto não me interessa mais, pois, para mim, quase todo mundo 
admite a existência do Absoluto. Dessa forma, todo mundo crê em Deus no sentido 
amplo.

— Por quê?
— É um fato. Voltaremos a falar disso se você quiser. Eu, porém, repito, Pascal: 

para mim, a existência do Absoluto não é o grande problema. Estando fora de dú-
vida a existência do Absoluto, a verdadeira questão é saber se Deus, em sentido 
estrito, existe ou não.

— Guitton, em resumo: Deus, em sentido largo, é admitido por todos. A questão 
é sobre Deus no sentido estrito.

— Perfeitamente.
— Estou de acordo, vá lá que seja. Mas voltaremos a esse ponto. Para você, a es-

colha não é, portanto, entre crer em Deus e ser ateu, mas entre duas crenças: uma 
em um Absoluto não Pessoal, e outra em um Absoluto Pessoal.
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— E exatamente isso: entre o Absoluto Pessoal e Transcendente, de um lado, e o 
Absoluto não Pessoal e não Transcendente de outro. Em termos técnicos, trata-se da 
escolha entre o teísmo e o panteísmo. A reflexão sobre essa escolha ocupou toda a 
minha vida, quando comparei, por exemplo, em minhas teses, as relações do tem-
po e da eternidade em Plotino e santo Agostinho ou o conceito de desenvolvimento 
em Hegel e Newman. Duas idéias de Deus, duas idéias do homem, duas idéias das 
relações entre a eternidade e o tempo, portanto, duas idéias ainda do destino.

— Explique melhor os termos dessa escolha. O que você entende por panteísmo?
— Desejoso de reunir tudo na unidade de uma única representação, o pante-

ísmo encerra em suas redes tudo aquilo que é, que pode ser, e reúne essa imensa 
massa, essa quase infinidade, no único conceito de totalidade: o Grande Todo. Para 
melhor compreender como esse Grande Todo pode ser uma unidade inteligível, 
imagine uma Substância única ou um Sujeito único, em que tudo se reuniria, se 
religaria e, definitivamente, se fundiria. A Totalidade infinita, sem deixar nada fora 
dela, repousaria em si mesma, fundada sobre sua própria Substância.

— E nós lá dentro?
— Uma peça insignificante em si mesma, divina por seu fundamento e por sua 

essência. Nós seríamos o Absoluto, mas nós não o saberíamos. Enquanto não o sa-
bemos, existimos. E quando o sabemos, não existimos mais e não resta senão ele.

— E o que é o teísmo, Guitton?
— E outra concepção. Deus não é a totalidade, nem a substância da totalida-

de, nem o sujeito da totalidade. Ele não se define em relação à totalidade. Além 
do mais, essa totalidade não é divina, não têm o direito à letra maiúscula. Deus é 
transcendente, pessoal, livre, criador. Ele criou livremente, nada o constrangeu a 
isso. Nada se assemelha mais a Deus do que os seres pessoais. De uma maneira 
sublime, mas real, Deus conhece, Deus quer, Deus fala, Deus ama.

— Esse Deus teísta não é uma imaginação antropomórfica?
— E o homem, não é ele uma realidade teomórfica?
— Nós fazemos Deus à nossa imagem.
— E Deus nos faz à sua. Um certo antropomorfismo, Pascal, funda-se na realida-

de do teomorfismo. Um certo antropomorfismo, não importa qual.
— Na sua opinião, portanto, Guitton, trata-se de escolher entre estas duas idéias 

de Absoluto?
— Sim, e também entre duas idéias do homem e de sua salvação. Como fazer 

essa escolha, esse é o único problema importante, segundo meu parecer. Hude, um 
dos meus discípulos, aprofundou isso em um livro, no qual tudo é notável, exceto 
o título, que é absurdo: Prolegômenos...

— Mas é dessa maneira que nossos filósofos colocam na maioria das vezes o 
problema?

— Creio que é dessa forma que devemos colocá-lo se quisermos ficar à altura 
do mundo presente.

— Você tem razão, Guitton. Colocar em primeiro plano a escolha entre teísmo e 
ateísmo é uma perspectiva por demais ocidental. Uma tal escolha opõe sobretudo 
o Ocidental cristão e o Ocidental não-cristão.

— É evidente. O ateu é um teísta que deixou de crer em Deus e pensa que não 
mais acredita no Absoluto. Se ele refletisse, compreenderia que, ao deixar de crer 
em Deus, ele se pôs automaticamente a crer em uma das formas do Absoluto não 
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Pessoal. Nesse sentido, ele não é ateu em sentido amplo, porque ele não é ateu de 
Deus no sentido amplo, ou seja, ateu do Absoluto. Ele é apenas ateu em sentido 
estrito, ou seja, ateu de Deus no sentido estrito.

— Mas ele continua ateu.
— Sim, mas não mais do que aquilo que isso seja. Eu também sou ateu, e você 

também é ateu, Pascal. Você é ateu do Deus dos estóicos, do Deus de Giordano 
Bruno e do Deus de Pomponazzi, como eu mesmo sou ateu do Deus de Spinoza, 
do Deus de Hegel, do Deus de Taine e de Renan.

— Temos que nos resignar. Somos sempre ateus de algum Deus.
— E também o incréu de alguém. Mas somos sempre demasiadamente crédulos; 

daí, não nos damos conta. Aquilo que mais falta a nossos cristãos, Pascal, é ser 
ateus. De minha parte, sou ateu do Deus de Nietzsche, do Deus de Marx, do Deus 
de Freud. Um ateu jubilante, um ateu ímpio.

— O Vir-a-ser, a História, o Inconsciente — esses são também Absolutos.
— E até mesmo o Nada é também Absoluto. Tal qual você me vê, Pascal, sou 

arqui-ateu do Nada. E Bergson era como eu.
— Seria preciso dizer aos padres de Paris que fizessem sermões sobre este tema.
— Se disséssemos aos bons cristãos que eles são ateus, não teriam mais tanto 

medo de dizer que acreditam em Deus.
— Eles não se sentiriam pouco orgulhosos. Já pensou? Ateus como os espíritos 

fortes!
— Gosto de Voltaire. Ademais, ele pegou tudo de suas Provinciais, Pascal, e deu-

lhe coices em agradecimento. Apesar disso, ele permanece meu modelo de escritu-
ra – até mesmo de pensamento. Veja, sou voltairiano até a medula dos ossos.

— Mas você é ateu dos Deuses de Voltaire.
— Naturalmente.
— Guitton, você distingue o Absoluto-que-é-Deus e o Absoluto-que-não-seria-

Deus. É seu primeiro passo. Qual será o segundo?
— Este, Pascal: afirmo que todo mundo admite o Absoluto.
— Isso é uma coisa certa?
— Isso se demonstra por uma indução perfeita. Tome sucessivamente as escolas 

de pensadores que alguém pudesse julgar ateias e você verá que elas admitem 
o Absoluto. Os materialistas concebem a matéria como um Absoluto incriado e 
imperecível, ou como um Vir-a-ser eterno, ou como uma Morte imortal, ou ainda 
como uma Vida universal, ou uma Natureza infinita, mas sempre como um prin-
cípio primeiro, radical e irredutível a nada mais que isto: o Absoluto. Quanto aos 
idealistas, ele reduzem a matéria a apenas um correlato do espírito, e, para eles, o 
Espírito, ou o Eu, ou a Razão é que é como o Absoluto.

— E para concluir, Guitton, o que você diz dos céticos?
— Eles oscilam entre várias idéias do Absoluto. Isso demonstra muito bem que 

eles não duvidam do Absoluto como tal.
— Existem outras espécies de candidatos ao ateísmo?
— Não, Pascal.
— Bem, a introdução está perfeita. Resta-me, contudo, uma preocupação a res-

peito do cético. E se ele realmente duvidasse do Absoluto, em vez de simplesmente 
hesitar entre várias idéias do Absoluto?
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— Se tal fosse o caso, Pascal, ele admitiria, de outra forma, a hipótese de que 
pudesse subsistir tão somente a ilusão do ser e do nada. Isso seria o nihilismo.

— Mas, nesse último caso, Guitton, não haveria mais Absoluto.
— Ao contrário. O nada tomaria logo uma maiúscula e nós estaríamos diante de 

uma metafísica nihilista onde o Absoluto seria conhecido como Nada. Um Nada 
que não seria nada e que provavelmente não seria aquilo que docilmente entende-
mos por essa palavra.

— Consequentemente, todo mundo admite o Absoluto. Mas perdoe-me, meu 
caro Guitton, tenho ainda uma dúvida. E aqueles que não querem o Absoluto? O 
que me diz deles?

— É necessário distinguir. Ou eles estão revoltados contra o Absoluto, e, por-
tanto, admitem-no como real, sem no entanto querer amá-lo ou obedecer-lhe (pri-
meiro caso); ou eles imaginam que sua recusa poderia impedir o Absoluto de ser e, 
nesse caso, pensam que sua vontade é um Absoluto que seria Vontade, com letra 
maiúscula. Portanto, eles admitem ainda como real um Absoluto: a Vontade (se-
gundo caso); ou ainda (terceiro caso), eles pretendem que simplesmente não haja 
Absoluto, mas, então, seja este um desejo ineficaz e voltamos ao primeiro caso, 
seja algo mais que isso e voltamos ao segundo caso.

— De acordo. Agora concordo com você: todo mundo admite o Absoluto. Esse 
foi seu segundo tempo. Mas temos nós razão de admitir este Absoluto que todos 
admitimos? Este deve ser seu terceiro tempo.

— Assim será, Pascal, se Deus me conceder.
— Tomara! Tanto mais que depois, será ainda preciso que você analise bem as 

coisas e mostre em que tudo isso nos leva a acreditar em Deus. Mas diga-me logo 
por que nós teríamos razão de admitir este Absoluto que todos admitimos.

— Com prazer. Todos nós o admitimos. Se, portanto, estivéssemos errados em 
admiti-lo, estaríamos todos errados.

— Eu o sei muito bem, Guitton, mas é coisa impossível haver um consentimento 
universal errôneo?

— Espere. Você pergunta se nós temos razão de admitir, todos, o Absoluto. Para 
ter razão, porém, é necessário ter uma razão capaz de agir. Seria este ainda o caso, 
se acaso não o admitíssemos? Pascal, sem a idéia da verdade, o que é a razão?

— Agora você me pegou, Guitton, agora você me pegou. Estou vendo como 
você vai aumentar sua vantagem. Pois, sem a ação profunda e oculta dessa idéia do 
Absoluto, o que seria da idéia da verdade?

— Mais flexível, meu querido Pascal, do que os relógios de algibeira nas pinturas 
de Salvador Dali, incapaz de servir como norma para o avanço do espírito. Mas é 
preciso refletir um pouco para se convencer.

— Portanto, Guitton, se resumo bem seu pensamento, sem idéia do Absoluto, 
não há idéia-força de verdade, e sem idéia-força de verdade, não existe razão ca-
paz de agir. Sendo assim, não existe razão que não encerre de algum modo uma 
idéia do Absoluto e que não funcione graças a ela. Mas essa idéia do Absoluto não 
poderia ser apenas uma estrutura de nossa razão? Nesse caso, o real e o Absoluto 
não seriam incognoscíveis?

— Ilusão. Quando pensamos assim, Pascal, nós rejeitamos bem uma certa idéia 
do Absoluto, a qual se torna, com efeito, incognoscível e até mesmo absurda, mas 
é tão-somente para logo colocar outra idéia.
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— Exato. No caso em questão, Guitton, aquilo a que chamamos nossa razão 
tomaria imediatamente uma maiúscula e se tornaria para nós o Absoluto.

— Perfeitamente. Basta refletir sobre seu próprio pensamento para perceber isso. 
Mas como fazê-lo entender a quem não reflete?

— Em resumo, Guitton, ou temos razão de admitir o Absoluto, ou estamos erra-
dos em admiti-lo, mas mesmo neste segundo caso, teríamos ainda razão de admiti-
lo. Temos, portanto, em ambos os casos, razão de admiti-lo.

— É exatamente isso.
— Mas, e se nós, apesar de tudo, estivéssemos absolutamente errados em admi-

ti-lo?
— Nesse caso, voltaríamos à metafísica nihilista e teríamos ainda e sempre razão 

de admiti-lo.
— Guitton, você é diabólico!
— Puxa! Você também? Até você me diz isso?
— Isso o espanta?
— Oh não... nada mais me espanta. E nos calamos.
Pascal retomou:
— Permite-me que resuma toda a sua exposição?
— Fique à vontade.
— Primeiro tempo: você define os termos Absoluto e Deus. Segundo tempo: 

você estabelece que nós, de fato, admitimos o Absoluto. Terceiro tempo: você mos-
tra que todos nós temos razão de admiti-lo, o que significa também dizer que existe 
necessariamente algum tipo de Absoluto. Tudo isso está muito claro. Contudo, por 
mais que todo mundo admita à razão a existência do Absoluto, nem todo mundo 
admite a existência de um Absoluto que seja Deus. Como você vai agora passar à 
existência de Deus?

— Este será o quarto tempo. Trata-se de escolher entre o Absoluto não-Deus e o 
Absoluto Deus. Ora, quando eu observo o mundo, parece-me encontrar aí caracte-
rísticas de contingência: por exemplo, as grandes constantes físicas universais. Por 
que estes números aqui e não outros? Acho mais plausível que um tal mundo seja 
efeito de uma escolha, e não o resultado de um desdobramento necessário.

— Alguém diria que é o acaso.
— Todas essas “decisões” contribuem para tornar possível a existência da vida 

e da vida pessoal. Bastaria uma variação mínima, por exemplo, da constante de 
gravitação, e a vida não existiria. Por que é assim? Parece-me racional pensar sim-
plesmente que a matéria é regida em função da vida futura.

— Alguém dirá ainda que essa regulamentação da matéria é o fruto do acaso, 
como a vida.

— Pessoalmente, não creio nisso de modo algum. O conceito de acaso envolve 
a idéia de uma não-coorde-nação de diversas causas. Ora, o mundo vivo manifes-
ta, sem nenhuma dúvida possível, uma coordenação entre as evoluções e os fatos 
que a admissão do acaso obrigaria a crer independentes. Observe, por exemplo, 
os instintos dos animais, sobretudo daqueles que são os mais mecânicos, como os 
insetos. Considere o exemplo do Esfex, dado por Bergson, em L’Evolution créatrice 

[A evolução criadora], que dá três picadas paralisantes exatamente nos três centros 
nervosos do grilo em que ele vai deitar seus ovos e que ele jamais vira antes. Isso 
quer dizer que, de uma maneira ou de outra, a anatomia da espécie parasitada es-
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taria codificada com uma grande precisão nos genes do inseto parasita. Como você 
pode deixar de perceber a coordenação aí?

— Alguém dirá, Guitton, que é sempre e ainda o acaso.
— Mas toda a natureza é assim. Os instintos dos pássaros migratórios, a estrutu-

ra do córtex, do código genético... Tudo isso é espantoso. Você ganha uma vez na 
loteria, e alguém diz: foi por acaso. Você ganha duas ou três vezes, e alguém diz 
que você é um sortudo. Se você ganha todos os domingos, ninguém mais acredita: 
você está trapaceando e acabará na prisão.

— Como você explica que haja pessoas que continuam a acreditar nisso?
— Eu mesmo não sei de nada. Pergunte-lhes, portanto.
— É a você que estou perguntando, Guitton.
— Eu lhe diria que elas são como os velhos Gauleses. Têm medo de que o céu 

lhes caia sobre a cabeça.
— Você quer dizer: que Deus entre em suas vidas.
— Suponho que, para eles, é mais ou menos a mesma coisa.
— Com efeito, aí está o problema.
— De acordo com minha idéia, esses mesmos fatos excluem que o mundo sairia 

de Deus por um desenvolvimento necessário e fatal, como se o Absoluto fosse uma 
planta que chegasse a produzir sementes ou uma definição que desenvolvesse seus 
teoremas. O caráter contingente e coordenado do mundo implica em sua origem 
uma liberdade organizadora e uma criação a partir do nada, ex nihilo.

Tendo assim falado, fechei meus olhos mais uma vez.
Por entre minhas pálpebras entreabertas, percebi que Pascal meditava. Ele espe-

rou que eu reabrisse os olhos para me declarar:
— Tenho a impressão de que você ainda não me deu o medula de seu pensa-

mento. Entregue-se um pouco mais.
Ele exagerava. Fiquei irritado. “Estou cansado”, dis-se-lhe, então, estendendo-

lhe a mão. Ele hesitou em apertá-la, mas, surpreso, levantou-se mecanicamente e 
apanhou o chapéu. Contudo, no momento em que ele ia finalmente apertar minha 
mão, recolhi vivamente a minha ainda estendida, emitindo um grito de dor.

— Ai!
— Que foi, Mestre?
— Ele me deu uma palmada nos dedos! Em mim! E incrível.
— Mas quem?
— Meu anjo da guarda. Perfeitamente.
— Ele lhe bate nos dedos?
— Toda vez que eu faço uma asneira.
— Como você tem sorte!
— Chama a isso de sorte? É uma alienação. Um atentado a minha liberdade.
— Guitton, você não respeita seu anjo da guarda?
— Ele me trata de qualquer jeito. Observe, isso só traz desvantagens. Desde que 

me queixei disso aos meus colegas livres-pensadores da Academia, eles, que viam 
em mim um eclesiástico acabado, olham-me como uma vítima da Intolerância.

— Isso é a verdade?
— É a política.
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— E você já se queixou aos de lá de cima?
— Já lhes pedi uma centena de vezes que me mandassem um outro, mas eles 

não querem nem saber.
— Console-se. Um dia se falará do Anjo de Guitton como se fala do demónio 

de Sócrates.
— Isso não! Sócrates obedecia seu demónio. Quanto a mim, recuso-me a escu-

tar meu anjo.
— Você se recusa?
— Recuso-me.
— Que pena!
— Minha dignidade. O demônio de Sócrates se contentava em segurá-lo pela 

manga. O meu ousa bater-me nos dedos. É inadmissível que Deus tolere isso. Com 
esse tipo de anjo, Pascal, é que se fabricam os anticlericais.

— Posso ficar, mesmo assim?
— Você acha que poderia ser de outra forma? Pascal encostou mais uma vez o 

chapéu e sentou-se de novo.
— O que você acha de são Tomás de Aquino?
— Eu me sinto muito tomista. Infelizmente, os to-mistas não me acham tomista 

de modo algum. Como você me explica isso, meu caro?
— É como você em relação a mim. Você é muito pascalino, mas os “pascalizan-

tes” jamais acham que você é pascalino.
— É verdade. Como é que isso acontece?
— Demasiado criativo. Você não consegue jamais se ater a um pensamento tal 

como ele é. Você o repensa sempre. Você “guitoniza” tudo.
— Não consigo evitar.
— Eu seria o último a recriminá-lo, Guitton. Eu era pior do que você. Fale-me 

mais de você.
— Sou um velho platonista cristão, um agostiniano, como se diz. Começo a 

ficar mais ou menos cético, como todo mundo. Depois, compreendo que isso não 
dá, que existem verdades, especialmente o eu penso, eu sou, eu vivo, e as mate-
máticas, e a biologia etc. Se existem verdades fundadas, há um critério absoluto e 
um fundamento radical dessas verdades. Existe, portanto, uma Verdade primeira e 
absoluta. Ser um espírito é viver no seio dessa Verdade, sob a luz desta Verdade, no 
caminho que é um movimento eterno em direção a essa Verdade. Mas aquilo que 
não é verdadeiro não é. A verdade é o ser verdadeiro. Portanto, essa Verdade pri-
meira é o próprio Ser. E ela é eterna. Tudo isso é evidente. Mas! Se basta um minuto 
para dizê-lo, é preciso vinte anos de meditação para compreendê-lo.

— Você evoluiu ao longo de sua vida?
— Pode-se bem dizer que mudei. Na primeira metade de minha vida, quando 

eu ainda dependia bastante de Bergson, eu via na existência do tempo a refutação 
experimental da concepção panteísta da eternidade. Pois, se alguém admite o pan-
teísmo, como o fazem Zenão e Spinoza, nada mais deve acontecer. O tempo se 
anula na eternidade e na necessidade do sistema. Tudo está escrito, tudo se deduz. 
Nada poderia ser de outra forma. Ora, o tempo existe e se estende. Alguma coisa 
acontece. A eternidade, por conseguinte, não é o sistema, e o panteísmo é falso, 
ele que fracassa em justificar o tempo. A verdadeira eternidade é aquela de que fala 
santo Agostinho, que se harmoniza com a liberdade humana, com a criação e com 
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o tempo. É o tema maior de minhas duas teses, em 1935: a grande, sobre Le Temps 

e Véternité chez Plotin et saint Augustin [O tempo e a eternidade em Plotino e santo 
Agostinho], a pequena, sobre LTdèe de développement chez Newman [A idéia de 
desenvolvimento em Newman]. Esse é também o tema de meu livrinho Justification 

du temps [Justificação do tempo].
— Tudo isso está bastante claro.
— Para você, Pascal, para você. Se algum dia eu publicasse nossas conversas, 

seria preciso cortar isso.
— De jeito nenhum!
— Oh sim! Confie em mim, Pascal. Eu sei como se faz um livro.
— Por que você sempre pensa no público?
— Para ele é que eu vivo.
— Ao contrário, você fala disso de uma maneira que leva a pensar que você não 

vive a não ser para sua glória.
— Se você veio para ser tão desagradável comigo quanto meu anjo da guar-

da...
— Diga-me como você mudou, Guitton.
— Primeiramente me tornei mais tomista. Durante minha prisão e após a guerra, 

acariciei o sonho de renovar o aristotelismo. Foi com meu livro L’Existence tempo-
relle [A existência temporal], em 1948. Meu melhor livro. Ali, pode-se dizer, tive 
um toque de gênio. As Edições Universitárias tinham-no reeditado. Veja a injustiça 
do mundo. Ganhei milhões e a grande fama com um opúsculo de segunda ordem, 
Dieu et la science [Deus e a ciência]. Em contrapartida, escrevi realmente um gran-
de livro: L’Existence temporelle [A existência temporal]. Ninguém o leu quando foi 
publicado e acabam de destruir a reedição. Isso é inacreditável.

— O futuro lhe fará justiça, Guitton. Dito isso, Deus e a ciência não é tão tolo 
quanto dizem os invejosos. Mas continue a história de suas mudanças.

— Mais tarde, em minha vida, por volta dos sessenta, tornei-me de novo plató-
nico. Poder-se-ia dizer que me tornei mais místico, mas não sou suficientemente 
piedoso para ser um verdadeiro místico. Pensei que Bergson tinha negligenciado 
demais o tema da eternidade. Talvez a aproximação da morte, as desilusões... Meu 
livro Histoire et destinée [História e destino], de 1960, marca essa mudança de 
meu pensamento. Era como se a vida fosse sempre mais um sonho, e o tempo, uma 
ilusão. Era como se toda a duração de um ser se resumisse a um ponto indivisível, 
do qual o tempo seria apenas o desdobrar-se. Mas a fé na liberdade me mantém 
nessa tendência, que me conduziria ao panteísmo. Contudo, às vezes eu duvido 
da liberdade.

— Como você sai dessa dúvida?
Duvidando. Se eu não fosse livre, não duvidaria. Enfim lá para o fim de minha 

vida, as razões físicas cosmológicas assumiram mais importância em meu pensa-
mento.

— Como resumir oitenta anos de esforços?
— Tentei fazer a síntese de Bergson, de Aristóteles e de santo Agostinho, mas 

tenho a impressão de não ter conseguido.
— Perdoe-me se ainda lhe faço uma pergunta. Você não tem jamais dúvidas 

sobre Deus e sobre o destino?
— Não, porque eu as tenho sempre.
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— Dubito, ergo Deus est.

— Eu estava certo ao vir — disse Pascal. E se levantou.
— Já vai?
— Está na hora. Adeus, Guitton.
— Adeus, então, Pascal.
Pascal apertou minha mão e saiu, de cabeça descoberta, esquecendo-se do cha-

péu.
“Ele se foi”, disse a mim mesmo. Eu estava contente. Fico sempre contente quan-

do as pessoas se vão. Mesmo que eu as ame, é mais forte do que eu. Para meditar, 
desejo a solidão. Por que ele terminou dizendo que teve razão em vir? Esse ponto 
me ocupou por alguns instantes. A seguir, avistei seu chapéu sobre a cadeira. Ele se 
esqueceu do chapéu... Talvez volte para buscá-lo. Não. Sem dúvida, é para que eu 
não tenha a impressão de ter sonhado. E se eu sonhei? Em todo caso, ao menos por 
uma vez, não terei tido um sonho idiota.

Foi quando entrou Marzena, ainda mais desconcertada.
— Mestre, Mestre!
— O que há?
— Mestre, a coisa continua!
— O que é que continua? Ela desabou em soluços.
— Mestre, estou ficando louca!
— Isso não é grave. Ou melhor, é, pois eu preciso de você para saber se eu é que 

não enlouqueci. Diga-me. O que há sobre esta cadeira?
— O senhor pensa que eu estou doente, não é?
— Pelo amor de Deus, Marzena, responda-me. O que você vê sobre esta cadei-

ra?
— Um chapéu! Que horror! E não há chapéu, certamente! Estou-lhe dizendo, 

estou ficando louca!
— Mas claro, há um chapéu! De que época ele é, na sua opinião?
— Do tempo dos mosqueteiros. É o do senhor Pascal. Ele o esqueceu.
— Portanto, se eu estou louco, você também está. O chato é que não é impossí-

vel que você esteja e que estejamos os dois.
— Eu, doida? Meu Deus! Isso seria terrível!
— Oh não, seria um fato, nada mais. Mas isso me espantaria. Pegue o chapéu e 

dê-mo.
Apalpei o chapéu.
— É deveras surpreendente.
— Ah sim, sobretudo porque a coisa continua!
— E verdade. O que você queria dizer-me quando você entrou?
— Há mais um.
— Um o quê?
— Um morto, um morto que vive!
— E que você deseja mais que ele faça?
— Que permaneça morto, como todo mundo.
Olhe, estas coisas são demais para você. Como é esse morto?
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— Com um chapéu-coco.
— Chapéu-coco? Espere. Traje cinza, três peças, listrado, estreito, óculos redon-

dos com armação de aço, bengala.
— Como o senhor sabe?
— É ele! Faça-o entrar imediatamente! Não. Espere. É realmente curioso. Sin-

to-me cada vez melhor. Ajude-me a levantar-me, por favor, e a sentar-me nesta 
cadeirinha. Marzena, não me oponha resistência, ou eu morro diante de você, sim, 
agora mesmo. Ali. Não, assim não, mas deixe estar. Dê-me a bengala. Obrigado. 
Faça-o entrar.

Eu estava vestido num pijama vermelho. Não era um moribundo descarnado. 
Meus pés descalços, rechonchudos, descansavam sobre o tapete cálido. Apoiava-
me com as duas mãos na bengala. Jamais pensei ter uma morte tão agradável. E 
pensar que tive medo de sofrer. Sobretudo de ficar aborrecido.
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Raimon Panikkar. De la mística. 
Experiência plena de la vida. 

Barcelona: Herder, 2005.
Sonia Regina Lyra1

Ainda que a mística seja inefável, o místico fala. Mais que isso diz o autor, Rai-

mon Panikkar, nessa excelente obra sobre a mística: se calasse, as pedras falariam, 

porque silêncio e palavra se complementam. Na mística o silêncio é condição sine 
qua non para a experiência, afirma o autor, pois toda palavra que não surge do 

silêncio não é autêntica, assim como todo silêncio que não se encarna em palavra 

é incompleto. Ou seja: somos convidados a viver a palavra autêntica, uma vez que 

qualquer palavra que não conduza à práxis não é verdadeira e com isso separa 

ação e contemplação. Na mística ação e contemplação não estão separadas.

Sempre que o conhecer seja mais que um ato epistêmico e represente a identifi-

cação existencial com o conhecido; sempre que o si mesmo seja mais que um bí-

pede racional alienado e represente um Si-mesmo que abarque toda a realidade, ou 

que uma gnosis repleta de eros (de sentimento) esteja presente, ali está também o 

autoconhecimento e a essência da experiência mística. Tão simples quanto difíceis, 

essas frases apontam para a experiência humana da Vida — sensível, intelectual e 

espiritual — com um: sê tu mesmo! Nessa experiência está contido todo o segredo 

da mística, parece intuir o autor quando propõe que se analise quem é esse eu da 

experiência.

Não é um eu/ego, uma vez que não pode identificar-se com o corpo, nem com a 

alma, nem com o que eu sou nesse dado momento aqui e agora, tampouco um eu 

amputado de todos os seus vínculos constitutivos. Panikkar cita um texto da epísto-

la dos Efésios que, segundo ele, traz um eco ainda que distante dessa experiência: 

“Quando fizerdes o exterior como o interior, o interior como o exterior, o superior 

como o inferior — então verás o Reino”. Que sensibilidade é essa, podemos per-

guntar-nos, que parece estar aberta tanto ao mundo exterior como ao interior, tanto 

ao cultivo da política quanto ao cultivo do espírito, tanto da preocupação com os 

demais quanto consigo mesmo?

Nesta obra tão profunda quanto bela, Panikkar conduz o leitor a vislumbrar as 

possibilidades de uma mística concreta e experienciada. Não como usualmente 

se pode pensar, o místico como aquele alienado da realidade, dos sofrimentos do 

mundo, ou refugiado no alto dos céus, mas como aquele que está completamente 

implicado com essa realidade, sem, porém, ser um ativista, nem um desesperado 

em tentar salvar o mundo; sem tampar os ouvidos, mas também sem cruzar as 

mãos; a experiência da Vida que o completa é tanto cognoscitiva quanto amorosa, 

pois a mística não exclui o discernimento.

Mais que isso, a experiência mística aqui apresentada conduz a um autoconhe-

cimento tal que não só nos libera de todo e qualquer medo como também libera 

nossos atos de toda inibição ou temor do fracasso. Faz-se o que se faz porque se en-

contra nisso um sentido e não porque se espere algum resultado. O ponto principal 

aqui, insiste o autor, é a inserção da mística no cotidiano, em plena secularidade, 

onde o místico, não se deixando aprisionar por nenhuma circunstância; não é es-

cravo do mundo exterior, assim como não faz tragédia de nenhuma calamidade e, 

portanto, vive e atua com plena liberdade. O santo é um homem livre, ainda que 
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não se possa negar nem a audácia nem o perigo que é viver uma vida mística, sob 

a condição de que se tenha alcançado a pureza do coração.

Quanto ao caminho de liberação, é pessoal, e a religião do místico é aquela que 

o religa à realidade em seus múltiplos aspectos. Aqui a religião religa meu espírito e 

minha alma com meu corpo; religa-me a meus semelhantes e com o mundo inteiro; 

religa-me também com o espírito, com o Mistério ou qualquer outro nome que se 

lhe queira dar. Paradoxalmente, ao ser consciente de minha re-ligação, esta não me 

liga, não me prende, ao contrário, ela me des-liga, me libera.

É por isso que, diz Panikkar, toda religião autêntica tem um fator intelectual 

do qual não pode prescindir, pois, de fato, vida intelectual sem mística é apenas 

especulação racional e vida mística sem intelecto é muito imperfeita, porque a 

consciência não pode prescindir do intelecto ainda que devam distinguir-se. O que 

se entende por vida intelectual, se for Vida, não consiste em simples elucubração 

racional, não há dicotomia entre vida intelectual e vida mística. Em outras palavras: 

é a mística que abre caminho para que o ser humano encontre a sua identidade.

A busca dessa identidade originária parece estar na raiz dos anseios e angús-

tias do ser humano desde os seus primórdios, ainda que receba muitos nomes na 

modernidade e, consequentemente, muitos desvios da experiência, uma vez que 

a própria palavra mística encontra-se entre as tantas outras carregadas de inter-

pretações. Recuperar seu sentido é uma das primeiras tarefas às quais Panikkar se 

propõe em De la mística. Compreender seu sentido, então, é compreender que se 

trata de uma experiência primordial e íntima, sem intermediários entre Deus e o 

ser humano, independente de a qual religião se pertença, pois, a mística é a raiz de 

onde brotam todas as religiões. 
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Hans Küng. Por que ainda ser cristão 
hoje? Trad. de Carlos A. Pereira. 

Campinas: Verus, 2004.
Antonio Carlos Ribeiro1

A pequena obra do renomado teólogo suíço, que completou cinquenta anos de sacer-
dócio em 2004 e oitenta anos de vida este ano, escalda questões da atualidade no ensino 
de Jesus de Nazaré, propõe que o cristão que se orienta por ele e pensa sua fé com inde-
pendência encontra razões para permanecer nela, e defende a afirmação consciente de fé 
para a atuação ecumênica e o diálogo interreligioso. Küng representa um momento áureo 
da produção teológica: boa formação acadêmica, independência da reflexão, coragem 
para a afirmação — sem propor nem aceitar a ruptura —, tendo sido o primeiro teólogo a 
ser punido, sem sofrer os efeitos ao ser protegido pela legislação alemã, dando início ao 
desvanecimento da punição como limitação à reflexão teológica.

Esse resumo de suas idéias parte da queixa comum sobre as (des)vantagens de ser cristão, 
só superada quando se recobra o sentido da liberdade, da não-violência, do amor e da paz, da 
qual aprendeu que nosso tempo não sofre falta de organização, mas de orientação.

Uma sociedade civilizada e um Estado supõem uma ordem de Direito, que não pode 
existir sem uma consciência ou ética moral, que por sua vez exigem valores, atitudes e 
normas básicos. Não se pode dispensar a religião por não existir nenhum dever incondi-
cional para determinado agir sem uma autoridade com a qual se possa exigir obediência 
incondicional ao absoluto. Esses valores sempre foram oriundos de critérios cristãos. Por 
isso, assumindo o ônus teologal da verdade, opportune importune, é difícil contradizer os 
que esperam outra atitude do cristianismo, cujas estruturas eclesiais foram descredencia-
das com legalismo, oportunismo, arrogância e intolerância.

Se o deus desconhecido (theós agnostos) dos Atos dos Apóstolos é sem rosto, o da fé 
judaico-cristã é concreto, revelou-se na história, não devora os que se aproximam nem é 
ambivalente, confuso, hipócrita, não tem dupla face nem é mutável ou imprevisível. É um 
Deus a favor da humanidade, além do qual não há outro, primeira e última realidade para 
judeus, cristãos e muçulmanos, amigo do ser humano e parceiro a quem podemos dirigir 
a palavra. É o sentido oniabrangente e onipenetrante das coisas, cuja liberdade absoluta 
não restringe, mas possibilita, capacita e conserva a liberdade relativa do mundo, pelo que 
está na sua origem e no seu final.

Quem crê nele encontra, pela compreensão, a razão. Em sua presença pode-se rezar, ofere-
cer sacrifícios, dobrar os joelhos respeitosamente, cantar e dançar, como ensinou Heidegger. 
A orientação que nos falta vem de Jesus de Nazaré, figura histórica com rosto humano, que 
agia em nome dele, pai do filho pródigo, em vez dos piedosos e de quem se diz justo desde 
o princípio; que também é mãe e dá, em vez de só exigir; que não humilha mas reergue, não 
condena mas perdoa, não castiga mas liberta; que faz valer a graça; que se alegra mais com a 
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conversão do único injusto do que pelos 99 justos; que deseja que sejam abolidos os limites 
entre bons e maus, amigos e inimigos, distantes e próximos; e que não morreu no nada, mas 
em Deus, por isso que está vivo através de Deus e com Deus.

O Deus do começo é o mesmo do fim. O importante é o seguimento. “Cristo é quem 
faz que isso seja possível para mim e por isso creio nele”, diz Küng. Em tudo o que ele 
fez e sofreu encarnou a causa de Deus. Ele chama ao seguimento na correspondência, 
orientado por ele, definindo o que é ser cristão. Na cruz dele encontramos a resposta à 
pergunta: por que somos honestos, delicados e, se possível, bondosos, mesmo se enfren-
tarmos prejuízos, formos alvo da esperteza e brutalidade dos outros? No seu Espírito se 
manifesta a nós um sentido e objetivo último da vida e da história, a realização do ser 
humano e da humanidade.

Na cruz, nossa existência crucificada adquire o sentido que o sofrimento não pode 
desfazer. Isso não é atalho para fugir ao negativo, mas habilidade para perseverar sem 
queixas, nem autocomiseração, caminhar através do negativo para o futuro, ao qual nos 
dirigimos por nossa vida e sofrimento. Humanismo radical não inclui apenas o verdadei-
ro, o bom e o belo, mas o falso, o mau e o feio, o por demais humano e o desumano.

Resposta à crise de orientação, Cristo é a alternativa entre a rebeldia revolucionária e a 
covardia moral, entre o radicalismo hipercrítico e a acomodação descriteriosa. Seguir essa 
orientação faz as pessoas serem mais humanas e filantrópicas, e as igrejas podem voltar a 
ser abertas, acolhedoras, hospitaleiras e autenticamente confiáveis, trazendo esperança.

Ao analisar a atuação da sua Igreja, a Católica romana, a partir da década de 1960, 
disse que ela foi aberta para fora e fechada para dentro; lutou contra a pobreza, mas proi-
biu a pílula; defendeu os direitos humanos, mas intimidou e puniu teólogos; abriu-se ao 
mundo, mas discriminou as mulheres; fez visitas ecumênicas, mas acentuou o marianis-
mo e fechou a questão da infalibilidade. No balanço de esperanças e desilusões, êxitos e 
derrotas, homens e mulheres deixaram a vida religiosa, caíram a freqüência aos cultos, os 
batismos e os casamentos, e a crise vocacional ficou dramática.

Diante da crise, Küng elenca as razões pelas quais resistir: porque não se trai os sonhos 
da juventude, porque nossa visão não deixa de ser verdadeira na adversidade, porque não 
se muda a atitude básica e porque caráter, convicções e honestidade são deveres morais 
fundamentais. Afirma ainda que resiste porque êxito não se traduz em números, porque 
não é provado acima das forças e recebe o que precisa para resistir, porque na impotên-
cia se manifesta o poder, na fraqueza a força, na pequenez a grandeza e na humildade a 
autoconfiança.

“Os relógios do mundo não andam para trás” e o Evangelho é mais forte que a inca-
pacidade humana. É preciso saúde física e psíquica, humor, leveza e pessoas que não 
abandonam na hora da necessidade. O importante não são os resultados, mas que sempre 
se preserve a confiança, inabalável e incondicional.

Não haverá avanço no ecumenismo se não houver espírito reto e verdadeiro. Ele exor-
ciza:

Sai, espírito imundo, que separas e divides, que arrastas e atrasas! Afasta-te das igrejas e de seus centros 
de comando, das faculdades e institutos, dos grêmios e comissões. Afasta-te dos corações dos seres 
humanos, do nosso coração. E deixa o espaço livre! Dá lugar ao Espírito Santo, que, forte e suave a um 
só tempo, reconcilia, une e reúne, e que é força de Deus!

É preciso sair da Idade Média, apesar das fórmulas mágicas e do lixo barroco, e deixar-
se orientar por Cristo, mantendo o olhar no Reino de Deus e no próximo.

A obra de Küng é um testamento da carreira teológica, do rigor do seu trabalho, da in-
compreensão, da resistência baseada na aceitação da comunidade teológica e da conquista 
da independência.


