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4º Aniversário da Revista Ciberteologia
Com esta edição, Ciberteologia comemora seu quarto aniversário. Sem deixar de ser ainda 

uma jovem revista científica, ela segue amadurecendo seu propósito de oferecer a nossos leitores 
e leitoras um acervo qualificado de textos inéditos ou trabalhos significativos da área que, embo-
ra já publicados anteriormente no formato livro, estão esgotados e fora do alcance de estudantes 
e pesquisadores da área de estudos da religião. Nosso presente de aniversário, você já está sabo-
reando: novo visual, mais recursos, maior interação com o internauta.

Mas ainda tem muito mais. Na seção de Artigos, Alonso Gonçalves escreve Deus absolvido: 
a contribuição de Andrés Torres Queiruga para o problema do mal. O teólogo galego tem me-
recido o devido destaque por intentar formular uma teologia contextualizada e libertadora que 
toma como ponto de partida a secularização e a Modernidade. Um de seus temas prediletos é a 
questão do mal. Este artigo pretende, de forma panorâmica, apresentar suas ideias sobre o tema.

Como tomar uma decisão moral, de Gene Ahner, um especialista em Ética nos negócios, é 
um texto extraído de obra recente do autor, e que oferece algumas sugestões sobre como proce-
der, no dia-a-dia das empresas a difíceis decisões morais.

A cristologia correlacional de Paul F. Knitter é o título do estudo de Albert Moliner. O artigo 
é parte da tese doutoral do autor, que expõe aqui o modelo cristológico do teólogo Paul F. Knit-
ter, um dos principais defensores de uma perspectiva pluralista na teologia das religiões.

Na seção Comunicação, Antonio Francisco Lelo escreve o texto Anúncio querigmático: 
sobre o novo livro de Joseph Gevaert. Ele comenta a obra que está prestes a sair no Brasil: O 
primeiro anúncio: finalidade, destinatários, conteúdos, modalidade de presença. Assinada pelo 
conceituado Professor Joseph Gevaert, ela aborda um tema urgente e necessário para a reflexão 
atual à luz do Documento de Aparecida (DAp).

Finalmente, brindamos o leitor com um aperitivo do que vem por aí: o novo livro de Roger 
Haiight. Aqui selecionamos um trecho de sua eclesiologia, intitulado Princípios para uma ecle-
siologia histórica à luz do século XX.

Na coluna Teologia Aberta, publicamos a recente Mensaje a los consagrados y consagradas 
de America Latina y el Caribe, divulgada no final da da XVII Assembleia Geral da Confedera-
ção Latinoamericana e Caribenha de Religiosos e Religiosas, no marco do 50º aniversário da 
CLAR, que se realizou em Bogotá dos dias 19 a 27 de Junho, com a presença de 83 Religiosos 
e Religiosas, representantes de 22 Conferências Nacionais, e teve por lema: “Rumo a uma Vida 
Religiosa místico-profética que se revitaliza para dar vida”.

Na seção de Resenhas, João Batista Libanio nos oferece sua apreciação do livro de próxima 
publicação no Brasil: Em busca do Pai: um “lugar” para Deus no mundo de hoje, de Gian Carlo 
Svidercoschi.

Eis a edição completa a seu dispor. Aproveite, então, e nos envie suas críticas e sugestões.
E, mais uma vez, recordamos a pesquisadores e autores com escritos originais afins a nosso 

projeto editorial que podem nos enviar seus trabalhos (artigos, notas, resenhas), desde que aten-
dam nossas normas de publicação (enviar para: ciberteologia@paulinas.com.br).
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Como tomar uma decisão moral
Gene Ahner1

Resumo: O autor, especialista em Ética nos negócios, oferece aqui algumas sugestões sobre 
como proceder, no dia-a-dia das empresas a difíceis decisões morais.

Não matarás. 
Não furtarás. 

Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 
Ex 20,13.15.16

O Decálogo, os grandes Dez Mandamentos que formam a base da tradição mo-
ral judeo-cristã, não deixa margem para dúvida. Não matarás, furtarás, ou mentirás. 
Não existe meio termo. Os imperativos são absolutos, ainda mais claros porque 
estão expressos em termos negativos — o que não fazer. Sem dúvida, o primeiro 
desígnio da moralidade é a questão básica do certo versus o errado. Em um nível 
fundamental, essa é, na verdade, a escolha. Valores sólidos provocam escolhas 
rigorosas e escolhas rigorosas nunca são fáceis. Sabemos que lidamos com uma 
escolha rigorosa quando as tentações para evitá-la tornam-se cada vez mais atra-
entes. Todos reconhecemos o tom familiar de frases como: “todo mundo faz”, “não 
vai magoar ninguém”, “ninguém saberá”, “só desta vez”, “é apenas negócio” etc. 
Embora vacilemos em nossa decisão, pelo menos sabemos com o que lidamos: a 
difícil escolha entre o certo e o errado — “não mate/não cause danos, não furte/não 
trapaceie, ou minta”.

Em capítulos anteriores lidamos com muitas considerações éticas gerais, tais 
como o papel dos valores nos negócios, o significado da moralidade no modo de 
vida pessoal e a relação entre a moralidade pessoal e uma cultura ética. Talvez 
nos vejamos dizendo: “bem, tudo isso é ótimo, mas ainda preciso saber o que 
fazer. Que é certo e que é errado, e que faço para diferenciá-los?”. Neste capítulo 
abordaremos tal questão. Todavia, é provável que quem procura respostas rápidas 
e fáceis fique desapontado. Se moralidade é o exercício mais profundo de nossa 
liberdade pessoal, então ela assume toda a complexidade do modo de vida huma-
no. Entretanto, fundamentalmente, a questão é simples. O imperativo moral básico, 
conforme enunciado em toda tradição religiosa e cultural, é claro: Faça o bem e 
evite o mal. Certo versus errado — é essa a escolha. Na verdade, os testes para o 
certo versus o errado são bastante diretos. Aqui estão alguns:
• É legal? Embora o que é legal e o que é moral não sejam equivalentes, como já vi-

mos, os negócios não são um assunto particular. O comércio é uma função pública 

que envolve a comunidade humana inteira. Nesse sentido, a comunidade tem todo di-

reito de controlar seu exercício. Leis, decretos e regulamentos do governo tornam-se 

a expressão comum desse erro por omissão pública. Ninguém questiona realmente 

1 Este texto é extraído da obra de Gene Ahner, Ética nos negócios: Construir uma vida, não apenas ganhar a 
vida, de Paulinas Editora, 2009.
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que os negócios estejam obrigados a obedecer às leis do país. O legal é o primeiro li-

miar da ética nos negócios. Os enormes dilemas criados pela ética em uma economia 

global serão tratados no capítulo 9.

• E se apareceu nos jornais? O que todos veem e pensam não cria o certo e o errado. 

Entretanto nossa capacidade de explicar ou justificar nossas ações perante os outros 

é um bom teste da integridade de nossa ação. Se nos envergonhamos por nossa ação 

tornar-se pública, então precisamos retroceder e perguntar por quê. Nossas raciona-

lizações indulgentes logo se desgastam à luz de um exame minucioso. Não é o fato 

de uma ação aparecer nos jornais ou na tevê, mas como reagimos a essa publicidade 

é que nos dá uma ideia da moralidade do ato. Também se chama “teste da mamãe”. 

Como você se sentiria explicando isso para sua mãe?

• Que é que meu íntimo me diz? Uma consciência inquieta ou uma agitação emocional 

não significa automaticamente que nossas ações são erradas. Decisões honestas di-

fíceis também nos fazem passar por um período de inquietude semelhante, mas essa 

inquietude exige que re‑examinemos as razões para nossas ações e analisemos nossos 

motivos o mais honestamente possível.

• Quem sai ferido? Uma ação que é claramente errada fere alguém. Mais uma vez, 

ações honestas também ferem os outros, mas a questão é quem sai ferido. A ação 

rouba ou engana mais alguém? Gente inocente está sendo prejudicada? A questão 

de vantagem competitiva está sendo decidida com base em premissas desonestas 

ou injustas? Ao considerar quem sai ferido e por que, em geral é possível descobrir 

questões fundamentais do que é certo e errado.

Embora não torne necessariamente a decisão mais fácil, o reconhecimento de 
que a escolha é questão de certo versus errado coloca a questão, honestamente, na 
estrutura da escolha moral básica. O resultado tem mais a ver com a integridade 
moral da pessoa do que com a capacidade de decidir qual é a atitude correta. Exis-
te, já se vê, outra questão, que é de maior interesse para muita gente. É a questão 
do relativismo moral, que o significado de matar, furtar e mentir são diferentes para 
pessoas diferentes, dependendo de seu ponto de vista. É uma questão mais ampla 
do que podemos tratar aqui.2

O dilema moral
Embora questões de certo versus errado tendam a ser claras, requerem profunda 

coragem moral. Escolher o que é claramente certo em face de perda potencial de 
trabalho, isolamento dos outros, ou perda financeira, exige verdadeiro heroísmo. O 
aspecto redentor, já se vê, é que pelo menos se vive com a convicção de estar do 
lado do que é certo, justo e honroso. Um tipo diferente de coragem moral é exigido 
quando a questão não é de certo versus errado, mas sim de certo versus certo. Qual 
é a resposta moral adequada quando se é forçado a escolher entre duas posições, 
ambas enraizadas nos valores básicos da pessoa? Nem é essa escolha forçada. O 
bem, como temos repetido continuamente, está nas coisas, por isso não podemos 
simplesmente fazer distinções mentais que separem o bom do mau. O mundo a 
nossa volta é complexo e ambíguo. Muitas decisões envolvem escolhas nas quais 
há valor genuíno dos dois lados. A questão, então, já não é lidar com as tentações 
que surgem da escolha do que é certo precisamente porque é certo, mas com o di-

2 KIDDER, Rushworth M. How Good People Make Tough Choices; Resolving the Dilemmas of Ethical Living. 
New York: Fireside, 1995. pp. 38-56.
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lema de escolher entre dois valores conflitantes. Tal tipo de escolha não é exclusivo 
dos negócios. É comum a todos os aspectos da vida. Alguns exemplos:
• escolher entre o carro mais econômico e não-poluente e o carro esportivo ou de marca 

famosa:

• escolher entre dois candidatos políticos, cada um dos quais representa parte daquilo 

em que acreditamos;

• escolher entre os valores do modo de vida urbano e os do modo de vida suburbano;

• escolher entre liberdade artística e normas sociais aceitáveis;

• escolher entre tempo dedicado à carreira e tempo dedicado ao cônjuge e aos filhos;

• escolher entre dinheiro para férias de que se precisa e dinheiro para a educação dos filhos;

• reconhecer os direitos civis de uniões homossexuais e a natureza característica do 

matrimônio;

• reconhecer os direitos à privacidade e os direitos à segurança pública.

Todos nós estamos constantemente fazendo escolhas que, por sua natureza, ex-
cluem outros valores. Há ocasiões em que esses tipos de escolhas têm consequências 
para nossa vida — por exemplo: trocar um emprego de salário alto por um de salário 
menor que se aprecia muito mais. Para esse tipo de decisão, são desejáveis reflexão e 
discernimento. Fazemos a maioria de nossas escolhas sem pensar muito. Escolhemos 
baseados nos valores específicos que fazem de nós quem somos. Mas, quando essas 
escolhas afetam a ordem social ou o futuro de um empreendimento de negócios e 
causam impacto nas vidas dos outros, então as consequências morais são muito mais 
proeminentes. Como fazemos esses tipos de escolhas que também exigem um tipo de 
coragem moral diferente da que é exigida nas escolhas entre o certo e o errado?

Quatro paradigmas de dilemas morais

Na obra notável How Good People Make Tough Choices, Rushworth Kidder 
ajuda na solução de dilemas éticos identificando quatro tipos básicos.3 Ao tomar 
consciência desses padrões fundamentais que formam o dilema ético, também fi-
camos mais cônscios dos valores conflitantes que criam a tensão em primeiro lugar. 
Também somos lembrados da razão de os dilemas éticos serem tão comuns. O 
mundo não se divide em entidades abstratas que se dividem logicamente em cate-
gorias mentais expressas em palavras. Ainda assim, palavras e distinções são muito 
úteis para identificar elementos em uma situação complexa e concreta. Aqui estão 
conjuntos de palavras que, segundo Kidder, nos ajudam a identificar situações que 
facilmente reconhecemos como dilemas nos quais a questão não é certo versus er-
rado, mas certo (um valor) versus certo (outro valor). São os tipos de situações que 
dificultam as escolhas rigorosas por boas pessoas.

Curto prazo versus longo prazo

Este padrão “reflete as dificuldades que surgem quando necessidades ou desejos 
iminentes estão em oposição a metas ou prospectos futuros”.4 É uma dinâmica que 
percorre toda operação de negócios. Aqui estão alguns exemplos:

3 Ibid., pp. 114-144.
4 Ibid., p. 113.
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• Uso o inventário programado para entrega prometida futura para fazer uma venda 

oportunista presente, na esperança de repor o inventário em tempo?

• Demito funcionários agora para evitar prováveis perdas maiores no ano que vem?

• Deixo um emprego seguro agora para iniciar uma nova carreira em um campo incer-

to?

• Economizo em empregos agora suprindo temporariamente com recursos insuficien-

tes o fundo de pensão?

• Evito prejudicar a disposição de ânimo agora não comunicando prováveis dificulda-

des mais adiante?

• Escoro os atuais ganhos trimestrais despachando antecipadamente os pedidos do pró-

ximo trimestre?

• Sacrifico tempo com a família agora para acelerar o futuro de minha carreira?

• Aceito um padrão de qualidade inferior no início de um empreendimento a fim de 

assegurar viabilidade até seu amadurecimento?

• Decido em favor de serviços agora à custa de possível dano ambiental a longo prazo?

Certo equilíbrio desses tipos de dinâmica de curto prazo/longo prazo faz parte 
de todo negócio. Os executivos de negócios são constantemente desafiados a to-
mar decisões que devem levar em conta o curto e o longo prazo. Não há fórmula 
mágica para resolver essas questões. Entretanto, é útil saber que a problema se 
origina de um dilema de valores concorrentes. Não existe nenhuma resposta cer-
ta automática, como em uma situação de certo versus errado. Qualquer um dos 
exemplos acima poderia ser decidido tão unilateralmente que se transformaria em 
uma questão de certo versus errado.

Talvez um dos aspectos característicos deste paradigma específico seja que mais 
conhecimento é de ajuda significativa na resolução do dilema. Quanto mais se 
entende as consequências do curto prazo e do longo prazo e como elas se relacio-
nam, fica mais fácil solucionar esse tipo de dilema. O conhecimento passa a ser 
fator importante na escolha. Nos exemplos citados, por exemplo, como seria mais 
fácil tomar a decisão se você soubesse exatamente qual seria o impacto ambiental 
a longo prazo, ou que tipo de pedidos a empresa pode esperar realisticamente no 
próximo ano!

Porém esta tensão é mais do que uma questão de conhecimento adicional. É 
uma das dinâmicas mais fundamentais da existência humana representadas em 
questões como prazer atual versus ganhos de longo prazo, hoje versus amanhã, 
este mundo versus o outro. Toda religião reconhece a tensão entre o curto e o longo 
prazo por meio da prática e da teologia de alguma forma de abnegação. A abnega-
ção saudável nunca é um fim em si mesmo. É, antes, um meio para alcançar algo 
mais, seja esse mais recompensa em uma existência futura ou uma ligação mais 
profunda com a interdependência do universo todo.

Outro meio de entender esse paradigma é pensar nele em termos de risco versus 
benefício. Tudo que fazemos tem algum risco a ser medido contra seu benefício 
percebido. Quanto seguro compramos? Para quais riscos — saúde, casa, responsa-
bilidade? Com que frequência faço um exame médico geral? Faço uma análise de 
risco versus benefício toda vez que viajo para algum lugar — de avião, de trem, de 
automóvel? Há um risco a curto prazo de segurança versus o benefício de chegar 
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aonde quero ir. Uma infância sem riscos condenaria a criança à meninice perma-
nente. Equilibramos nosso curto prazo versus longo prazo quase instintivamente. 
Quanto mais soubermos a respeito dos riscos e benefícios potenciais, mais confian-
ça teremos em nossas decisões. No fundo, entretanto, lidamos com um dilema que 
só a escolha pessoal livre resolve.

O dilema de curto prazo versus longo prazo tem duas grandes consequências 
para todo negócio que transcende a tomada de decisão no dia-a-dia para a produ-
ção de bens e serviços.

A primeira consequência relaciona‑se com a economia. Há constante pressão 
por resultados de curto prazo. Afinal de contas, a menos que haja um “agora” lu-
crativo, que diferença fazem realmente todas as grandes promessas e projeções? 
São meros autoenganos ou baseiam-se em empreendimentos sólidos? Considerar as 
empresas responsáveis pelo desempenho atual é o primeiro passo necessário para 
um futuro próspero. Mas que acontece quando a tensão do curto e do longo pra-
zo entra completamente em colapso no curto prazo? Então parece que o enfoque 
na produção de bens e serviços valorizados se contrai em lucratividade urgente, 
soluções temporárias, prestação de contas de curto prazo e fusões e aquisições im-
prudentes. A satisfação instantânea assume o controle e o tipo de desprendimento 
corporativo que investe em pesquisa e desenvolvimento, que cria relacionamentos 
de longo prazo e que se preocupa em aperfeiçoar os funcionários é ignorado. Para 
complicar essa tensão natural de longo prazo versus curto prazo existe o fenômeno 
que examinamos anteriormente sob o título de ultracapitalismo. Em vez de manter 
a saudável tensão envolvida em cada dilema, ele inclina a balança completamente 
para o curto prazo.

A segunda consequência relaciona‑se com o ambientalismo. É um caso clássico 
de curto prazo versus longo prazo. Também dá origem a algumas das questões mais 
desafiadoras de nosso tempo. Não existe nenhuma solução temporária ou fórmula 
maleável. A tensão natural inerente à dinâmica de curto prazo versus longo prazo 
tende a polarizar as pessoas nas extremidades opostas do espectro. É sempre certo 
concentrar-se no longo prazo? É óbvio que não. O vasto aumento populacional 
— há quem diga que são cerca de quatro milhões a cada quatro dias — precisa ser 
alimentado, abrigado e ajudado a ser produtivo. É sempre certo concentrar-se no 
curto prazo? Certamente, não. Nesse caso pode não haver futuro para ninguém. A 
esta altura é importante reconhecer o ambientalismo como o tipo de questão que 
precisa ser entendida como dilema que não tem nenhuma resposta única ou sim-
ples moralmente correta.

Indivíduo versus comunidade

Este padrão reflete a tensão envolvida na dinâmica de “nós versus eles, a própria 
pessoa versus os outros, o grupo menor versus o grupo maior”.5 Nada é mais deci-
sivo no desenvolvimento de uma sociedade ou organização, de negócios ou de ou-
tra coisa, que o dilema aqui identificado como indivíduo versus comunidade. Essa 
tensão é particularmente acentuada nos Estados Unidos por causa de sua história 
singular. É possível afirmar legitimamente que os Estados Unidos são a primeira 
nação a ser formada em uma base inteiramente nova. Até a formação dos Estados 
Unidos, um povo alcançava algum tipo de unidade com base em um fator comum. 
O denominador mais comum era a unidade criada pela família, que tinha sua 
extensão natural na tribo. A cidade-Estado, o império, a nação eram todos outras 

5 Ibid.
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formas de unidade criadas sob uma unidade comum de tribo combinada com ge-
ografia e governante. A unidade era o dado preexistente do qual o indivíduo como 
indivíduo emergia gradualmente. Por outro lado, a história dos Estados Unidos 
começou não com uma unidade comum, mas com indivíduos que deixaram sua 
unidade comum de nação e família ampliada para começar uma coisa nova. Era 
uma reação contra a unidade comum política, social e religiosa que eles achavam 
opressiva. A constituição americana fala dos “direitos inalienáveis” do indivíduo; 
Ralph Waldo Emerson apega-se à “autoconfiança”; Benjamin Franklin mostra-nos 
como garra e esforço individual tudo conseguem; a liberdade pessoal repercute 
como um mantra.

Contudo uma nação é o que esse grupo de pessoas pelejou para tornar-se, isto é, 
uma nova nação, uma união mais perfeita, mas ainda assim algum tipo de unidade. 
Como sabemos, o experimento está longe de concluído. Como formamos uma co-
munidade humana que abranja a tensão inerente entre o indivíduo e a comunida-
de? Essa mesma tensão, inerente em qualquer grupo, desde os laços carregados de 
emoção da família elementar até as associações politicamente estruturadas de uma 
nação, é também atuante em todo negócio. John W. Gardner, ponderado defensor 
do papel da comunidade, escreveu: “A habilidade na construção e reconstrução 
da comunidade [...] é uma das habilidades mais elevadas e mais essenciais que 
um líder pode infundir”.6 Toda a nossa ênfase anterior em trabalho de equipe, em 
valores compartilhados e na necessidade absoluta de uma cultura moral para nutrir 
a tomada de decisões morais reforça a percepção de que a comunidade é o outro 
pólo essencial ao indivíduo. A ideia que desenvolvemos no capítulo 3 é que gran-
des empresas criam primeiro uma comunidade de realizadores, que, então, criam 
os produtos e serviços. Essa comunidade tem duas vozes morais: a voz moral da 
comunidade como um todo e a voz moral do indivíduo. Elas representam bem a 
tensão inerente entre a comunidade e o indivíduo. Essa tensão se reflete em dile-
mas de negócios como estes:
• Como lidar com um funcionário de 62 anos de idade que trabalhou fielmente durante 

vinte anos, mas é incapaz de aprender a nova tecnologia de computador necessária 

para continuar eficiente? No interesse do exemplo, suponhamos que não haja nenhum 

outro cargo para o qual transferi-lo e a empresa esteja perdendo dinheiro.

• Uma funcionária nova tem de assinar um contrato de confidencialidade declarando 

que, se sair ou for dispensada por qualquer motivo, não irá trabalhar para um concor-

rente. Como ficam seus direitos de ganhar a vida versus o direito da empresa de pro-

teger seu negócio em benefício de todos os outros funcionários? Por quanto tempo? 

Um ano, dois anos?

• Um funcionário modelo foi convidado a atuar como chefe temporário na linha de 

produção. Em um acesso de frustração pela relutância de uma funcionária em fazer o 

trabalho adequadamente, ele lhe deu um tapa no rosto. Embora não fosse intencional, 

nem mesmo um tapa forte, não houve dúvida que ele a agredira. Ela não ficará satis-

feita com castigo menor que a imediata demissão dele. Caso contrário, entrará com 

um processo de discriminação contra a empresa. A empresa deve arriscar e quase com 

certeza perder esse caso na justiça, com os danos consequentes, ou demitir um bom 

empregado?

• Em quantos novos procedimentos de segurança e em quantos equipamentos caros de 

segurança deve a empresa investir por causa de algum risco à segurança de um fun-

6 Ibid., p. 130.
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cionário? E se a rentabilidade da empresa ficar comprometida pelos novos procedi-

mentos e equipamento dispendioso, pondo em perigo, assim, os empregos de outros? 

E se o risco for real, mas altamente improvável? O preço é alto em relação ao risco? 

Se o risco não é zero, então que é um risco justificável? E a que preço para o negócio 

todo?

É importante ter em mente que a tensão, aqui, não é entre o indivíduo, enten-
dido em termos de egoísmo, ganância, ou egotismo, e a comunidade, entendida 
como escolha para altruísmo ou abnegação. Os direitos do indivíduo e o bem 
comum da comunidade podem estar em conflito legítimo — conflito que não tem 
necessariamente uma resposta certa ou errada.

Verdade versus lealdade

Esta dinâmica é considerada “honestidade ou integridade versus compromisso, 
responsabilidade ou cumprimento de promessa”.7 A verdade, alcançada com dis-
cernimento, leva-nos ao que é objetivo. Nesse sentido, representa alguma coisa 
em contraste conosco. “É o que é”, como os negócios gostam de lembrar-nos. A 
verdade é verdade, quer nos faça pular de alegria, quer nos faça chorar desespera-
damente. No final, todo problema só se resolve com base na verdade. Somente a 
verdade nos libertará. A verdade é a base da confiança e a confiança é a base das 
relações entre os seres humanos. Pense em quanta confiança, baseada na verdade, 
está no coração dos negócios.

Apertos de mão, telefonemas, e-mails, números de cartões de crédito, anúncios, 
endereços — todos movem os negócios para a frente a velocidades que seriam im-
possíveis se a confiança na verdade ou na objetividade do processo fosse sempre 
posta em dúvida. Por outro lado, a lealdade é intensamente subjetiva. Concentra-se 
não em declarações de fato, mas em compromisso pessoal. Fala não do que é in-
dependente da pessoa, como na verdade objetiva, mas do que está no mais íntimo 
dela, como seus amores e fidelidades. Poderiam dois valores tão óbvios quanto 
verdade e lealdade estar em desacordo um com o outro? Não nos ensinam, quase 
ao mesmo tempo que aprendemos a falar, a dizer a verdade? Ao mesmo tempo, 
também não nos ensinam que a lealdade é uma coisa preciosa, e que devemos 
ser leais com nossas famílias e nossos amigos? Não se encontra o dilema nos dois 
provérbios: “a honestidade é a melhor política” e “é nas horas difíceis que se co-
nhecem os amigos”?. O dilema de verdade e lealdade está representado no grande 
drama entre Tomás More e Henrique VIII descrito em A Man for All Seasons [Um 

homem para todas as estações], de Robert Bolt, e também em uma coisa tão roti-
neira quanto uma carta de recomendação pedida pelo amigo que se envolveu em 
alguma atividade ambígua, se não mesmo imoral. É ocorrência comum nos negó-
cios. Por exemplo:
• Sei que um colega de trabalho em nosso departamento passa muito tempo tratando de 

assuntos pessoais na internet. Nosso chefe se queixa para nós que o trabalho não está 

sendo feito. Converso com o colega sem resultado. Relato ao chefe o que se passa?

• Um funcionário me procura como diretor de recursos humanos para pedir informa-

ções de que precisa a fim de obter um empréstimo para uma possível primeira compra 

de casa própria. Sei que ele está em uma lista de demissões a ser concretizadas em 

algumas semanas. Recebi ordens para manter a notícia das demissões altamente con-

fidencial. Que é que lhe digo?

� Ibid., p. 113.
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• Transmito ao chefe algumas informações potencialmente prejudiciais à empresa. As 

informações me foram passadas em absoluto sigilo. O chefe insiste em saber quem 

me contou. Que faço?

• Em que ponto a verdade e a lealdade prevalecem quando me deparo com comporta-

mentos ambíguos do chefe que me promoveu a meu cargo atual?

Justiça versus clemência

A questão por trás desse padrão é que: “Imparcialidade, retidão e aplicação da 
justiça equitativamente não raro entram em conflito com compaixão, empatia e 
amor”.8 Existe uma integridade a respeito da vida que por si só não se caracteriza 
nem na justiça nem na clemência. Em que ponto, por exemplo, se deve dar a um 
funcionário alcoólico mais uma oportunidade de melhorar sua vida ou se deve 
demiti-lo por consistente violação das normas de frequência? Faz diferença se ele 
contribui realmente para o esforço da empresa? E quando se trata de um funcioná-
rio antigo, que tem muitos anos de bons serviços? Em que ponto a compaixão se 
volta para a capacitação? E se o funcionário completa com sucesso um programa 
de reabilitação, mas depois tem uma recaída, é-lhe dada outra oportunidade de re-
petir o programa? Nesse caso, ele recebe licença para ausentar-se ou é demitido? Se 
demitido, a demissão é permanente ou haverá possibilidade de readmiti-lo? Nesse 
caso, quando? E se outros entenderem o recado? As perguntas são intermináveis. 
A questão não se resolve quando se considera apenas fatores externos. Em algum 
ponto a resolução vai basear-se em uma decisão pessoal que determina o equilí-
brio entre justiça e clemência. Se a questão for empurrada para um dos extremos, 
haverá uma reação correspondente. “Amor irredutível” é reação à clemência cega. 
Por outro lado, a aplicação simplista da letra da lei, que procura focalizar o pólo 
de justiça do dilema, de fato, não faz justiça à situação. A realidade desse tipo de 
situação não é entendida adequadamente por nenhum dos dois pólos do dilema, 
contudo é preciso fazer escolhas. É certo fazer justiça. É certo ser clemente. Contu-
do, é possível fazer os dois? Palavras de reprovação seguem-se a qualquer uma das 
escolhas: “liberal de coração mole” ou “tirano implacável do resultado líquido”.

Embora seja possível perguntar o que justiça versus clemência tem a ver com a 
orientação dos negócios para o resultado líquido, um pouco de reflexão revela a 
extensão em que esse dilema opera nas decisões cotidianas dos negócios.
• Como se aplicam as regras da empresa? Rigorosamente? Sem exceção? Não são le-

vadas a sério? São controladas por afeições e desafeições? Arbitrariamente?

• A empresa realça gerentes e líderes?

• O clima do negócio é exigente, mas flexível?

• São levadas em consideração coisas como idade, incapacidade física, anos de servi-

ço, tragédias pessoais?

• As demissões e promoções são imparciais?

• É ser flexível com uma pessoa na verdade injusta com outras ou igualmente com a 

propensão da empresa para excelência?

• A decisão inflexível agora vai enviar uma mensagem salutar para os demais?

8 Ibid.
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• A demonstração de compaixão agora vai enviar aos outros uma mensagem de favori-

tismo ou de falta de resolução?

As reivindicações de justiça são muito exigentes. Direitos e princípios devem 
ser preservados, apesar das pressões do momento. Solidariedade e compaixão não 
são substitutos de retidão e imparcialidade. A justiça é simbolizada por uma mu-
lher com uma venda nos olhos segurando a balança da justiça. Os juízes ingleses 
usam perucas. Em outras palavras: personalidades e emoções pessoais não devem 
interferir com a imparcialidade da justiça. Essa face implacável, austera mesmo, da 
justiça é reconhecida como o primeiro nível do verdadeiro amor. Não existe amor, 
ou paz, no que diz respeito ao assunto, sem justiça. Somente a justiça decide as 
reivindicações conflitantes de diversas afeições. Ela tem de ser absoluta.

Por outro lado, a clemência nunca é cega. Olha atentamente para o indivíduo, para a 
circunstância, para as diferenças que realmente fazem diferença. Ela nos chama para ser-
mos compassivos, para ficarmos acima dos ditames da lei e da ordem social e para aceitar-
mos o indivíduo, não importa qual seja o pecado ou a falta de mérito. O amor nos chama 
para tratar o indivíduo como absoluto. Nada no universo inteiro tem mais valor.

A mesma questão também tem sido estruturada em outros termos, a saber: como 
ética masculina ou feminina. Sem tentar resolver o debate sociológico de natureza 
versus criação, realmente parece haver alguma diferença na forma como o dilema 
de justiça versus clemência é resolvido. Em geral, as mulheres tendem a encontrar 
maior valor moral em “desvelo”, “relacionamentos” e “integridade”, enquanto os 
homens são atraídos para “imparcialidade”, “direitos” e “abstrações”. Apesar de 
ser com certeza uma generalização, parece que isso se harmoniza com a dinâmica 
de clemência versus justiça. A aplicação unilateral de qualquer dos dois princípios 
leva a distorções. Desvelo e construção de relacionamentos levam com mais faci-
lidade a um mundo emocionalmente impregnado de hipersensibilidade, ciúme e 
traição, enquanto direitos e abstrações abrem caminho para um comportamento 
impessoal, legalista e calculista.

No fim, justiça e clemência fazem profundas e inflexíveis reivindicações para 
nossa própria pessoa. Não há nenhum caminho certo automático. As decisões que 
favorecem qualquer um dos dois pólos do dilema são dolorosas. Mas temos de 
decidir. De fato, somente na tomada de decisão a questão é resolvida. É essa a 
natureza dos dilemas éticos.

Conclusão sucinta
Que, então, podemos concluir da análise perceptiva que Kidder faz de tantas de-

cisões tomadas que nos deixam sem soluções bem definidas? Sua identificação de 
quatro paradigmas que formulam quatro tipos diferentes de dilemas fundamentais 
ao tomarmos uma decisão moral nos ajuda de formas muito distintas:
1. Reconhecer a diferença entre certo versus errado (não mentir, não trapacear e furtar) e 

entre certo versus certo (valor real dos dois lados) permite‑nos identificar exatamente 

onde está a decisão moral. A escolha difícil em face do certo versus errado está na in-

tegridade moral de fazer o que é certo. A escolha difícil em face do certo versus certo 

está na sensibilidade moral necessária para examinar não só os fatos da questão, mas 

também a questão de nosso coração.

2. O uso dos quatro modelos ajuda a identificar o que são os valores conflitantes. Isso, 

por sua vez, ajuda a esclarecer o que a escolha ética real acarreta necessariamente. 

Também nos ajuda a entender por que, para começar, existe uma tensão.
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3. Entretanto o uso de paradigmas ou modelos nunca resolverá automaticamente o dile-

ma. Na verdade, nenhuma quantidade de informações adicionais resolverá um dilema 

ético precisamente por haver valores defendidos com seriedade dos dois lados da 

questão. A resolução ocorrerá somente quando se chegar a uma decisão interna quan-

to aos valores que são mais importantes para nós nesta situação. Nossas escolhas, 

a esta altura, são reflexões íntimas do tipo de pessoa que somos, das experiências 

que formaram nosso caráter moral e nosso progresso moral. “Como somos, assim o 

mundo parece” nunca é, com toda a probabilidade, mais verdadeiro do que em nossas 

escolhas morais em face dos dilemas éticos.

4. Nenhuma quantidade de análise ou conceitualização jamais será adequada à plena 

realidade da vida em si. Isso não significa que a moralidade seja apenas relativa, mas 

apenas que nossa resposta ao mundo e aos outros nunca é perfeitamente adequada. O 

crescimento em sabedoria e amor não só é possível como reflete um chamado para a 

vida toda. Nesse ínterim, a humildade genuína, a boa vontade para buscar o perdão e 

a aceitação uns dos outros como somos são boas companheiras no caminho.

5. Como os dilemas sempre envolvem uma tensão de valores pessoais, a cultura desem-

penha papel decisivo no modo como os dilemas são resolvidos. Algumas culturas 

realçam o grupo mais do que o indivíduo, a lealdade mais do que a verdade, o curto 

prazo mais do que o longo prazo. Em vez de simplesmente julgar o modo de outra 

cultura resolver a tensão dos negócios como uma escolha entre o certo e o errado, 

talvez seja mais esclarecedor e útil compreender como a cultura tende a resolver essas 

tensões em geral. Por outro lado, os negócios são profundamente influenciados se a 

lealdade à família, por exemplo, é o fator decisivo em todo julgamento de negócios.

Três filosofias morais
Embora reconhecer que o conflito de valores envolvidos em dilemas morais nos 

dá uma ideia da situação, isso não resolve a questão. Se a ética é realmente uma 
escolha tão pessoal, por que nos preocuparmos com análise? Afinal de contas, ne-
nhuma grande objetividade nos dará respostas claras para nossos dilemas éticos. 
Tire a sorte com uma moeda ou siga seu instinto! O reconhecimento do dilema 
moral é um primeiro passo necessário para a decisão moral, mas não é o último. 
Três diferentes filosofias morais ou sistemas morais abrangentes têm sido usadas 
tradicionalmente para resolver questões morais.9 Um resumo de cada uma delas 
não só nos põe um passo mais perto de tomarmos uma decisão moral melhor, mas 
também nos dá uma compreensão de nosso modo costumeiro de tomar decisões 
morais. Chamá-las filosofias é ajudar nossos olhos a ficar embaçados. Embora pos-
sam com certeza ser estudadas em sua sabedoria filosófica, são também suposições 
comuns que usamos implicitamente em todas as decisões morais que tomamos. 
Se não refletirmos nos princípios que guiam nossas decisões, então escolhemos e 
decidimos sem jamais nos darmos conta de que poderia haver outros princípios 
para guiar nossas ações. Embora tenham uma história de especulações filosóficas 
e sejam ensinados em cursos acadêmicos, esses princípios baseiam-se nos padrões 
da experiência cotidiana e em padrões de pensamento.

9 TREVIÑO, Linda Klebe; NELSON, Katherine A. Managing Business Ethics; Straight Talk about How to Do 
It Right. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. pp. 80-84. KIDDER, Rushworth M. How Good People 
Make Tough Choices, pp. 23-29, 154-1�6.
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1. Consequências

Que é melhor para a maioria das pessoas? Quais as consequências? Quais são os 

efeitos de outras opções? Qual é o resultado líquido? Esses tipos de perguntas obe-
decem naturalmente a uma orientação baseada no utilitarismo. É uma orientação 
que se encaixa naturalmente na dinâmica toda dos negócios em seu foco no resul-
tado líquido. É o equivalente moral de uma análise custo/benefício. Tem a vanta-
gem de ser facilmente entendida pelas pessoas de negócios. Maximizar o benefício 
e minimizar o prejuízo é um grande axioma comercial e também moral. Também 
tem aquela outra grande virtude comercial de ser previdente, eficaz e eternamente 
realista. Meras boas intenções, ingenuidade otimista, mania de grandeza precisam 
ser exorcizadas no interesse de resultados definíveis e benefícios mensuráveis. Essa 
abordagem é também a base de muitas políticas públicas e muita legislação social. 
As políticas são arquitetadas com base em quantas pessoas recebem ajuda: qual 
será o maior bem para o maior número de indivíduos.

Sem identificar as suposições neste tipo de pensamento moral, é fácil ser enga-
nado quanto à sua aplicação limitada. A primeira e mais importante advertência 
é o reconhecimento de que não sabemos quais serão todas as consequências ou 
mesmo as mais significativas. Quando temos todos os fatos e quando já tivemos 
uma visão tão clara do futuro a ponto de termos confiança para determinar qual é 
o melhor benefício para o maior número de pessoas? Conhecemos todas as con-
sequências, para o indivíduo e para o negócio, de demitir mesmo uma só pessoa? 
Pensaríamos de modo diferente a respeito da eletricidade se sua primeira aplicação 
tivesse sido para a cadeira elétrica? Infelizmente, o primeiro uso da força atômica 
foi para a bomba atômica. Quem poderia saber as consequências da descoberta do 
transistor? Somos notoriamente maus especuladores para prever as consequências 
de ações pessoais, muito menos de políticas públicas, para o futuro da raça huma-
na. Suas consequências não eram nem mesmo imaginadas quando a escravidão foi 
introduzida nos Estados Unidos. Os negócios são bem-sucedidos com o modelo 
utilitário somente porque seu objetivo é muito limitado e claramente definido.

É preciso abordar outra suposição importante no pensamento utilitário: e a mi-
noria para a qual essa ação não é a melhor? Justifica-se a experimentação fatal 
com alguns seres humanos no interesse de benefício médico potencial para todos? 
Os direitos de alguns (terroristas potenciais?) podem ser cassados no interesse da 
sensação geral de segurança dos outros? Todas as questões morais podem ser quan-
tificadas? Como se mede o desejo ou a felicidade? Um escravo feliz é uma opção 
moral? Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, mostra de maneira 
convincente, na obra Development as Freedom [Desenvolvimento como liberda‑

de], que o desenvolvimento econômico não pode ser medido adequadamente pela 
costumeira exibição de estatísticas sociais e econômicas. Um entendimento mais 
profundo da noção de liberdade e de como medi-la também é decisivo. Entretanto 
nada disso nega a validade do pensamento utilitário. Especificamente, Sen rela-
ciona duas vantagens: 1) a importância de levar em conta os resultados de nossas 
ações; e 2) a necessidade de prestar atenção ao bem-estar das pessoas envolvidas.10 
Em outras palavras: a maior pretensão do utilitarismo é forçar-nos a levar a sério as 
consequências de nossos atos. Desde que não seja o único princípio aplicado, ele 
é extremamente valioso para tomar decisões morais.

10 SEN, Amartya. Development as Freedom. New York: Anchor Books, 2000. Publicação original: New York: 
Knopf, 1999. pp. 58-63. [Ed. bras.: Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.]
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2. Princípios universais

Que é meu dever? Que é minha obrigação? Que é a lei? Em outras palavras: es-
queça as consequências, de qualquer maneira não dá para saber realmente o que 
elas serão. O que ajuda uma pessoa prejudica outra. Tem de haver algum princípio 
mais geral para tomar decisões morais. Como posso ter certeza de não agir sim-
plesmente por meus desejos e necessidades? A convicção não surge meramente de 
olhar as consequências porque dificilmente sabemos como elas serão de verdade. 
Mais do que apenas meu desejo é o que pode ser generalizado, o que se aplica a 
todos, o que me obrigaria, apesar das consequências. Se isso soa como o filósofo 
alemão Immanuel Kant (1�24-1804), é porque ninguém baseou de maneira tão sis-
temática e completa a moralidade nesse princípio como ele. “Uma ação realizada 
por dever”, escreveu ele, “tem valor moral, não no propósito a ser alcançado por 
ela, mas na máxima de acordo com a qual ela deve ser decidida.”11 As decisões 
sobre o que é certo devem basear-se em amplos princípios abstratos, como hones-
tidade, cumprimento de promessas, imparcialidade, direitos, justiça, respeito por 
pessoas e propriedade. É a universalidade dessas noções que faz a reivindicação 
sobre o indivíduo e estabelece a integridade da ação. Na tradição judeo-cristã en-
contramos esses princípios morais nos Dez Mandamentos. Outras tradições reli-
giosas verbalizam esses amplos imperativos universais de maneira diferente, mas 
toda tradição aponta para um modo de vida ético que inclui esse tipo de obrigação 
moral generalizada.

Os negócios não são alheios a esse tipo de pensamento moral. Os negócios tendem 
mais a concentrar-se no rendimento líquido, pensamento dominado pelas consequên-
cias, mas também reconhecem o papel importante desempenhado por regras, proce-
dimentos e imparcialidade. Contratar, demitir e promover, por exemplo, baseiam-se 
em mérito, não em gênero, raça ou idade. Quando as regras da empresa declaram 
claramente que todo funcionário ativamente ocupado em luta corporal será demitido 
imediatamente, então todas essas pessoas devem ser demitidas, independente de uma 
ou duas terem má atitude geral e se acredite que começaram a briga enquanto a outra 
tem excelente registro de trabalho. Uma abordagem utilitária seria dispensar um e não 
o outro. Contudo o negócio com um forte sentido ético aplica suas regras imparcial-
mente. Relatórios de falsas despesas não são tolerados em um vendedor brilhante mais 
do que em um marginal. A certa altura, a questão passa das consequências imediatas 
para o que é certo e imparcial — aplicado a todos —, independente das consequên-
cias. A validade dessa base para tomar decisões morais dificilmente é questionada. 
Contudo, que fazer se dois princípios são incompatíveis? Que direito ou que dever tem 
precedência? Os dilemas éticos de valores conflitantes não tornam essa pergunta mais 
do que apenas hipotética? Como se soluciona o direito do indivíduo à privacidade e o 
direito da empresa de controlar para que fim são usados seus computadores? Como se 
leva em conta o talento específico ou a fraqueza específica de determinado funcioná-
rio? O adágio “se eu o deixar fazer isso, terei de deixar que todos façam” é realmente 
a última palavra em todas as circunstâncias? E a exceção? A universalidade da lei, do 
dever e da obrigação alcançam de verdade a realidade moral de cada situação? Exigir 
que toda decisão moral deva poder ser universalizada é fechar os olhos à individuali-
dade única de cada pessoa e também às exigências de circunstâncias únicas em um 
mundo imperfeito.

Isso não quer dizer que não há verdade nesse modo de pensamento moral. De-
ver, lei e obrigação nos chamam realmente a uma integridade moral que ultrapassa 

11 KIDDER, Rushworth M. How Good People Make Tough Choices, p. 15�.
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as meras consequências de nossos atos, que podem facilmente ser apenas interes-
seiros. Os limites óbvios desta filosofia também precisam ser conhecidos.

3. Virtudes

Se a base de nossas ações morais não está fora de nós mesmos, como exami-
namos em “consequências de nossos atos” e em “o que pode ser universalizado”, 
então talvez precisemos voltarmo-nos para dentro de nós mesmos. Um padrão de 
pensamento moral baseado em virtude ou cuidado volta-se para a motivação, a in-
tenção, o caráter da pessoa. Tal abordagem não significa que consequências, regras 
e princípios não sejam considerados. Mais exatamente: todos eles são considerados 
com seriedade, mas no contexto da sensibilidade moral, do caráter e da integridade 
do agente moral. É provável que se chegue a um enfoque muito claro na regra de 
ouro: “Não faça aos outros o que não quer que lhe façam”. É um teste moral que 
nos pede para que nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Para muitos de nós, é 
provável que esse seja o princípio mais importante e mais reconhecido da tomada 
de decisão moral. Está no centro do ensinamento moral de todas as grandes religi-
ões do mundo. Alguma variação do tema é fundamental em toda cultura. Primeiro 
os pais despertam um senso moral nos filhos, incentivando-os a considerar como 
uma ação faria a outra pessoa sentir-se. Na idade adulta, usamos a regra de ouro 
como regra prática para determinar ações morais ambíguas. Sua grande força é que 
nos atrai para fora de nós mesmos, persuadindo-nos para sair de nossa perspectiva 
restrita a fim de importarmo-nos com os outros.

Mas sua própria simplicidade e universalidade limita sua utilidade para decidir 
questões morais. Muitos elementos são apenas supostos. Como definimos o ou-
tro? É minha família, minha tribo, meu país, meu negócio, minha religião? Se há 
mais de um outro envolvido na situação, qual deles consideramos? Geralmente, 
identificamos o outro em termos de nós mesmos, de nossos projetos, do que que-
remos realizar, não o outro como genuinamente outro. Então, mais uma vez, que é 
apropriado querermos para nós mesmos? Se temos baixa opinião de nós mesmos, 
esperamos realmente que os outros nos tratem mal. Tiroteios com veículos em mo-
vimento ocorrem tão arbitrariamente porque o que atira não tem consciência de 
seu próprio valor. Quem já possui um senso moral altamente desenvolvido é que 
mais se beneficia de uma ética baseada na virtude.

O objetivo aqui não é declarar um vencedor entre as três filosofias. Nem aplicar me-
canicamente os três testes e apresentar uma contagem correta. Não existem fórmulas 
que produzem respostas certas. São princípios que nos ajudam a examinar questões 
morais. Ajudam-nos a ver um problema de mais de uma perspectiva. Esclarecem, ilu-
minam e aprofundam. Em última análise: nós mesmos é que temos de examinar a situ-
ação. Para ajudar nesse processo — e processá-lo — há mais um método para chegar 
a uma decisão moral. Envolve nove atividades independentes.

Nove passos para tomar 
uma decisão ética correta

Estes passos não são uma fórmula. Não são um percurso linear até a conclu-
são que aparece no último passo. Alguns passos levam a pessoa de volta a pontos 
anteriores. Nenhuma ordem especial precisa ser seguida. Alguns passos são mais 
difíceis do que outros, mas não se deve simplesmente desviar de nenhum. O im-
pulso total deve levar a um entendimento mais completo da decisão moral que se 
enfrenta. É um processo só usado quando a decisão final tem graves implicações.
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1. Juntar os fatos

Como estudamos no capítulo 5, não há nenhum ponto de partida mais óbvio, 
mas também mais importante, do que conhecer os fatos. Mesmo assim este não é 
o passo mais fácil. Em geral, toma mais tempo do que parece que temos. É muito 
mais fácil tirar conclusões precipitadas baseadas em nossos desejos e medos, dis-
criminações e preconceitos. Saber como a situação se desenrolou, seja ela ocorrên-
cia excepcional ou padrão repetido, para determinar quem não está dizendo toda a 
verdade, quem está sendo protegido, quem está sendo responsabilizado e quais são 
as consequências futuras — tudo requer esforço imparcial, diligente e demorado. 
Não o fazer é prejudicar as conclusões desde o início.

2. Definir as questões éticas

É preciso determinar se a questão é realmente ética. Muitos dos dilemas e es-
colhas difíceis nos negócios não têm nada a ver com a ética como tal. É um bom 
plano de marketing? Quanto podemos cobrar razoavelmente e continuar competi-
tivos? Devemos desenvolver uma nova linha de produtos ou aumentar nossa linha 
atual? De que nossos clientes precisam? Podemos fabricar o produto mais barato, 
mais depressa, melhor? Fazemos ou compramos? Qual é a relação custo/benefí-
cio? Admitimos ou contratamos mão-de-obra? Esforçamo-nos para ficar no extremo 
alto, médio ou baixo dos salários competitivos e por quê? Descontamos? Como o 
fazemos? Os negócios tratam de tomar decisões, muitas das quais têm a ver com 
questões econômicas, tecnológicas ou de mercado, desde que os fatos sejam apre-
sentados honestamente.

Por outro lado, há decisões claramente éticas. Precisamos realmente demitir pes-
soal por causa de demanda reduzida ou é uma oportunidade para livrarmo-nos de 
funcionários mais velhos que já não são tão produtivos como eram outrora? Se é, na 
verdade, questão ética, é questão de certo versus errado ou de certo versus certo? Já 
vimos como distinguir um tipo do outro e como o primeiro passo é importante. Se 
a questão for realmente de certo versus errado, então, pelo jeito, a continuação dos 
nove passos não será muito mais do que a tentativa de justificar uma decisão imo-
ral. Outra tendência ao definir a questão ética é parar na primeira causa que vem 
à mente. Pondere sobre a situação toda. Examine-a a partir de ângulos diferentes. 
Há muito tempo aprendi a apreciar a sabedoria de um princípio filosófico simples: 
“Quando o efeito é maior do que a causa, há outra causa”. Quando o supervisor 
reage exageradamente ao comportamento de um de seus subordinados diretos, a 
questão moral pode não ser a ação disciplinar apropriada, mas, talvez, o que real-
mente acontece entre os dois. Quando problemas, todos lógicos e razoáveis em si, 
continuam a originar-se do mesmo departamento, então está na hora de começar a 
olhar não para os problemas individuais, mas para o supervisor do departamento. 
Em geral, a raiz do problema está ali. A tentativa sincera de determinar a questão 
ética quase sempre leva à busca de mais dados. O problema é de habilidade inefi-
ciente no chão de fábrica ou de produto ou processo mal planejado? A maneira de 
juntar os fatos dá valor a uma questão antes mesmo de ter início o exame moral. 
Definir a questão corretamente ajuda bastante a resolver o conflito ético. A decisão 
verdadeiramente moral é sempre uma decisão inteligente.

3. Identificar as partes afetadas

Quem está sendo prejudicado e quem está sendo beneficiado com a decisão? 
Ver com olhar honesto todas as partes interessadas ajuda a esclarecer exatamente 
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que valores estão em atividade. Precisamos conseguir ver a situação com os olhos 
dos outros. Identificar as partes interessadas é decisivo para ver outras perspectivas 
além da própria. Não é o mesmo que sentir pena dos outros, mas sim o exercício 
da qualidade moral mais significativa: a compaixão. Sentir pena não é colocar-se 
na posição do outro, mas “sentir com” exige um movimento para fora de si mes-
mo. Este tipo de identificação leva a gente além de generalizações, como motivo 
de lucro e exigências de mercado, a fim de avaliar o caso como um todo. Gene-
ralizações transformam-se facilmente em racionalizações para tomar uma decisão 
descuidada ou imoral.

Em geral, a prática de negócios atual é mais sensível para entender a necessi-
dade de conhecer os pontos de vista das partes afetadas. Em vez de só presumir 
saber o que os funcionários pensam sobre benefícios ou condições de trabalho, 
por exemplo, dedica-se mais esforço para realmente identificar seu modo de pen-
sar por meio de discussões e pesquisas. Seja como for, a identificação de todas 
as partes afetadas destina-se a ampliar o verdadeiro objetivo e as implicações das 
decisões morais.

4. Identificar as consequências

É uma aplicação da filosofia das consequências identificada anteriormente. É um 
modo natural, em harmonia com o modo realista, de fazer negócios. Não se deve 
sonhar, mas sim manter os olhos nos resultados. A menos que identifique as con-
sequências de seus atos o melhor que puder, ninguém está pronto para tomar uma 
decisão moral. Entretanto a dificuldade não está no fato de ser preciso examinar as 
consequências, mas sim em ser capaz de identificar o maior número possível de 
consequências. Embora nunca possamos determinar todas as consequências de um 
ato, ainda assim alcançaremos melhor clareza moral identificando o maior número 
razoavelmente possível.

É precisamente identificando primeiro as partes afetadas por uma decisão (passo 
3) que ficamos em melhor posição moral para determinar todas as consequências. 
Ao considerar as consequências para cada grupo, somos forçados a ampliar nossa 
perspectiva. É provável que decisões sérias afetem mais de um grupo e de maneiras 
diferentes. A empresa que investe os bens de seu plano de 401(k) em ações da em-
presa, por exemplo, espera consequências como aumentar rapidamente os preços 
das ações, encontrar meios econômicos de igualar as contribuições dos funcioná-
rios e criar condições de compra pelos funcionários. Por melhor que sejam essas 
consequências, não considerar também as consequências correspondentes para os 
funcionários, como o perigo potencial da aposentadoria de um funcionário depen-
der totalmente de um único investimento, é não considerar todas as consequências 
de sua decisão. Identificar consequências significa examinar as consequências de 
longo e de curto prazo, as consequências para todos os funcionários e para cada 
um deles. Quais são as consequências não só para os acionistas como também para 
as outras partes interessadas? Mesmo depois de todas as consequências potenciais 
serem identificadas, há ainda a necessidade de determinar a probabilidade de cada 
uma delas. Ao tomar a decisão de comprar equipamento de segurança caro, por 
exemplo, é importante determinar se o perigo é extremamente remoto ou altamen-
te provável.

Identificar as consequências não é um processo de chegar a conclusões lógicas. 
Até certo ponto, todos vemos as consequências que queremos ver. É fácil maximi-
zar a importância de resultados que consideramos favoráveis a nossos desejos e 
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minimizar as consequências que realmente não queremos considerar. A probabi-
lidade das consequências é outro meio de determinar o risco. Se já tomamos uma 
decisão, tendemos a ignorar o fator de risco para nossa posição e a enfatizar o risco 
para a posição contrária. A famosa explosão do ônibus espacial Challenger, em 
28 de janeiro de 1986, ocorrida por causa de anéis de vedação tipo O-ring defei-
tuosos é um exemplo. A necessidade de lançar o ônibus e levar adiante o progra-
ma espacial pesou contra a necessidade de segurança e de evitar desastres. Pense 
em quantas consequências possíveis, juntamente com os níveis de probabilidade 
que elas acarretavam, deveriam entrar nessa — e em toda/qualquer — decisão de 
lançamento. Depois pense em como seria fácil medir essas consequências com 
base em planos e pontos de vista pessoais. Identificar as consequências, todas elas, 
juntamente com uma avaliação meticulosa de sua probabilidade, é passo difícil e 
necessário no caminho de decisões morais penosas.

5. Identificar as obrigações

Como vendedor, por exemplo, tenho uma obrigação para com o cliente e para 
com a empresa. Por outro lado, como comprador, minha obrigação é com a em-
presa. Preciso identificar, em determinado caso, exatamente onde está minha obri-
gação. Se prometi a alguém não revelar sua identidade como fonte de informações 
potencialmente prejudiciais, tenho uma obrigação diferente de apenas não ser fo-
foqueiro. A confiança se constrói com o cumprimento de obrigações. Os clientes 
confiam em empresas que cumprem suas obrigações de entregar mercadorias e ser-
viços conforme o prometido. Os funcionários confiam nos gerentes que cumprem 
suas obrigações de tratá-los com imparcialidade e recompensá-los adequadamente. 
A obrigação do CEO para a lucratividade da empresa é diferente da obrigação do 
engenheiro a esse respeito. Ao tomar uma decisão moral, é importante identificar 
qual é minha obrigação nessa decisão específica.

Quanto a isso, é particularmente significativo o papel das associações profissio-
nais. Muitas profissões criaram associações que estabelecem padrões e proporcio-
nam legitimidade. Essas associações estabelecem princípios de conduta ética que 
transcendem o negócio individual. Em caso de conflito, os padrões da profissão 
devem prevalecer sobre o oportunismo da empresa no momento, embora seja a 
empresa que paga o salário. Confiamos na enfermeira, por exemplo, não primor-
dialmente porque o hospital é ético, mas porque ela é membro de uma profissão 
que estabelece os mais altos padrões. Cada vez mais profissões identificam obri-
gações que não se originam de uma empresa, mas da própria profissão. Pondere 
sobre as profissões a seguir e comece a relacionar as obrigações que se originam 
da função em si: gerente; auditor; advogado; diretor de recursos humanos; enge-
nheiro; repórter; curador. Identificar a própria obrigação é outro fator que precisa 
ser levado em conta para chegar a uma decisão moral.

6. Considerar o próprio caráter e integridade

É outra versão dos testes do jornal ou da mamãe. Se sua decisão fosse transmitida 
em público ou alguém importante para você ficasse sabendo dela, você se sentiria 
à vontade? O motivo para guardar segredo de uma decisão baseia-se em legítimas 
necessidades de privacidade ou é apenas uma racionalização por sentir vergonha 
ou embaraço se ela ficasse conhecida? Descobri que os salários da administração 
são um bom exemplo. Obviamente, o salário de um indivíduo é assunto confiden-
cial. Além disso, determinar um salário proporcional à habilidade, ao conhecimen-
to e ao esforço do indivíduo é processo muito complexo. O sigilo, então, é uma 
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bênção ou uma desculpa. Torna-se desculpa se dá cobertura para determinações 
descuidadas ou favoritismo. Acho que meu teste de integridade a este respeito é 
a seguinte pergunta hipotética: “posso dar uma explicação realista para o salário 
desta pessoa se eu tiver de explicá-lo para os demais funcionários?”.

Outro modo de abordar a questão é considerar como se imagina que alguém de 
integridade e caráter lidaria com a decisão. É o mesmo que praticar mentalmente 
como tomar decisões morais. Ainda outra reação a este passo é perguntar a si mes-
mo como gostaria de ser lembrado depois de sair, ou da empresa, ou desta vida. 
Tente imaginar sua lápide e o que gostaria de escrever nela a respeito de si mesmo. 
Isso o ajuda a esclarecer seu caráter moral.

7. Pensar criativamente em ações potenciais

Colocando a coisa negativamente: não se encaixar a si mesmo numa situação 
ou...ou. Tal situação é apropriada para tipos de decisões entre certo e errado — não 
minta, trapaceie ou furte — mas, como vimos, pelo menos o mesmo número de de-
cisões morais envolvem dilemas de valores contrários. Muitas vezes, ao pensar fora 
dos limites, encontra-se uma solução melhor. A vida não está adequadamente con-
tida em conceitos. As situações nos induzem a pensar em termos maiores. Muitas 
vezes, o exercício mais útil para chegar a alternativas criativas é a dedicação total 
aos seis primeiros passos. É não se deixar pressionar a tomar uma decisão quando 
se sentir desconfortável com as opções. É dar tempo a si mesmo para considerar as 
alternativas.

Como lidar com um funcionário que não produz? Melhorar seu desempenho 
ou livrar-se dele? Esta talvez acabe sendo a única alternativa viável. Nesse caso, é 
preciso reconhecer também que ela representa o fracasso de uma, se não das duas 
partes. Entretanto o fracasso deve ser a última opção, não a primeira. Foi, desde o 
início, uma contratação insatisfatória? Por quê? O funcionário está sendo estimu-
lado? Que tal um tipo diferente de trabalho? Outro gerente ou departamento? Um 
mentor? Confrontação mais direta? Aumentar a responsabilidade? Mais reconhe-
cimento? Licença para ausentar-se? Essas e outras perguntas talvez proporcionem 
uma solução melhor do que a escolha inevitável entre tolerar e rescindir.

8. Controlar seus instintos

Os sete passos anteriores são todos processos altamente racionais que nos con-
duzem a decisões razoáveis e compreensivas. Por outro lado, sabemos que o dile-
ma ético envolve um conflito entre valores concorrentes. Além disso, são nossos 
sentimentos e emoções que nos põem mais diretamente em contato com nossos 
valores pessoais. Portanto, a certa altura do processo de tomada de decisão, em es-
pecial perto do fim, precisamos entrar em contato com esses sentimentos. Se nossa 
decisão moral nos deixa apreensivos, então precisamos questionar mais. Por que 
estamos apreensivos? Será porque as consequências da decisão são temíveis? Isso 
é bom, porque nos torna conscientes dos perigos envolvidos. Estamos energizados? 
Isso nos faz saber que a decisão está em harmonia com nossos valores básicos.

Sozinhas, as emoções não esclarecem nossas decisões morais, mas nos fazem 
perceber se estamos ou não no caminho certo. Às vezes, a intuição, o instinto, uma 
sensação no estômago, um pressentimento, são a única indicação que temos de 
que acontece alguma coisa além do que salta à vista (ou à mente!) Não é coinci-
dência tendermos a andar de um lado para o outro quando estamos preocupados, 
apreensivos ou entusiasmados. Nosso corpo todo faz-nos saber quando alguma 
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coisa está acontecendo. Mas isso é tudo o que podemos fazer. Precisamos, então, 
dedicar-nos mais à questão por meio dos passos descritos aqui até encontrarmos 
equilíbrio. A prática de consultar o travesseiro sobre uma decisão importante ba-
seia-se no entendimento de que boas decisões encontram ressonância em todo o 
nosso ser, enquanto decisões inadequadas nos deixam apreensivos. Por outro lado, 
a pressa de chegar a uma decisão e agir no calor do momento é também muitas 
vezes malfadada, porque tende a ser cega, sem ajuda do pensamento racional.

9. Conversar com alguém

Há alguma coisa no fato de externarmos nossas ideias e possíveis decisões que nos 
permite vê-las de modo mais objetivo. Externar nossas decisões tem muitos aspectos 
úteis. Primeiro, existe o fator negativo. Se a pessoa descobre que não está disposta a 
falar abertamente com ninguém, é preciso perguntar por quê. A confidencialidade não 
é desculpa. Todos precisam ter um amigo ou confidente que respeite um segredo. É 
provável que a resposta tenha mais a ver com alguma coisa na decisão que deixa a pes-
soa envergonhada ou apreensiva. O segundo benefício de conversar é simplesmente o 
fato de ouvir a si mesmo falar sobre o assunto na frente de alguém. Como parece em 
voz alta? É quase como um teste no mundo real. A terceira e mais óbvia vantagem de 
conversar sobre o assunto é testá-lo contra a realidade de outra pessoa, em especial se 
esse outro é alguém que respeitamos e em quem confiamos.

Examinar com alguém que respeitamos as implicações de uma decisão moral abre 
um espaço que nos dá a oportunidade de testar nossas suposições. Nossas suposições 
implícitas e nossas filosofias morais, quer baseadas em consequências, quer em prin-
cípios universais ou virtudes, não raro operam fora de nossa percepção. Nossos planos 
reais contidos na decisão podem bem estar ocultos para nós. Conversar sobre nossa 
decisão faz mais do que apenas ajudar-nos a identificar nossa motivação, ver consequ-
ências que não notamos; também leva em conta a possibilidade de surgirem alternati-
vas inteiramente novas. Essa área de verdadeira liberdade onde o diálogo acontece sem 
medo de repercussão é uma dádiva, na verdade uma necessidade para quem precisa 
tomar decisões sérias que afetam a vida dos outros.

O conjunto desses nove passos fundamentam muitos dos testes mais sagazes e 
mais simples desenvolvidos por empresas para o exame rápido de uma questão. 
Aqui está o usado pelos funcionários da Texas Instruments.12

• A ação é legal?

• Está de acordo com seu melhor entendimento de nossos valores e princípios?

• Se a realizar, você se sentirá mal?

• Como vai aparecer no jornal?

• Se sabe que é errado, não faça, ponto final!

• Se não tem certeza, pergunte.

• Continue a perguntar até receber uma resposta.

Conclusão
Chegamos ao fim de um longo capítulo. Alguns pontos resumidos são desejáveis.

12 TREVIÑO, Linda Klebe; NELSON, Katherine A.. Managing Business Ethics, p. 94.
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1. Obviamente, esses não são os tipos de exercícios necessários para toda decisão moral. Muitos 

são da variedade “não trapaceie, minta, furte”. Basta integridade moral para acertar.

2. Entretanto, no mundo real dos negócios, há um número significativo de decisões que 

não são tão bem definidas. Examinando os paradigmas de dilemas morais, avaliamos 

a tensão de valores conflitantes. A maneira como esses tipos de questões são resol-

vidos revela muita coisa a respeito dos valores reais a partir dos quais a empresa e a 

própria pessoa atuam.

3. Identificar dilemas e usar procedimentos de nove — ou sete — passos não são fórmu-

las mágicas para obter respostas.

4. A prática desses exercícios — e é isso que eles são — traz esclarecimentos adicionais 

à situação. Muitas vezes, vi como o uso desses passos trouxe solução ou alternativas 

criativas para decisões morais difíceis que envolvem valores conflitantes.

5. A moralidade não é cega nem o entendimento é imoral. Ao examinar consequências, 

identificar partes afetadas, controlar o coração, identificar obrigações etc., a pessoa 

tenta realmente esclarecer o objetivo completo da situação diante dela. Luz e escuri-

dão não são só imagens casuais do bem e do mal. Os Dez Mandamentos, por exem-

plo, são adequadamente chamados luz, vida e dádiva.

6. A pessoa moral é a pessoa com a maior visão, que vê coisas e pessoas pelo que elas 

são, em suas mais dimensões.

Perguntas para reflexão
1. Em termos de dilemas morais, considere Deus como vingativo/aterrador e também 

clemente/compassivo. Como você concilia essas características?

2. Tome um exemplo de cada um dos quatro paradigmas e faça pessoas diferentes de-

fenderem cada lado. Depois decida o caso.

3. Considere como a história e cultura de seu país tende a inclinar a balança para um ou 

outro pólo de um dilema: justiça versus clemência; curto prazo versus longo prazo; 

lealdade versus verdade; indivíduo versus comunidade. Por exemplo: que impacto 

teriam identidades familiares muito fortes de uma cultura no funcionamento de um 

negócio? E a importância de “salvar as aparências” dentro de uma cultura?

4. Curto prazo versus longo prazo: que acontece quando uma cultura não tem visão de 

longo prazo de mudança ou progresso? Essa condição é necessária para o desenvol-

vimento econômico?

5. Compare a base moral kantiana de “princípio” com o entendimento católico de “lei natural”.

6. Pegue as cinco partes interessadas descritas no capítulo 1 e determine a obrigação 

moral específica de cada papel.

7. Trabalhe sistematicamente todos os “nove passos para tomar uma decisão ética corre-

ta” em uma decisão ética difícil que você enfrenta. Eles esclarecem a situação a ponto 

de deixar uma decisão moral mais clara?

8. Por que é necessário examinar os diversos tipos de análise apresentados aqui? Se alguém 

simplesmente amasse a Deus e ao próximo, isso não bastaria? Tudo o mais é apenas ra-

cionalização? Santo Agostinho não disse: “Ame a Deus e faça o que quiser”?
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A cristologia correlacional
Albert Moliner1

Resumo: O artigo é parte da tese doutoral do autor, que expõe aqui o modelo cristológico do 
teólogo Paul F. Knitter, um dos principais defensores de uma perspectiva pluralista na teologia 
das religiões.

Na discussão atual sobre a Teologia das Religiões, a questão cristológica está 
no centro do debate. O que distingue as diferentes posturas diante do diálogo é a 
resposta dada à questão da compreensão tradicional de Jesus Cristo como salva-
dor exclusivo e universal da humanidade.2 Neste capítulo concentraremos nossa 
atenção no estudo do modelo cristológico de Paul F. Knitter a partir de sua obra 
Jesus and the Other Names (1996) e do diálogo que mantém com outros teólogos 
na obra de L. Swidler e P. Mojzes (ed.), The Uniqueness of Jesus. A Dialogue with 

Paul. F. Knitter (1997), em que Knitter sintetiza a cristologia de seu modelo de diá-
logo. Podemos avançar que sua cristologia se baseia em uma revisão da unicidade 
de Jesus a fim de fundamentar sua cristologia correlacional, isto é, o autor revisa 
a concepção tradicional da unicidade de Jesus para posteriormente reafirmá-la se-
gundo sua proposta pluralista.

A descrição de uma Teologia das Religiões correlacional e globalmente respon-
sável inclui três aspectos: o diálogo, as religiões e o mundo. Em primeiro lugar, um 
modelo correlacional presume que o diálogo entre os membros de diferentes co-
munidades religiosas é possível e necessário e que muitas religiões são verdadeiras, 
o que significa que os participantes no diálogo têm de confiar que podem aprender 
algo, ou seja, que pode haver verdades em outras religiões.3

Em segundo lugar, tal modelo pressupõe — coincidindo com a perspectiva pós-
moderna — que não existe nenhum universal que, de fora das religiões, as avalie 
e — contra essa mesma perspectiva — que a particularidade (de uma religião) não 
exclui a universalidade da verdade que possa conter.

Em terceiro lugar, as necessidades que o mundo, na atualidade, padece vêm 

1 Este texto é extraído do cap. 3 de Albert Moliner. Pluralismo religioso e sofrimento eco-humano: a 
contribuição de Paul F. Knitter para o diálogo interreligioso, que sairá em breve pela Paulinas Editora.

2 Grosso modo, distinguimos três posturas básicas:
• Exclusivismo, onde se enquadram aqueles que só admitem revelação real e verdadeira — e por conseguinte 

salvação — na própria comunidade e religião. Portanto, excluem a verdade e a salvação em outras 
religiões.

• Inclusivismo, onde encontramos os que não excluem nem a verdade nem a salvação nas outras religiões, 
mas sustentam ao mesmo tempo a definitividade da própria, que por sua vez incluiria a verdade das 
outras.

• Pluralismo, a postura de quem sustenta que todas as religiões são iguais: expressões equivalentes em seu 
valor salvífico e e em sua verdade.

 Os chamados exclusivistas e os inclusivistas acusam os pluralistas de relativismo e de destruir a mensagem 
cristã ao situar Jesus numa comunidade de iguais junto com outros reveladores, enquanto os pluralistas 
respondem com contra-acusações de imperialismo e abuso ideológico do Evangelho.

3 A possibilidade de que muitas religiões compartilhem verdades não elimina o fato igualmente importante 
de que podem compartilhar uma verdade de modos muito diferentes. Veja: KNITTER, P. F. Jesus and the 
Other Names. Christian Mission and Global Responsability. Maryknoll, NY, 1996. p. 24.
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provocadas pelo desnecessário sofrimento eco-humano, pelo que as religiões de-
vem responder a tais necessidades.4 Por tudo isso, Knitter defende que seu modelo 
correlacional e globalmente responsável não só é viável, mas imperativo.5

O objetivo do autor é oferecer os fundamentos teológicos deste modelo a partir 
das fontes da teologia: a experiência humana contemporânea mediada por um 
novo contexto histórico-cultural e a tradição cristã formulada no Novo Testamento 
e traduzida pelos ensinamentos e práticas cristãs. Apelando a ambas as fontes, Knit-
ter tentará demonstrar como este modelo para uma Teologia das Religiões, correla-
cional e globalmente responsável, é adequado para as realidades atuais e também 
coerente com o testemunho cristão.

O modelo cristológico de Paul F. Knitter
O Novo Testamento afirma a mediação universal de Jesus Cristo para a salvação: 

existem alguns textos formais como 1Tm 2,5-6, At 4,12; outros igualmente claros, 
como Jo 3,17; At 5,31; 10,44-48; 17,24-31 e até alguns hinos cristológicos nos 
quais Cristo aparece no centro do plano de Deus, como Ef 1,3-13 e Cl 1,15-20. O 
mesmo ocorre com a filiação divina de Jesus Cristo: At 13,32-33, Rm 1,1-4, Hb 1,1-
5; e Jo 5,18; 8,18-19; 10,30; 20,30; passando pelos evangelhos sinóticos: Mc 1,1; 
15,39; Lc 1,32. Nesses textos se baseou a interpretação exclusivista para afirmar a 
unicidade de Jesus Cristo como salvador.

No entanto, o que os pluralistas questionam é a conveniência de manter tal afir-
mação no contexto atual do pluralismo religioso, dado que nos escritos neotesta-
mentários se encontra uma valorização positiva das religiões.6 Recordemos o men-
cionado anteriormente e que é a característica própria das cristologias presentes no 
Novo Testamento: a tensão entre a exclusividade dos ditos de Jesus em oposição 
à universalidade de sua práxis, entre uma valorização positiva das religiões e uma 
postura crítica em relação a elas.

Daí que um dos aspectos mais delicados para a Teologia das Religiões pluralista 
correlacional seja a compreensão tradicional da unicidade de Cristo.7 Situar Jesus 
em uma comunidade de iguais junto com outros reveladores supõe, para os críti-
cos do pluralismo, suprimir a base do compromisso do discípulo cristão e diluir a 
coragem profética para denunciar o mal.8

Este problema tem duas facetas: por um lado, apelar a um diálogo correlacional 
parece ameaçar a tradição cristã sobre Jesus; por outro lado, as afirmações cristãs 
sobre Jesus bloqueiam a dinâmica de liberdade do diálogo.

4 O diálogo deve ser globalmente responsável, o que significa que o conteúdo do mesmo há de incluir o 
sofrimento e as necessidades do mundo. Id., ibid. p. 26.

5 Ibid.
6 Ibid. p. 67. Por outro lado, J. Dupuis diz que, do âmbito da exegese bíblica e neotestamentária, se afirma que 

o recurso à crítica histórica conduz a uma redução da compreensão das pretensões de unicidade absoluta 
do acontecimento Jesus Cristo a proporções mais modestas. E por várias razões: o contexto das afirmações 
do Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus e sua obra, o gênero literário de tais afirmações, a distância 
indiscutível entre as afirmações do Jesus histórico e a interpretação que se deu dele na Igreja. Sabe-se que 
Jesus estava inteiramente centrado em Deus e que anunciava seu Reino, enquanto a proclamação da Igreja 
está centrada em Jesus Cristo. Veja: DUPUIS, J. Hacia una teología del pluralismo religioso, Santander, 
2000. p. 425. [Ed. bras.: Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso. São Paulo: Paulinas, 1999.] Id. 
El cristianismo y las religiones: del desencuentro al diálogo. Santander, 2002. p. 237.

7 É necessário fazer alguns esclarecimentos sobre os termos a utilizar: referir-nos-emos, aqui, à unicidade 
de Jesus Cristo e não do cristianismo, pois uma falsa questão do absoluto que seria o cristianismo foi por 
vezes considerada no passado. Veja: BERNHARDT, R. Christianity without Absolutes. London, 1994. pp. 
81-100. Como González Faus afirma, “é preciso despojar-se da universalidade da própria postura, não 
da universalidade de Cristo”. GONZÁLEZ FAUS, J. I. Religiones de la Tierra y universalidad de Cristo. Del 
diálogo a la diapráxis. In: CRISTIANISME E JUSTÍCIA. Universalidad de Cristo. Universalidad del pobre. 
Barcelona-Santander, 1995. pp. 138s.

8 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 61.
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Os teólogos que se situam no que se chamou uma cristologia “inclusivista” — os 
que têm uma visão de Jesus constitutiva de, ou normativa para, a revelação e a 
experiência de Deus — afirmam que compreender a Jesus como a manifestação 
total, definitiva e insuperável de Deus não impede o diálogo, porém não explicam 
como este pode realizar-se.9 Por outro lado, aproximar-se ao diálogo a partir da 
compreensão cristã tradicional sobre Jesus como manifestação total, definitiva e 
insuperável de Deus ameaça o diálogo, o que é ou deveria ser um problema tão 
sério como ameaçar a identidade cristã. Por isso a teologia cristã das religiões não 
deveria elaborar primeiro uma cristologia e depois aplicá-la ao diálogo.10

Para evitar o imperialismo político, cultural e religioso nas chamadas terras de 
missão, Knitter indica qual deveria ser a função da teologia: da mesma forma que 
os teólogos se referem às primeiras noções de Iahweh como uma “divindade tribal” 
— posteriormente “purificada” pelos profetas judeus — a tarefa atual da teologia 
consiste em passar, através da revisão cristológica, de uma “cristologia tribal” a 
uma cristologia universal que permita aos cristãos ver a obra de Cristo em todo 
lugar sem assumir que possuam o monopólio do que o Mistério lhes revelou de um 
modo único.11

Ao propor a revisão cristológica, Knitter tem presente, primeiramente, estudar a 
fidelidade ao testemunho do Novo Testamento e, em segundo lugar, o que significa 
para os cristãos anunciar que Jesus é único, isto é, propor as qualidades formais 
ou os atributos de uma compreensão revisada da unicidade de Jesus. São os dois 
tópicos que vamos ver a seguir.

Fidelidade a Jesus Cristo

Questionar-se sobre a fidelidade ao testemunho original sobre Jesus é perguntar-
se sobre a natureza da fé da teologia cristã. Ao falar da vida de fé, Knitter sustenta 
que é mais apropriado dizer que se vive a fé que dizer que se têm fé. A fidelidade 
não se possui, mas, melhor, se vive e se pratica dia a dia. Se a fidelidade e a fé 
são questões mais do ser do que do ter, mais do viver do que do afirmar, então o 
fundamento da fé não pode ser só a Bíblia em si mesmo. Se a fé é, primariamente, 
uma matéria de viver e atuar, então há de relacionar-se a mensagem da Bíblia com 
a própria vida.12

Portanto, os dados ou as fontes a partir das quais vivemos nossa fé e nossa fideli-
dade são duas: a experiência que se encontra nas Escrituras e a experiência presen-
te no mundo atual. Em linguagem teológica se diz que as duas fontes da teologia 
cristã são a compreensão condicionada historicamente do fato cristão (Escritura e 
Tradição) e a compreensão igualmente condicionada historicamente de si mesmo 

9 Id., ibid. pp. 61s.
10 Para Knitter, uma preocupação pelas demandas do diálogo com outras comunidades religiosas não pode 

ser simplesmente um corolário ou uma questão especial que seja tomada uma vez que a cristologia tenha 
sido elaborada. Ibid. p. 62. Segundo R. Haight, a realidade de outras religiões e as demandas do diálogo 
devem ser parte das pré-condições para a compreensão de quem é Jesus: “O pluralismo religioso deve estar 
no ponto de partida de toda cristologia, que há de contar com a vida cristã e com a experiência em nosso 
mundo atual [...] Isso constitui um contexto a priori para o pensamento cristológico”. HAIGHT, R. The Case 
of Spirit Christology. Theological Studies 53 (1992) 257-287 (a citação é da p. 261).

11 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 62s, onde segue R. Panikkar, que por sua vez afirma: “Assim como 
Israel começou com um Deus tribal, agora começava uma concepção tribal de Cristo”. PANIKKAR, R. 
Autoconciencia cristiana y religiones. Fe cristiana y sociedad moderna 26 (1989) 221. Sobre a cristologia 
tribal, veja: PANIKKAR, R. The Christian Challenge to the Third Millenium. In: MOJZES, P.; SWIDLER, L. 
Christian Mission and Interreligious Dialogue. Lewiston, 1990. p. 122. Para R. Panikkar, “a grande tarefa 
teológica atual consiste, em analogia com o que ocorreu com o Deus dos judeus, provavelmente com 
Isaías, em passar de uma cristologia tribal a um Cristo universal e, portanto, kenótico”. PANIKKAR, R. 
Autoconciencia cristiana..., cit., p. 221, nota 34.

12 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 63s.
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e do mundo. A fé vivida pode ser descrita como o resultado de uma conversação 
crítica e mutuamente esclarecedora entre o testemunho bíblico e a própria experi-
ência no mundo.

Tal compreensão põe as duas fontes — a Bíblia e a experiência humana — no 
mesmo nível. Não obstante, a Palavra de Deus é uma força que não só revela (anun-
cia), mas também põe em evidência a crueldade do coração humano (denuncia). 
Assim, é-se fiel ao testemunho bíblico quando se experimenta e afirma seu poder 
transformador na vida e na sociedade.13

Para Knitter, a fidelidade à tradição cristã, especialmente à normatividade das Es-
crituras, é, em primeiro lugar, um tema de ação correta ou ortopráxis, não simples-
mente de ortodoxia: as palavras são essenciais só na medida em que promovem a 
ação correta e derivam dela.14

Fazer outra vez afirmações sobre a primazia da ortopráxis sobre a ortodoxia não é novo para as co-
munidades cristãs. Desde os primeiros séculos existia o dito teológico Lex orandi est lex credendi, “a 
lei para crer se encontra na norma para orar”. Em outras palavras: os cristãos, primeiro, não têm suas 
crenças todas identificadas claramente e afirmadas antes que sintam o significado dessas crenças, 
antes que comecem a orá-las e a celebrá-las. Os credos não precedem a devoção. [...]

Porém a lei sobre o que se há de orar (lex orandi) é, num certo sentido, incompleta, mesmo peri-
gosa, se não inclui também a “norma do seguimento” (os latinistas diriam lex sequendi). De fato, 
de acordo com Jesus, parece que a necessidade de segui-lo é prioritária sobre rezar ou rezar-lhe. 
“Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor!, entrará no Reino dos céus, mas o que faz a 
vontade de meu Pai que está nos céus” (Mt 7,21). E, de acordo com João, quando os discípulos 
potenciais de Jesus queriam saber mais sobre ele — onde vivia e quem era — ele respondeu: 
“Vinde e vede” (Jo 1,39).15

Portanto os cristãos chegam a conhecer a Jesus e a crer nele através do surgimen-
to e da imitação.16 Manter a primazia da ortopráxis sobre a ortodoxia não significa 
reduzir uma à outra nem minimizar a necessidade da ortodoxia, já que “desde 
que a comunidade de seguidores de Jesus (ou de qualquer outro grupo religioso) 
começa a falar [...] sobre o que faz e porque o faz, necessita formular afirmações, 
posições e crenças”.17 Knitter indica em que para os cristãos essas formulações de-
vem surgir de uma experiência salvífica (devoção e oração) e do compromisso com 
Jesus em um seguimento resoluto dele no mundo (discipulado e prática).18

Tais considerações quanto à primazia da práxis — devocional ou ética — sobre 
as profissões de fé podem ajudar a determinar como se pode compreender e ser fiel 
ao que os evangelhos afirmam sobre Jesus, e a linguagem que os escritores neotes-
tamentários usaram em suas diferentes cristologias. Knitter se refere, aqui, tanto aos 
títulos dados a Jesus como aos adjetivos e advérbios aplicados a ele e a sua mensa-
gem que parecem situá-lo acima dos outros fundadores religiosos, excluindo-os.19

13 Id., ibid. pp. 64s.
14 A título de exemplo, pode-se dizer que os cristãos creem na Trindade não porque é a verdade de como é 

Deus, mas porque é a verdade de como Deus atua. Professa-se a verdade da Trindade não ao anunciar a 
verdade de como é Deus, mas ao agir do mesmo modo que Deus o faz.

15 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 66.
16 Como J. Sobrino assinala, “a fé em Cristo se realiza mais como invocação a Cristo do que como pura 

confissão de Cristo. Se o lugar de confissão pode ser o culto, o lugar da invocação é a prática”. SOBRINO, 
J. Jesús en América latina: su significado para la fe y la cristologia. 3. ed. Santander, 1995. p. 103 (Ed. bras.: 
Jesus na América Latina: seu significado para a fé e a cristologia. São Paulo, Loyola, 1985.]

17 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 66s.
18 Id., ibid. p. 67.
19 Títulos, adesivos e advérbios tais como os que aparecem em Mt 11,27; 1Cor 8,6; Jo 1,14.18; 1Tm 2,5; 

Hb 9,12 e At 4,12. Ibid. p. 67. Segundo Knitter, através do exemplo de At 4,12, cujo texto afirma que 
“ninguém mais que Jesus pode salvar-nos”, pode-se ver que a intenção da linguagem não é nem filosófica 
nem teológica (para definir Jesus em relação a outros líderes religiosos), mas prática (para chamar outros a 
reconhecer e aceitar o poder que há em Jesus). “Nenhum outro nome”, como linguagem de ação, é uma 
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“Se se olha tal linguagem só como credo ou afirmações da ortodoxia e se es-
quece que são confissões de fé (lex credendi) alimentadas a partir da prática da fé 
na devoção (lex orandi) e do seguimento (lex sequendi), corre-se o perigo de não o 
compreender e abusar dele.”20

A partir daqui, Knitter percebe nas declarações da unicidade de Jesus três tipos 
de linguagem: de amor, de ação e de sobrevivência. Vejamos como as expõe.

Se a linguagem nos une às raízes das práticas piedosas dos primeiros cristãos, 
pode-se constatar que se tratava de uma linguagem de amor, na qual os superlativos 
surgiram da experiência — tanto individual como comunitária — de salvação e/ou 
bem-estar que a primeira comunidade teve em Jesus.21 Essa não foi só uma relação 
pessoal, mas uma relação que se queria compartilhar com os demais para que sen-
tissem também a mesma experiência e utilizassem a mesma linguagem de amor.22

Mas se a ortopráxis contida na linguagem do Novo Testamento não só inclui a 
prática da devoção e da espiritualidade, mas também a práxis do seguimento e do 
agir de Jesus, então tais declarações de unicidade sobre Jesus são uma linguagem 
de ação ou performativa.23

Além disso, se se leva em conta o status minoritário da primeira comunidade 
cristã no seio do judaísmo, e especialmente do Império Romano, parece claro que 
ela necessitava armar-se com uma identidade clara e um compromisso total para 
defender-se do perigo que a situação significava. Isso foi feito através de suas cren-
ças, particularmente de suas crenças cristologicas. Tal linguagem doutrinal, portan-
to, pode ser chamada também de linguagem de sobrevivência.24

Nessa perspectiva, os títulos outorgados a Jesus pelos primeiros cristãos não pre-
tendiam oferecer uma definição filosófica ou dogmática. Ao contrário, tratava-se 

sentença positiva, mas com conteúdo negativo: apela a que todas as pessoas escutem Jesus, mas não nega 
que alguém mais seja escutado. A ênfase está sobre o poder salvífico mediado pelo nome de Jesus e não na 
exclusividade do nome. Ibid. pp. 69s.

20 Ibid. p. 67.
21 Os autores neotestamentários, ao falarem sobre Jesus, não utilizam a linguagem dos filósofos analíticos, mas 

a dos crentes entusiastas; não a dos cientistas, mas a dos amantes. Como diz Stendhal, a linguagem religiosa 
é uma linguagem de amor. [A expressão “linguagem dos amantes” — language of lovers — remonta a K. 
Stendhal, “Notes for Three Bible Studies”, in G. Anderson & T. Stransky (Ed.), Christ Lordship and Religious 
Pluralism, Maryknoll, NY, 1981, p. 14.] Veja: KNITTER, P. F. No Other Name? A Critical Survey of Christian 
Attitudes Toward the World Religions. 6. ed. Maryknoll, NY, 1992 (o original é de 1985). p. 185 e a nota 42 
aí citada. Com respeito à linguagem do amor, citamos o seguinte exemplo recolhido por Knitter: quando 
uma pessoa decide casar-se, tem de estar relativamente segura de que o futuro cônjuge é verdadeiramente 
a pessoa bondosa e bela que ela experimenta ser ele. Não tem de saber, nem pode saber, que o cônjuge é a 
melhor e a mais bela pessoa do mundo, tampouco a única pessoa bondosa e bela com quem poderia casar-
se. Se as pessoas tivessem de primeiro saber tudo isso, então pronunciariam suas promessas de casamento, 
mas não ficariam muito tempo casados. Igualmente, em momentos de profunda intimidade e sentimento, 
um cônjuge dirá facilmente: “Você é o homem/a mulher mais belo(a) do mundo”. Nessa situação de 
intimidade a afirmação é correta, pois é isso que a pessoa sente. Porém numa aula de filosofia ou num 
tribunal não seria correta. Assim, a linguagem é utilizada em contextos distintos para propósitos distintos, 
razão pela qual seu significado depende do modo como seja utilizada. Veja: KNITTER, P. F. Religion. In: 
Id.; MADGES, W. Faith, Religion and Theology. A Contemporary Introduction. Mystic, 1990. pp. 214 e 216. 
Também: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 106s. Para R. Bernhardt, “trata-se de uma analogia que, como 
todas, descobre logo seus próprios limites, e se torna falsa quando seus limites são ultrapassados ou ela é 
tomada como se fosse a própria coisa. Serve explicitamente para mostrar um determinado tipo de discurso, 
um modus loquendi, o doxológico, com suas diferenças diante do discurso dogmático. Essa analogia não se 
refere ao discurso religioso em geral, mas apenas aos anunciados absolutos”. BERNHARDT, R. La pretensión 
de absolutez del cristianismo: desde la Ilustración hasta la teología pluralista de la religión. Bilbao, 2000. 
p. 317, nota 17.

22 Por isso que abusamos dos textos quando tomamos as afirmações de amor ou confessionais tais como “o 
único mediador” ou “Filho único” e as transformamos em asserções puramente doutrinais ou teológicas, 
utilizando-as, além disso, mais para excluir os outros do que para proclamar o pode salvífico de Jesus. 
KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 68. Id. No Other Name?..., cit., pp. 184-186.

23 Id. Jesus..., cit., p. 68.
24 Id. No Other Name?..., cit., pp. 182-186 (especialmente p. 184). Para J. Dupuis, diante do contexto histórico 

em que se encontravam os depositários do Evangelho, mais do que falar de linguagem de sobrevivência 
teria sido melhor, para eles, suavizar suas pretensões com respeito a seu mestre. Veja: DUPUIS, J. Jesucristo 
al encuentro de las religiones. Madrid, 1991. p. 277. Para uma crítica a essas linguagens apocalípticas, 
mítico-metafóricas, de amor, de ação e de sobrevivência, veja ibid., pp. 274-277.
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de uma declaração de discipulado e um convite ao seguimento de Jesus.25 As de-
finições dogmáticas cristãs talvez manifestem apenas a linguagem de amor da pri-
meira Igreja: as linguagens do coração e da razão — embora diferentes — não são 
necessariamente contraditórias.26 O propósito da profissão de fé era o seguimento: 
a “equivalência práctica” da confissão ortodoxa , o poder motor subjacente a toda 
linguagem sobre a divindade e a unicidade de Jesus.27 Portanto, afirmar que Jesus 
é o “unigênito de Deus” não significa tanto uma definição ontológica invariável de 
sua natureza como uma declaração de um modo de vida baseado em Jesus.28

Nesse contexto, Knitter recolhe as seguintes palavras de J. Sobrino: “O seguir a 
Jesus é a forma práctica de aceitar a transcendência de Deus; e o seguir a Jesus é a 
forma práctica de aceitar a transcendência de Jesus”.29 Em ambos os casos se aceita 
a transcendência. Então, se o primeiro propósito da linguagem neotestamentária é 
chamar à ação, qualquer alusão à redenção ou à unicidade sem uma relação com 
a prática redentora e libertadora dos cristãos permanece especulativa. Isto é, os 
cristãos serão fiéis a toda esta linguagem exclusiva do Novo Testamento seguindo a 
Jesus e continuando sua tarefa, sem exclusão dos outros. Qualquer possível exclu-
são virá apenas como consequência do seguimento e não como um pré-requisito 
a ele.30

Os críticos do modelo pluralista sustentam que os primeiros cristãos excluíram 
outros líderes e ideias religiosas e utilizaram sentenças como “nenhum outro ho-
mem” (At 4,12) para que a comunidade se mantivesse à distância de seus vizinhos 
religiosos. E que, por temor à diversidade religiosa, responderam conscientemente 
a ela com afirmações claras sobre a exclusividade, unicidade e normatividade de 
Jesus.31

Definitivamente, no contexto histórico em que o cristianismo nasceu e diante 
da oposição que encontrou, foi natural para os discípulos apresentar o “caminho” 
de Jesus como o único: a linguagem absoluta está condicionada historicamente. 
Trata-se de uma linguagem de amor, de ação e de sobrevivência. Ou seja: uma 
linguagem concebida para convidar os discípulos a seguir Jesus Cristo.

Para Knitter, o rechaço dos primeiros cristãos ao pluralismo religioso de seu tem-
po provém do “conteúdo ético” das crenças cristãs: é uma questão de ortopráxis, 
não de ortodoxia. A primeira comunidade cristã se opôs ao pluralismo religioso 

25 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 68.
26 Id. No Other Name?..., cit., p. 185. Assim, a afirmação de fé em Jesus Cristo salvador é de caráter doxológico 

e seria preciso atenuar seu alcance, pois toda linguagem doxológica provém de um impulso amoroso da fé. 
Como afirma J. Vives, falando do credo: “I el que se’ns demana és creure no nomes en veritats teològiques, 
no l’acceptació d’un sistema doctrinal; ni tampoc se’ns demana una proclamació d’entusiasme religiós 
per a unes certes ocasions festives. El que se’ns demana és un compromis de vida”. VIVES, J. Creure el 
credo. Barcelona, 1986. p. 12. Veja também, do mesmo autor, “Si oyérais su Voz...”: exploración cristiana 
del misterio de Dios. Santander, 1988. capítulo 12, pp. 187-199. Pode-se ver também: BERNHARDT, 
R. Christianity..., cit., p. 60. É importante distinguir entre profissões de fé, textos doxológicos e decisões 
dogmáticas, mas sem perder de vista que uma afirmação doxológica não tem por que contradizer um 
conteúdo doutrinal. Veja: SOBRINO, J. La fe en Jesuscristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid, 1999. pp. 
143-146. Nas palavras do próprio Sobrino: “Jesus está, portanto, em relação com a salvação e esse interesse 
salvífico é o que guiou também a reflexão sobre a relação de Jesus com Deus. O interesse por conhecer 
quem é Jesus — a pergunta da cristologia — não é um interesse por ter novos dados — categoriais — sobre 
como é a realidade das coisas, mas um interesse por saber o que Deus manifesta e diz aos seres humanos 
nesse Jesus de Nazaré, e em saber se isso que manifesta é bom para o ser humano”. Ibid. pp. 170s.

27 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 68. Pode-se ver também: SOBRINO, J. Jesús..., cit., p. 52. Id. La fe en 
Jesucristo..., cit., p. 162. Aqui, Knitter segue J. Sobrino quando este fala de “correspondência ou resposta 
práctica” (a tradução inglesa diz praxic equivalency) da espiritualidade como o poder motor subjacente 
a toda linguagem sobre a divindade e a unicidade de Jesus. Veja: SOBRINO, J. Liberación con espíritu: 
apuntes para una nueva espiritualidad. Santander, 1985. p. 30.

28 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 68s.
29 SOBRINO, J. Jesús..., cit., p. 54.
30 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 69.
31 Id., ibid. p. 70.
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“não porque este ofendesse sua crença sobre a unicidade de Jesus, mas porque 
não podia reconciliá-lo com sua ação concreta”.32 Isto é, com a visão ético-social 
contida na mensagem de Jesus sobre o Reino de Deus. Tratava-se mais de moti-
vações soterocêntricas ou reinocêntricas do que de convicções cristocêntricas ou 
monoteístas. A razão de tal argumento reside em outro fato histórico, descuidado 
por alguns críticos: o pluralismo religioso do primeiro século estava inclinado ao 
relativismo ou ao sincretismo. Os cristãos rechaçaram o pluralismo não porque este 
estivesse contra a natureza de Jesus Cristo, mas porque se opunha ao modelo de 
Deus e de sociedade inerentes à visão de Jesus sobre o Reino de Deus.33

A seguir, vejamos algumas sugestões para revisar a cristologia propostas por 
Knitter em sua obra Jesus and the Other Names. Trata-se de elaborar uma compre-
ensão de Jesus e de sua presença como o Cristo nas igrejas cristãs que seja fiel ao 
testemunho original e favoreça o discipulado cristão, e que alimente e oriente um 
diálogo correlacional e libertador com outros crentes. A intenção de Knitter não é 
negar a unicidade de Jesus, mas reafirmá-la após tê-la revisado.34

A unicidade de Jesus

A unicidade de Jesus revisada

Os cristãos devem compreender e afirmar a unicidade de Jesus de um modo que 
promova um diálogo interreligioso. Trata-se de reinterpretar a afirmação de que “só 
há salvação em Jesus”. Tal reinterpretação consiste em afirmar que Jesus é verda-
deiramente divino e salvador, mas sem insistir em que é o único salvador.35 Assim, 
Knitter propõe as questões cristológicas que durante séculos excluíram a possibili-
dade do diálogo interreligioso e o faz em nome do mesmo diálogo interreligioso. 
Para isso, apoia-se no método da TL que, além de clarificar o ponto de partida e o 
contexto para um diálogo interreligioso plural, também pode iluminar as questões 
cristológicas em debate.

Em sua obra mais cristológica, Jesus and the Other Names, Knitter propõe com-
preender a unicidade de Jesus de modo a permanecer fiel ao testemunho cristão e 
ao mesmo tempo aberto ao diálogo autêntico e à cooperação com pessoas de outras 
crenças.36 Vejamos a seguir a descrição que faz da unicidade de Jesus. Knitter revisa 
a compreensão da unicidade de Jesus para posteriormente reafirmá-la — como ve-
remos no ponto seguinte — e configurar logo sua cristologia correlacional.

A revisão proposta pelo autor baseia-se nos advérbios verdadeiramente (truly) 
e unicamente (solely). Os cristãos podem e devem afirmar que tudo o que o Novo 
Testamento recolhe sobre Jesus se aplica verdadeiramente a ele, mas não há neces-
sidade de fazê-lo em termos de unicamente. Enquanto “verdadeiramente” é um in-
grediente essencial na experiência cristã e na fidelidade a Jesus, “unicamente” não 
é um advérbio necessário e, de fato, para muitos cristãos pode ser que até mesmo 
não seja possível.37

Experimentar Jesus deve permitir aos cristãos afirmar que Jesus é, verdadeira-
mente, o meio da presença divina em sua vida. Mas não que o seja “unicamente”. 

32 Ibid. p. 71.
33 Ibid.
34 Ibid. p. 63
35 KNITTER, P. F. One Earth..., cit., pp. 34s.
36 Id. Jesus..., cit., pp. 61-101. Pode-se ver também: Id. World Religions and the Finality of Christ: A Critique 

of Hans Kung’s “One Being a Christian”. Horizons 5 (1978) 151-164.
37 Id. Jesus..., cit., p. 72.
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Conhecer que Jesus é verdadeiramente salvador não implica saber que é o único 
salvador, já que a própria experiência é limitada e incapaz de assumir as experi-
ências e mensagens de todas as outras figuras religiosas. Isto é, comprometer-se 
com Jesus não comporta saber que é o único salvador: o fato de que haja outros 
salvadores não é um impedimento para segui-lo fielmente. O discipulado requer o 
“verdadeiramente”, não o “unicamente”.38

Knitter explica os conteúdos da distinção verdadeiramente/unicamente usando uma 
“tática gramatical”. Revisa a cristologia através de adjetivos.39 Se se leva a sério a pos-
sibilidade de que Jesus não seja a “única” automanifestação do divino nem o “único” 
salvador, fica-se obrigado a revisar os adjetivos que os teólogos atribuem à revelação 
de Deus em Jesus. Esta já não será total, definitiva e insuperável, mas universal, decisiva 
e indispensável. Esses são os conteúdos do “verdadeiramente”.40 A interpretação que 
Knitter faz da unicidade de Jesus supõe que este “não é a verdade total, definitiva e 
insuperável de Deus, mas traz uma mensagem universal, decisiva e indispensável”.41 
Desenvolveremos, a seguir, essa revisão em seis pontos (a, b, c, a’, b’, c’) que corres-
pondem aos seis adjetivos que o autor emprega na sua “tática gramatical”.
a) Em Jesus os cristãos não possuem, nem teológica nem biblicamente, uma revelação 

total (ou completa), como se esgotasse toda a verdade que Deus tem a revelar. Por 

encarnação se entende que a divindade assumiu a totalidade da humanidade, não que 

a humanidade tenha tomado sobre si a totalidade da divindade.42 Teologicamente, 

afirma-se que nenhum meio finito pode esgotar a totalidade do infinito. Identificar o 

infinito com o finito, conter e limitar o divino a uma forma ou mediação humana é 

idolatria. Portanto, se se quer afirmar que o divino se fez verdadeiramente carne em 

Jesus, não se pode sustentar ao mesmo tempo que se fez carne absolutamente em 

Jesus: a carne não pode conter totalmente o divino.

 Biblicamente, embora Jesus tenha sido associado muitas vezes com o ser e a ativi-

dade de Deus (Filho, Palavra, Sabedoria de Deus), não foi identificado com Deus.43 

Os textos neotestamentários que identificam Jesus com Deus (por exemplo: Cl 2,9) 

devem ser interpretados sem destruir o paradoxo que contêm: em Jesus encontramos 

a Deus totalmente, o que não significa que se tenha captado a plenitude de Deus.44

 Esta compreensão da plenitude parece mover-se na mesma direção que a doutrina 

patrística do Logos divino ou Palavra divina, indo mesmo além dessa doutrina. Ao 

afirmar e tentar captar a compreensão joanina de Jesus como a encarnação do Logos, 

os primeiros teólogos cristãos reconheceram que esse Logos não estava confinado 

simplesmente em Jesus: a Palavra já atuava no mundo antes de Jesus e continua atu-

ando depois dele.45 Portanto, não se pode anunciar que Jesus é a plenitude da Palavra 

ou da divindade simplesmente. É preciso qualificar tais afirmações para reconhecer e 

afirmar tanto a universalidade como a incompreensibilidade do divino.

38 Ibid. pp. 72s.
39 Ibid. p. 73.
40 Ibid. pp. 72-83.
41 Ibid. p. 79.
42 Crer na encarnação é crer que Deus tomou sobre si todas as limitações da condição humana. Veja: 

SCHILEBEECKX, E. Los hombres, relato de Dios. Salamanca, 1995. pp. 252-257.
43 Os exemplos isolados pelos quais o Novo Testamento parece identificar Jesus com Deus são muito ambíguos. 

Em geral, os textos neotestamentários evitam qualquer identificação de Jesus com Deus. Veja: BROWN, R. 
Jesus, God and Man. Milwaukee, 1967. pp. 23-38.

44 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 73s.
45 Veja: JUSTINO. Apologia I,46 e Apologia. II,10,13. In: PG. v. 6. [Ed. bras.: Justino de Roma. São Paulo: Paulus, 

1997. (Col. Patrística.). CLEMENTE DE ALEXANDRIA. Stromata I, XIII,1-5. In: Sources chrétiennes. v. 30, 
pp. 52s. Id. Stromata V, LXXXVII, 2-4. In: Sources chrétiennes. v. 2, pp. 133s. ORÍGENES. Commentarium 
in Ioannem. In: Sources chrétiennes. v. 120, p. 81.
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 Assim, os cristãos podem e devem proclamar que Jesus é totus Deus (totalmente di-

vino), mas não que Jesus é totum Dei (a plenitude da divindade).46

b) Os cristãos tampouco podem alardear que têm em Jesus uma palavra definitiva de 

Deus, como se não pudesse haver outras normas para a verdade divina fora dele. 

De novo, afirmar definitividade sobre algo supõe manter que não se pode dizer nada 

essencialmente novo ou diferente sobre isso. Afirmar que se tem a verdade divina 

definitiva implica que a sabedoria que ultrapassa todo conhecimento e o amor eter-

namente criador foram depositados num recipiente ao qual não se pode acrescentar 

nada mais. Se o que se quer dizer é que se tem o “depósito da fé” definitivo, então 

esse depósito dá forma à definição de um “ídolo”.47

 Falar da revelação como definitiva ou normativa, excluindo o resto de normas extra-

cristãs, se choca também com a natureza escatológica da verdade que Jesus tornou 

viável à humanidade: a verdade que Jesus revelou — fidedigna e que demanda um 

compromisso — não era um projeto acabado. Contra a advertência de alguns críticos 

ao pluralismo de que, ao questionar a definitividade ou a exclusividade da encarnação 

divina em Jesus, se abandona a crença cristã central na Trindade, Knitter crê que o 

que se faz é aprofundar e ampliar essa crença. Toda vez que se afirma a autenticidade 

e a fidelidade da presença da Palavra divina em Jesus também se afirma que esta Pa-

lavra não pode ser restringida e pode surpreender em algum outro lugar.48

c) Portanto, a palavra salvífica de Deus em Jesus não pode ser aclamada como insuperá-
vel, como se Deus não pudesse revelar mais de sua plenitude por outros caminhos em 

outros tempos. Manter que Deus proporciona uma revelação que contém a verdade 

divina sem permitir que se possa dizer algo mais do de sua verdade entra em conflito 

com a crença cristã de que Deus é um mistério insuperável que nunca pode ser com-

pletamente contido no pensamento humano. Uma vez mais, manter que a verdade 

divina é insuperável faria supor erigir um ídolo.49 Além disso, a noção de uma revela-

ção insuperável contradiz e exclui o papel do Espírito (da Verdade) que Jesus afirmou 

no evangelho de João (Jo 16,12s): se se crê no Espírito Santo, deve-se crer também 

que pode haver algo mais por vir.50

 Por sua vez, J. Sobrino nos adverte para os perigos do que seria uma redução cristológi-

ca (jesulogia), pela qual se restringe a realidade do Reino de Deus ao mesmo Jesus, de 

maneira que em Jesus se teria a presença total do Reino.51 Necessita-se de uma concen-

tração cristológica: centrar em Jesus o seguimento sem excluir a amplitude do Reino. Os 

teólogos da libertação se preocupam com a redução insuperável do Reino a Jesus não 

46 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 74.
47 Id., ibid.
48 Santo Tomás reconheceu a possibilidade de que a segunda Pessoa da Trindade poderia encarnar-se em 

outras naturezas humanas além de Jesus. Veja: TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica III, q. 3, a. 7. Madrid, 
1994. pp. 88s. [Ed. bras.: Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2001-2006. 9 vv. (aqui, v. 8). Pode-se ver 
também o que afirma a esse respeito L. Boff em Jesucristo liberador, in Jesucristo y la liberación del hombre, 
Madrid, 1987, p. 226.

49 Note-se que a revisão que Knitter faz dos adjetivos total, definitivo e insuperável, que os teólogos atribuem 
à revelação de Deus em Jesus, baseia-se em evitar cair na idolatria.

50 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 75.
51 Afirma Sobrino: “Por redução cristológica entendemos uma apresentação do Evangelho de tal maneira que na 

própria aparição da pessoa de Jesus de Nazaré aconteceu já o último que pode acontecer na história segundo 
a vontade de Deus. Ou, dito dogmaticamente, que na encarnação do Verbo se realizou adequadamente a 
última vontade de Deus. Não há dúvida de que este fato é fundamental e essencial à vontade de Deus, e 
de que configura especificamente o cristianismo. Tampouco se pode dizer precipitadamente que essa é a 
última vontade realizada de Deus. Cristo está, evidentemente, em uma relação específica com o último, 
tanto no nível de revelação, de realização da vontade de Deus e de exigência de Deus aos seres humanos. 
Mas não se pode considerar sem mais que seja o absolutamente último”. SOBRINO, J. Resurrección de 
la verdadera Iglesia: los pobres, lugar teológico de la eclesiología. Santander, 1981. p. 56. [Ed. bras.: 
Ressurreiçaõ da verdadeira Igreja: os pobres, lugar teológico da eclesiologia. São Paulo, Loyola, 1982.]
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por razão da ortodoxia, mas da ortopráxis. Se se absolutiza Jesus como total, definitivo e 

insuperável, então a existência cristã é compreendida mais como uma confissão de fé ou 

uma relação pessoal com Jesus do que como um compromisso pelo Reino de Deus.52

 Se não se necessita insistir mais no “unicamente”, deve-se, sim, continuar procla-

mando o “verdadeiramente”: anunciar a todas as pessoas que Jesus é a manifestação 

da verdade salvífica e da graça de Deus universal, decisiva e indispensável.53 Re-

cordemos que a interpretação de Knitter sobre a unicidade de Jesus supõe que Jesus 

não é a verdade total, definitiva e insuperável de Deus, mas que traz uma mensagem 

universal, decisiva e indispensável.54

a’) A Palavra de Deus em Jesus é universal na medida em que é significativa não só para 

os cristãos, mas para as pessoas de todos os tempos. Knitter faz tal afirmação a partir 

da tradição neotestamentária: a insistência de que a Boa-Nova não é só para um grupo 

particular de fiéis judeus, mas para todos os povos: os seguidores de Jesus anunciam 

a Boa-Nova a todas as nações (Mt 28,19). Moderar a universalidade das afirmações 

cristãs da verdade é violar o testemunho bíblico e também o modo como a verdade 

é experimentada.55 Se algo é verdadeiro, tem de sê-lo também para todos: qualquer 

contato pessoal com a realidade exige, inevitavelmente, universalidade.56

 Apesar de o alcance da verdade ser sempre limitado e condicionado, esta não está 

condicionada por tais limitações. Tem de ser traduzível a outros condicionantes: be-

ber das fontes da verdade significa compartilhar a bebida com os demais.57

b’) A revelação de Deus em Jesus também é decisiva, já que supõe um desafio e um chamado 

a uma mudança de perspectiva e de conduta. Poder-se-ia dizer que marca uma diferença 

na própria vida separando-se — comumente — de outras perspectivas e modos de vida. 

Por isso dizer que Jesus é decisivo significa dizer que ele é normativo.58 Tal normativi-

dade é comum às diversas tradições neotestamentárias que apontam que em Jesus Deus 

revelou sua vontade de salvação decisiva e definitivamente.59

52 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 75s. Para J. Sobrino, “as dificuldades práticas que a redução cristológica 
apresenta são mais claras. Se se faz da pessoa de Cristo o absolutamente absoluto, então é frequente 
afirmar que ele é o Reino de Deus, que no Tu de Cristo se encontra o último pólo referencial da fé. Dessa 
forma, embora não com necessidade lógica, mas histórica, orienta-se a resposta à mensagem evangélica 
mais na linha da fé, do contato pessoal com Cristo, que na realização do Reino de Deus”. SOBRINO, J. 
Resurrección..., cit., p. 58.

53 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 76-80.
54 Id., ibid. p. 79. Id. Five Theses on the Uniqueness of Jesus. In: SWIDLER, L.; MOJZES, P. (Ed.). The Uniqueness 

of Jesus: a Dialogue with Paul F. Knitter. Maryknoll, NY, 1997. p. 10.
55 Neste ponto Knitter reconhece sua discrepância com o modo como H. Küng — em seu afã por promover 

o diálogo — parece limitar o poder transformador da verdade de Jesus só aos cristãos. Sua distinção entre 
uma “perspectiva interna” e outra “externa” sobre as religiões sugere que é só internamente, a partir do 
cristianismo, que os cristãos podem anunciar a Jesus como salvador. H. Küng compara a fidelidade a 
Cristo com a lealdade à Constituição de um país: assim como não se pode exigir que a Constituição 
nacional própria de um país seja válida para os demais, tampouco se pode exigir que a própria religião seja 
válida para os demais (KÜNG, H. Proyecto de una ética mundial. Madrid, 1991 (3. ed. 1995). pp. 126s. 
[Ed. bras.: Projeto de ética mundial. São Paulo: Paulinas, 2001.] O que parece contradizer a afirmação 
neotestamentária da transcendência universal do que Deus fez em Jesus Cristo. Veja: KNITTER, P. F. Jesus..., 
cit., p. 76, nota 12. Id. Five Theses..., cit., p. 9, nota 11.

56 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 76.
57 Id., ibid. p. 77.
58 Aqui, Knitter quer corrigir a terminologia utilizada em No Other Name?..., quando formulou as características 

de uma cristologia teocêntrica. Já não quer defender por mais tempo uma “cristologia não-normativa”, que 
parece implicar que o encontro com Deus através de Jesus não pode ser decisivo na medida em que não 
nos pode dar normas com as quais dirigir nossas vidas (pode-se ver, por exemplo, P. F. Knitter, No Other 
Name?..., capítulo IX). Aquilo a que Knitter se opôs, então, foi a uma cristologia que defendesse Jesus como 
a norma absoluta, total, definitiva e insuperável para todo tempo e religião. Atualmente, enquanto afirma 
claramente que Jesus é normativo, e que o é universalmente, ainda se questiona se é ou pode ser a única 
norma. Veja: KNITTER, P. F.. Jesus..., cit., p. 77, nota 13. Pode-se ver também nossa exposição, feita acima, 
da primeira etapa da evolução do pensamento de Paul F. Knitter.

59 Assim se expressa E. Schillebeeckx: “De acordo com o testemunho do Novo Testamento, para os 
cristãos Jesus está em relação constitutiva ou essencial com o Reino universal de Deus para todos os seres 
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 Isso dá lugar à questão de como uma verdade pode ser decisiva e normativa sem ser 

definitiva e insuperável. Se a norma é decisiva e convida a tomar uma decisão, tal 

norma requer uma certa finalidade para o curso da ação. Mas enquanto uma norma 

convida a tomar uma decisão e a atuar, não descarta em absoluto a possibilidade de 

que se possam tomar outras decisões que, embora não contradigam a decisão origi-

nal, são muito diferentes dela.

 Em outras palavras: uma norma decisiva pode excluir alguma outra norma mas não 

necessita excluí-las todas: é decisiva, mas não definitiva ou insuperável.60 Portanto, a 

Boa-Nova de Jesus, como norma, define a Deus, mas não o confina, revela aquilo que 

os cristãos sentem que é essencial para conhecer a Deus, mas não proporciona todo o 

conhecimento de Deus.61

 Com essa compreensão de como Jesus é decisivo e normativo, Knitter se defronta 

com as preocupações daqueles que sustentam que a nova visão da unicidade de Jesus 

é contrária à sua própria consciência de profeta escatológico.62 Admitindo que Jesus 

estava convencido de que o Reino de Deus chegava através de sua mensagem e de sua 

pessoa, o autor afirma que uma compreensão de Jesus como Palavra decisiva, mas 

não total, de Deus permite aos cristãos ser fiéis tanto ao adjetivo como ao substantivo 

do título de “profeta escatológico”.

 Quando Jesus se sentia a si mesmo como “final”, apelava para que sua mensagem fos-

se tomada seriamente, obrigando a posicionar-se a favor ou contra o Reino de Deus. 

Mas na medida em que Jesus se sentia um profeta, queria que todos os que o seguiam 

se abrissem onde quer e a quem quer que esse Reino se realizasse. Sua mensagem 

normativa não excluiu necessariamente outras mensagens.63

c’) Pode-se continuar proclamando que a verdade conhecida em Jesus é indispensável.64 

Essa qualidade da unicidade de Jesus deriva das outras duas. Quando se experimenta 

algo como verdadeiro não só para si mas também para os demais, quando tal verdade 

enriquece e transforma a própria vida, automaticamente se sente que se pode fazer a 

mesma coisa em outras pessoas. Do ponto de vista do cristianismo, ao encontrar em 

Jesus a manifestação da realidade divina, sua mensagem é experimentada como algo 

necessário, como algo com o que apreciar a riqueza do que Deus é.65

humanos. [...] Essas citações da Escritura [que exaltam Jesus] assinalam claramente à consciência cristã que 
em Jesus de Nazaré Deus mesmo se revelou em um modo tal que nele se tornou visível sua vontade de 
salvação para a humanidade inteira decisiva e definitivamente”. SCHILLEBEECKX, E. Los hombres..., cit., 
pp. 225 e 227. Também p. 192.

60 Schillebeeckx parece admitir este último postulado quando, depois de proclamar a verdade de Cristo como normativa 
e definitiva, acrescenta: “Outra questão é se esta revelação é em tal caso normativa para outras religiões. [...] Os cristãos 
confessam o que em sua experiência Deus fez por eles em Jesus de Nazaré. De si isto não comporta juízo algum 
sobre como os seres humanos experimentam em outras religiões a salvação que provém de Deus”. SCHILLEBEECKX, 
E. Los hombres..., cit., p. 227. Veja: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 77, nota 14. Haight faz a mesma distinção quando 
sugere que, na relação com as pessoas de outras tradições religiosas, Jesus proporciona aos cristãos uma norma mais 
negativa que positiva. Enquanto os cristãos podem imaginar que Deus pode ter revelado mais à humanidade do que o 
que foi dado a conhecer em Jesus, não podem imaginar que tal revelação contradiga a verdade que encontraram em 
Jesus [pode-se ver R. Haight, “Towards an Understanding of Christ in the context of Other World Religions”, East Asian 
Pastoral Review 3-4 (1989) 248-265, especialmente p. 262, citado por P. F. Knitter em Jesus..., cit., p. 77, e em “Five 
Theses...”, cit., p. 10, nota 14]. Assim, com efeito, como Haight assinala, convém ser cauteloso para não identificar o 
diferente com o contraditório. Muitas das diferenças entre cristianismo e budismo que frequentemente têm sido vistas 
como contradições são complementares. Podemos encontrar um exemplo na diferença entre a noção budista do não-
eu (no-Self) e o ideal cristão da nova pessoa em Cristo. Assim, quando os cristãos dizem que Jesus é uma norma que 
pode ser aplicada a todas as religiões também se abrem à possibilidade de que outras religiões possam apresentar-se 
aos cristãos com normas sobre a autocompreensão cristã. Veja: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 77, nota 15. Id. Five 
Theses..., cit., p. 9, nota 14.

61 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 77s.
62 Podem ser vistas as advertências de W. Pannenberg recolhidas em P. F. Knitter, Jesus..., cit., pp. 49s.
63 Id., ibid. p. 78.
64 Ibid.
65 Nas palavras de J. Sobrino: “O mesmo Jesus, então, o que faz e diz, o que padece e o que lhe acontece 
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 Inerente à experiência cristã de Jesus é a convicção de que quem não conhece a men-

sagem do Evangelho carece de algo em seu conhecimento e em sua vivência da ver-

dade. A verdade sobre o último e sobre a condição humana pode ser encontrada em 

outras tradições, mas tal verdade pode ser clarificada — e mesmo corrigida — através 

do encontro com a Boa-Nova de Jesus.66 Num sentido limitado mas real, as pessoas 

de outros caminhos religiosos estão “incompletas” sem Cristo. Poder-se-ia até dizer 

que Jesus, o Cristo, é “necessário” para que os demais tenham uma compreensão 

mais completa da condição humana. O que não significa que essas outras pessoas 

sejam — sem Cristo — imperfeitas, inferiores aos cristãos ou que estivessem perdi-

das.67

* * *
Este seria o esquema de uma reinterpretação da unicidade de Jesus, segundo 

Knitter:
• Os cristãos não têm de insistir mais no “unicamente”. A revelação de Deus em Jesus 

não é total, definitiva e insuperável. Assim, em Jesus os cristãos não possuem:

– uma revelação total, a esgotar toda a verdade que Deus pudesse revelar;

– tampouco uma palavra definitiva de Deus em Jesus, como se não pudesse haver 

outras normas para a verdade divina fora dele;

– nem a palavra salvífica de Deus em Jesus é insuperável, como se Deus não pudes-

se revelar mais de sua plenitude por outros caminhos e em outros tempos.

• Por outro lado, os cristãos hão de continuar proclamando o “verdadeiramente”. Isto é 

anunciar a todas as pessoas que Jesus é a manifestação da verdade salvífica e da graça 

de Deus universal, decisiva a indispensável. Assim, os cristãos podem afirmar que:

– a palavra de Deus em Jesus é universal na medida em que é significativa para 

os cristãos e para as pessoas de todos os tempos;

– a revelação de Deus em Jesus também é decisiva, já que supõe um desafio e 

um chamado a uma mudança de perspectiva e de conduta;

– a verdade conhecida em Jesus é indispensável no sentido de que quem não 

conhece a mensagem do Evangelho carece de algo em seu conhecimento e em sua 

vivência da verdade.

Isto é, Jesus não é a verdade total, definitiva e insuperável de Deus, mas traz uma 

mensagem universal, decisiva e indispensável.68 Segundo Knitter, não se deveria 
insistir mais em que Jesus é a única palavra salvífica de Deus, mas em que se há 
de estar aberto à possibilidade — a crença cristã na revelação universal sugere a 

se faz essencial para compreender o que é a proximidade do Reino e como se realiza tal proximidade”. 
SOBRINO, J. Jesús..., cit., p. 50.

66 Esta noção de indispensabilidade é o que Schillebeeckx descobre em sua convicção de que os 
primeiros cristãos exigiram uma “transcendência constitutiva” para Jesus: “No mais profundo, crer em 
Jesus como o Cristo significa reconhecer, confessante e efetivamente, que Jesus possui um significado 
constitutivo e permanente na vinda do Reino de Deus e, assim, na salvação abrangente do ser humano”. 
Além disso, sustenta que essa indispensabilidade pode ser encontrada na “compreensão que Jesus teve de 
si mesmo: há uma conexão entre a vinda do Reino de Deus e a pessoa de Jesus de Nazaré”. As citações 
são de E. Schillebeeckx em Los hombres..., cit., pp. 192 e 225. Knitter crê que muitos budistas fariam 
afirmações similares: existe uma conexão entre alcançar a iluminação e a pessoa de Siddhartha Gautama. 
Veja: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 79, nota 18.

67 Id., ibid. p. 79.
68 Ibid. Id. Five Theses..., cit., p. 10.
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probabilidade69 — de que há outras manifestações da realidade divina universais, 
decisivas e indispensáveis junto com a de Jesus. Se os cristãos estão convencidos 
de que a verdade pode ser encontrada em outras tradições, estarão abertos a ser 
iluminados, completados e transformados pela Palavra encarnada em pessoas de 
outros caminhos religiosos.70

Esta nova interpretação da unicidade de Jesus busca promover a transformação das 
outras religiões e do cristianismo. O que isso implica e suas consequências para as 
religiões só se pode saber através do diálogo. Knitter está propondo, aqui, uma unici-
dade relacional, que não supõe uma unicidade solitária que exclua os demais. Afirmar 
que Jesus é verdadeiramente Palavra de Deus é atribuir-lhe uma distinção exclusiva; 
enquanto acrescentar que Jesus não é unicamente a Palavra de Deus supõe ver que tal 
distinção se torna possível em relação com outras palavras: Jesus é uma Palavra que só 
pode ser compreendida em conversação com outras palavras.71

A compreensão da unicidade relacional de Jesus tem fundamentos teológicos e fi-
losóficos. Teologicamente, a unidade relacional se baseia na compreensão do modelo 
trinitário cristão de Deus como autocomunicação: a natureza de Deus requer que seja 
Palavra, que fale. O que significa que a Palavra divina deve autoexpressar-se em pala-
vras. Filosoficamente, não existem fatos puros, pelo que também não existem palavras 
nuas. Tanto as palavras como os fatos vêm dados em formas e culturas particulares que 
devem ser interpretadas.72 Portanto, a Palavra definitiva de Deus deve ser interpretada, 
e isso em perspectiva: a partir das múltiplas formas históricas e em interação com ou-
tras Palavras na história. Certamente, isto converterá as afirmações definitivas em muito 
menos imperialistas e mais relacionais, assegura Knitter.73

O que Knitter chama “unicidade relacional” também foi denominado “unicida-
de complementar”74 ou “unicidade inclusiva”.75 Contudo nosso autor prefere falar 
de unicidade relacional — em lugar de complementar ou inclusiva — porque crê 
que Cristo pode e às vezes deve entrar em conflito com outras normas. Na medida 
em que os cristãos proclamem o amor ilimitado de Deus sem insistir em que Jesus é 
a Palavra total, definitiva e insuperável de Deus, poderão esperar que a maior parte 
de suas relações com crentes de outras tradições seja do tipo complementar.

Mas enquanto experimentam a presença de Deus em Jesus incluindo afirma-
ções universais, decisivas e indispensáveis, também hão de estar preparados para 

69 A possibilidade é a aptidão ou capacidade para ser o existir das coisa, enquanto a probabilidade 
indica tanto a fundada aparência de verdade — verossimilhança — como a qualidade de provável, que 
pode acontecer. A principal crítica aos pluralistas é que muito facilmente concluem a realidade de que 
existem muitas religiões verdadeiras quando só afirmam tal possibilidade. Veja: KNITTER, P. F. Jesus..., 
cit., p. 79, nota 20. Id. Five Theses..., cit., p. 10, nota 15. Não obstante, Knitter replica que, dado o amor 
ilimitado de Deus e a necessidade antropológica de que este amor assuma formas histórico-culturais para 
ser real, pode-se reconhecer que é provável que o amor de Deus se encontre em outras religiões e sejam, 
assim, ao menos de algum modo verdadeiras. Veja ibidem.

70 Haight ilustra como os teólogos cristãos buscam o equilíbrio entre o particular e o universal, entre a 
afirmação da própria norma e a abertura a outras normas. HAIGHT, R. The case..., cit., p. 280-282.

71 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 80.
72 Como Van Beeck sustenta, se os cristãos creem que na Palavra de Deus em Jesus Deus acolheu a 

humanidade e o mundo definitivamente na vida divina, também devem recordar que a plenitude deste 
compromisso divino permanece como matéria de esperança, isto é, como uma profissão de fé que 
permanece verdadeira só na medida em que é interpretada em perspectiva. Semelhante exigência de 
uma revelação definitiva depende por completo do discernimento, isto é, exerce-se sobre a interpretação. 
Veja: VAN BEECK, F. J. Professing the Creed among the World’s Religions. The Tomist 55 (1991) 539-568, 
especialmente p. 559. Citado por: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 81.

73 Knitter escreve: “Até mesmo quando os cristãos insistem em que qualquer verdade que possam 
aprender dos demais se encontra implicitamente na Bíblia, também admitem que a ‘verdade total’ da 
Bíblia supõe uma plenitude dialógica ou relacional. Não pode ser compreendida por si mesma sem entrar 
em conversa com outras”. Ibid. p. 81, nota 22.

74 THOMPSON, W. M. The Jesus Debate. New York, 1985. pp. 388-393.
75 MORAN, G. Uniqueness. Maryknoll, NY, 1992.
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manter posições firmes — às vezes opostas (conflitivas) — diante das dos outros. O 
crescimento, que sempre se desenvolve por meio de relações, por vezes pode ser 
doloroso.76

Para Knitter, a sentença de J. B. Cobb Jr. “Jesus é o caminho aberto a outros 
caminhos”77 descreve, ainda que suscintamente, o que são a fé e o discipulado 
cristãos.78 A verdade que Jesus encerra permite ratificar que há mais verdade por 
vir. Afirmar o Deus desconhecido em Jesus é sustentar que Deus tem ainda mais 
para dar(-se) a conhecer. Paradoxalmente, para experimentar que Jesus mostra a 
plenitude da verdade, é preciso, ao mesmo tempo, estar consciente de que não se 
conhece o que a plenitude contém. A plenitude de Deus em Jesus supõe abrir-se à 
plenitude de Deus nos outros.79

O que indica que ser cristocêntrico significa estar aberto e em relação com os 
outros, de tal maneira que sem relação com os outros não se está centrado em Cris-
to (cf. Mt 25,40). Esta abertura aos demais e esta capacidade para dialogar é uma 
parte essencial do que significa ser fiel a Cristo. Seguir Jesus requer um equilíbrio 
entre voltar (ou dar) as costas aos outros e estar aberto a dialogar com outros: Cristo 
proporciona firmeza para permanecer cristão e também humildade para aprender 
dos demais.80

A unicidade de Jesus reafirmada
A seguir, Knitter tenta completar o que foi afirmado no tópico anterior, pois não 

é suficiente declarar que Jesus traz uma mensagem universal, decisiva e indispensá-
vel sem questionar o porquê. Trata-se de responder às perguntas sobre o que o torna 
único e o que move seus discípulos a sentir que sua mensagem é universal. Trata-se, 
numa palavra, de dar resposta ao conteúdo da unicidade de Jesus.

a) Que significa “único”?
Por “único” não se entende possuir algo que ninguém mais tem, mas a unicidade 

é aquilo que faz com que algo ou alguém seja especial ou distinto. A unicidade de 
Jesus e do Evangelho são aquilo sem o qual Jesus não atuaria ou falaria de modo 
como o faz nos textos evangélicos, aquilo sem o qual não se teria o Evangelho 
autêntico e completo. Em termos teológicos, entende-se por unicidade o que está 
contido no cânon, aquilo que forma o cânon dentro do cânon: as verdades ou 
princípios centrais em todo o Novo Testamento. Aquilo que pode ser usado para 
julgar a verdade de outros conteúdos da Bíblia, as convicções e artigos pelos quais, 
nos termos de M. Lutero, a estrutura inteira da Igreja permanece ou desvanece (os 
articulus stantis et cadentis ecclesiae).81

76 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 81s.
77 Trata-se da tese de J. B. Cobb Jr. recolhida em sua colaboração “Beyond ‘Pluralism’”, in G. D’Costa, 

Christian Uniqueness Reconsidered. The Mith of a Pluralistic Theology of Religions, 3. ed., Maryknoll, NY, 
1995, p. 91.

78 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 82.
79 Id., ibid.
80 Ibid. Knitter recolhe, aqui, o que J. B. Cobb Jr. afirma sobre a fidelidade a Cristo e a abertura aos 

demais: “Na fidelidade a Cristo, devo estar aberto aos outros. [...] Devo preparar-me para aprender, mesmo 
se isso ameaça minhas crenças atuais. [...] Não posso predeterminar quão radicais serão os efeitos dessa 
aprendizagem. [...] Não posso predeterminar, em absoluto, se continuarei sendo um cristão. Isto é o que 
entendo por abertura total. Na fidelidade a Cristo, devo estar preparado para abandonar tudo, até mesmo a 
fidelidade a Cristo. Se é aí para onde me dirijo, permanecer cristão seria converter-se num idólatra no nome 
de Cristo. Seria uma blasfêmia”. COBB JR., J. B. The Meaning of Pluralism for Christian Self-Understanding. 
In: ROUNER, L. S. (Ed.). Religious Pluralism. Notre Dame, 1984. pp. 161-179 (a citação é das pp. 174s. 
Retirado de: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 83, nota 23.

 Knitter está de acordo, em parte, com o que é afirmado por J. B. Cobb Jr.: “Na teoria, [J. B. Cobb Jr.] tem 
razão. O Deus conhecido através de Cristo pode levar-me, hipoteticamente, para longe de Cristo. Porém, 
pessoal e existencialmente, isso é inconcebível. Cobb propõe uma ‘possibilidade impossível’. [...] Minha 
razão me diz que é possível. Meu coração me assegura que não é”. Ibid.

81 Ibid. pp. 85s. Quanto à questão de se existe um cânon dentro do cânon, Knitter sustenta que existe um 
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No entanto, Knitter está de acordo com Haight quando afirma que “se deve ter 
cuidado com a falácia de que a essência do cristianismo pode ser reduzida ao que 
é especificamente diferente das outras confissões religiosas”.82 A unicidade de Jesus 
é o que o faz ser quem é, não necessariamente o que o faz diferente dos outros, 
embora sua unicidade possa fazê-lo diferente dos outros. Knitter entende por uni-
cidade de Jesus a contribuição distintiva dos cristãos ao diálogo interreligioso. O 
ingrediente necessário sem o qual os cristãos não poderiam falar ou atuar como 
discípulos de Jesus ao tratar com pessoas de outras religiões.83

b) A unicidade e o Jesus histórico
Para conhecer a unicidade de Jesus, é preciso partir do “Jesus histórico”. Knitter 

assim o faz tomando como base os pontos em que os biblistas estão de acordo: 
pode-se conhecer o que Jesus iniciou, mas não se pode conhecer o Jesus histórico 
sem o Cristo da fé — pois aquele chega interpretado através de uma comunidade 
crente.

Pode-se saber suficientemente o que Jesus pôs em marcha. Ainda que se ignore 
as ipsissima verba de Jesus, pode-se conhecer os conteúdos básicos de sua ipsis-
sima intentio.84 Pode-se ter uma noção confiável de por que as pessoas estavam 
interessadas nele.85 Pode-se saber o que foi que Jesus pôs em marcha porque se 
conhece sua prática.86 Embora não se possua a teologia de Jesus, sabe-se o que 
Deus significava para ele e quais eram os valores e as preocupações que Deus lhe 
inspirava.87

Por outro lado, num sentido real, o Jesus histórico não existiu nunca puramente 
como tal, já que desde os começos de seu ministério foi experimentado e interpre-
tado — como messias, profeta ou salvador — em uma comunidade crente. Inter-
pretação que se intensificou depois de sua morte na experiência que seus seguido-
res fizeram do que chamaram ressurreição. Isso significa que o Jesus histórico foi 
visto e compreendido junto com o Cristo da fé. A relação entre ambos é análoga 
ao modo como os cristãos falam da humanidade e da divindade de Jesus: distintas 
mas nunca separadas.88

corpo único de princípios que são centrais a todo o Novo Testamento quando entendidos mais como algo 
valioso que se transforma com as mudanças do mundo. Mas, por outro lado, nega a realidade do mesmo se 
ele é compreendido como algo inalterável que passa de geração em geração. Existe o cânon, algo distintivo, 
que é a unicidade de Jesus, mas para consegui-lo e sentir seu poder transformador deve-se realizar uma 
aproximação a ele com os instrumentos interpretativos próprios do contexto cultural e histórico de cada 
época. Assim, paradoxalmente, a essência do cristianismo é sempre a mesma e sempre diferente. Há algo 
que permanece e não muda, mas não se pode ver e falar sobre isso sem utilizar as linguagens diferentes 
dos tempos mutantes. A história do cristianismo leva o Evangelho e a revelação cristã a uma realidade 
cambiante, pluriforme e de adaptação. O mais importante, significativo e salvífico na Boa-Nova de Cristo 
vivo os cristãos experimentaram e formularam de forma diferente segundo as distintas épocas e culturas 
da história. O Cristo vivo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, mas seu poder transformador funciona e é 
percebido diferentemente por um camponês medieval europeu e outro contemporâneo salvadorenho.

82 HAIGHT, R. Jesus and Salvation. An Essay in Interpretation. Theological Studies 55 (1994) 225-251, 
especialmente p. 231. Citado por: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 85.

83 Ibid.
84 NOLAN, A. Jesus before Christianity. Maryknoll, NY, 1978. p. 10. [Ed. bras.: Jesus antes do cristianismo. 

São Paulo: Paulus, 1987.] Citado por: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 87.
85 SEGUNDO, J. L. El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret: historia y actualidad: sinópticos y Pablo. 

Madrid, 1982. t. II/1, pp. 25-38. [Ed. bras.: O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. São Paulo: Paulus, 
1985.]

86 Knitter se apoia, aqui, no seguinte texto de J. Sobrino: “Nossa tese é que o mais histórico do Jesus 
histórico é sua prática e o espírito com que a levou a cabo. Por prática entendemos o conjunto de atividades 
de Jesus para operar sobre a realidade social e transformá-la na direção precisa do Reino de Deus. Histórico 
é, então, e em primeiro lugar, o que desencadeia história. E essa prática de Jesus, que em seus dias 
desencadeou história, é o que chegou até nossos dias como história desencadeada para ser prosseguida”. 
SOBRINO, J. Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret. Madrid, 1991. p. 77. [Ed. 
bras.: Jesus, o libertador. Petrópolis, Vozes, 1994.]

87 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 87.
88 Id., ibid. pp. 87s.
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Outro símbolo ou termo para o Cristo da fé é Espírito (pneûma): “O Senhor é o 
Espírito”, é o que se pode ler na Segunda Carta aos Coríntios. E “onde está o Espírito 
do Senho aí há liberdade” (2Cor 3,17). Para determinar a unicidade da mensagem 
cristã, necessita-se tanto do Jesus histórico da Escritura como das diretrizes do Espí-
rito: necessita-se do testemunho do Novo Testamento sentido e interpretado sob a 
presença contínua do Espírito na comunidade.89 Se não se pode falar de Deus sem 
cristologia — sem a narração neotestamentária —, tampouco se pode falar de cris-
tologia sem pneumatologia, isto é, sem reconhecer a presença do Espírito.90

Propor a libertação como o núcleo do Evangelho supõe admitir que a necessi-
dade atual para a libertação e a responsabilidade global desempenham um papel 
crucial na forma de entender o Evangelho. Há razões históricas para ver Jesus como 
um libertador e para fazer afirmações sobre o que ele fez a respeito do bem-estar e 
do sofrimento dos outros.91

Segundo o Evangelho, o ser e a prática de Jesus estavam orientados ao que cha-
mou o Reino de Deus. O que significa que o último, o absoluto ou a norma que 
fundamentou e guiou a vida de Jesus foi o Reino de Deus.92 Não se trata, pois, de 
um Deus-em-si, mas de um Deus para a história, por isso como um Deus-para-o-
povo. Como J. Sobrino afirma: “Por diferentes que sejam as tradições sobre Deus 
no Antigo Testamento, elas têm em comum isto: que é um Deus-de, um Deus-para, 
um Deus-em e nunca um Deus-em-si.93

Portanto, Knitter pode dizer que Jesus não era nem eclesiocêntrico nem cristo-
cêntrico. Sua primeira intenção não foi estabelecer uma Igreja, nem que as pessoas 
reconhecessem sua missão divina. No entanto, é preciso ser cuidadoso ao dizer 
que Jesus era teocêntrico, porque o Deus que Jesus proclamou não podia ser co-
nhecido independentemente do Reino de Deus.94 Conhecer Deus separadamente 

89 Se só se apela aos dados da Escritura, pode-se cair numa espécie de biblicismo. Se só o Espírito nos 
guia, este pode facilmente converter-se num espírito de subjetivismo.

90 Knitter segue, aqui, a Schillebeeckx: “Por isso, nós, especificamente ‘enquanto cristãos’, não podemos 
dizer, com sentido, nada sobre Deus sem cristologia, e não podemos dizer nada sobre cristologia sem 
pneumatologia. E o discurso tanto cristológico quanto pneumatológico é impossível sem uma comunidade 
eclesial viva. É, pois, impossível sem eclesiologia — ao menos implícita”. SCHILLEBEECKX, E. Los 
hombres..., cit., p. 176.

91 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 88. Knitter ecoa o seguinte texto de Taylor: “A primazia da emancipação 
[em Jesus e em sua mensagem] pode ser desenvolvida profundamente através de uma discussão direta 
da figura de Jesus, como dos textos portadores de seu testemunho. [...] No entanto [...] a primazia da 
emancipação surge não só do que Jesus e a Bíblia ‘nos dizem’, mas também por que a emancipação é 
necessária para muitos”. TAYLOR, M. K. Remembering Esperanza: a Cultural-Political Theology for North 
American Praxis. Orbis Books, 1990. p. 180. Citado por: KNITTER, P. F. Jesus..., cit., pp. 88s.

92 KNITTER, P. F. Dialogue and Liberation. Foundations for a Pluralistic Theology of Religions. The Drew 
Gateway 1/58 (1988) p. 33-48. J. Sobrino se aproxima, em três passos, da preocupação última de Jesus:

 Primeiro: assinala que “Jesus não é o último para si mesmo. [...] No nível da consciência de Jesus, é claro 
que ele não se pregou a si mesmo. Qualquer tentativa de fazer de Jesus, sem mais, algo absolutamente 
último fracassa diante da evidência da exegese. E isso não só a partir do Jesus histórico, mas a partir do 
Cristo ressuscitado. Toda a argumentação da moderna cristologia indireta, isto é, a argumentação mostrando 
a peculiaridade e irrepetibilidade de Jesus, sua filiação divina, mostra que até mesmo a cristologia só pode 
ser relacional e não absoluta. Jesus só pode ser compreendido a partir de algo distinto e maior que ele 
mesmo, e não diretamente em si mesmo”.

 Segundo: “O último para Jesus não é, simplesmente, ‘Deus’. [...] Jesus não pregou simplesmente ‘Deus’. 
‘Deus’ não é, sem mais, o último pólo referencial de Jesus. [...] A razão profunda pela qual Jesus não pregou 
simplesmente a ‘Deus’ é que Jesus herda uma série de tradições segundo as quais Deus não é nunca Deus-
em-si-mesmo, mas um Deus em relação com a história. [...] Tudo isso mostra que o último para Jesus não 
é simplesmente ‘Deus’, mas Deus em sua relação concreta com a história”.

 Terceiro: “O último para Jesus não é a Igreja nem o Reino dos Céus. [...] O último para Jesus é o Reino de 
Deus. [...] Para Jesus, o último se apresenta na unidade entre transcendência e história. Esta história, que 
necessita de uma explicação dual, se deve à concepção de Deus que Jesus tem como Deus do Reino. [...] 
Não haverá mais do que uma só história, cuja dualidade não será cabalmente expressa pela história do 
além e história do aquém, história natural e história sobrenatural, mas como história em direção ao Reino 
de Deus (história de graça) e história contra a direção do Reino de Deus (história de pecado)”. SOBRINO, 
J. Jesús..., cit., pp. 132-136.

93 SOBRINO, J. Jesucristo liberador..., cit., p. 97.
94 Como J. Sobrino indica: “O último para ele [Jesus] não foi simplesmente ‘Deus’, mas ‘o Reino de 

Deus’. [...] O que agora queremos ressaltar é que, mesmo para Jesus, ‘Deus’ é visto dentro de uma totalidade 
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do Reino supõe conhecer um Deus falso. Knitter pode concluir que “Jesus, pode-
mos dizer, era reinocêntrico. Mais precisamente, para Jesus, para ser teocêntrico, 
era preciso ser reinocêntrico”.95

Se bem que Jesus nunca tenha proporcionado uma definição de Reino, esta se 
depreende de sua prática. Knitter pode afirmar que “o Reino de Deus é uma rea-
lidade deste mundo”.96 Com sua visão do Reino de Deus, ao experimentar que 
o Reino chegava através dele, Jesus buscou o bem-estar das pessoas ao seu redor, 
especialmente das que sofrem.97

Portanto, para Jesus, Deus está presente, ativo e revelado em todas as ativida-
des do Reino — em tudo o que promova o bem-estar da humanidade e elimine o 
sofrimento. Os evangelhos, sobretudo o de são Lucas, deixam claro que, embora 
o Reino abrace todas as pessoas, refere-se especialmente às pessoas que sofrem. 
Há uma “chave hermenêutica” que abre a mensagem central das Escrituras — o 
“cânon dentro do cânon” — e que pode servir para ordenar e revisar ambos os 
testamentos: o símbolo do Reino e sua concepção de uma sociedade transformada 
estruturalmente através da renovação espiritual dos corações de seus membros.98

Mas o pregador se converteu no objeto da pregação. O reinocentrismo de Jesus 
se converteu no cristocentrismo da primeira comunidade.99 Knitter considera que 
todos os títulos de Jesus eram necessários para expressar a experiência da primei-
ra comunidade: a realidade do Reino estava presente através do Espírito vivo de 
Cristo. O cristocentrismo não significava substituir o reinocentrismo, mas supunha 
o modo de ser reinocêntrico. Portanto, assim como o símbolo do Reino de Deus 
pode ser usado como critério hermenêutico para interpretar a mensagem da Bíblia, 
o autor sugere:

O título de profeta cheio do Espírito pode ser usado como luz hermenêutica para compreender 
os muitos títulos cristológicos dados a Jesus no Novo Testamento. Também pode ser adotado 
como teste hermenêutico para avaliar nossa compreensão atual desses títulos, incluindo aqueles 
que dominaram a tradição e a consciência cristã: (unigênito) Filho de Deus e (único) Salvador 
único encarnado.100

De acordo com Knitter, são dois os traços do Jesus histórico que aparecem no 
Novo Testamento: Jesus foi um místico cheio do Espírito e um profeta social. Ambos 
os títulos chamam à ação: trata-se da “linguagem performativa” que vimos no tópi-
co intitulado “A fidelidade a Jesus Cristo”. Para Knitter, os títulos tentam comunicar 

mais ampla: ‘o Reino de Deus’”. Ibid.
95 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 90. O próprio Knitter acrescenta, aqui, o testemunho de autoridade de 

Paulo VI, citando a Evangelii nuntiandi: “Cristo, enquanto evangelizador, anuncia antes de tudo o Reino de 
Deus; tão importante que, em relação a ele, tudo se converte em ‘o demais’, que é dado por acréscimo (cf. 
Mt 6,33). Somente o Reino é, portanto, absoluto e todo o resto é relativo”. EN, n. 8. Pode-se ver também: 
KNITTER, P. F. Dialogue and Liberation..., cit., pp. 33-36.

96 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 90.
97 Para precisar mais, Knitter recolhe as palavras de J. L. Segundo: “Os ouvintes de Jesus entenderam 

perfeitamente uma coisa: se bem que a força que estava detrás deste Reino (ou desses pobres) era a força 
divina, a realidade do Reino era algo que haveria de realizar-se sobre a terra, de maneira que a sociedade 
inteira refletisse o querer de Deus”. SEGUNDO, J. L. El hombre de hoy..., cit., v. II/1, p. 130. Veja também: 
SCHILLEBEECKX, E. Los hombres..., cit., p. 180.

98 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 91. J. L. Segundo explica como funciona esta chave hermenêutica: “Este 
tema capital da mensagem de Jesus versa sobre a chave (hermenêutica) para interpretar Deus: chave que 
consiste, para Jesus, em entender o ser humano e pôr-se a serviço de sua plena humanização. [...] Só a 
sintonia com estes [os pobres] e seus interesses abrirá o coração à interpretação correta de Deus, da Lei e 
dos profetas, até chegar a Jesus”. SEGUNDO, J. L.. El hombre de hoy..., cit., v. II/1, pp. 192 e 196.

99 A respeito, escreve Segundo: “Ante o fato da ressurreição, crer que Jesus é o messias de Israel, não já 
o compreender e prosseguir sua crítica profunda à ideologia religiosa opressora, se chama agora — com 
a palavra central da pregação pré-pascal — ‘conversão’ (cf. At 2,38). A ‘salvação’ pelo ‘nome de Jesus’ 
toma o lugar antes ocupado pelo ano da graça, ou seja, a realização sobre a terra dos valores do Reino 
transformando a sorte dos mais pobres e explorados da sociedade de Israel (cf. At 2,47; 4,10-12)”. Ibid. p. 
281.

100 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 92.
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a experiência do Espírito, e ganhar e potenciar os discípulos de Jesus na ação no 
mundo social e cultural.101

Quando os esforços por elaborar novos títulos cristológicos ou para reinterpretar 
a unicidade de Jesus permitem à comunidade cristã sentir o poder do Espírito de 
Jesus e atuar profeticamente pelo Reino de Deus no mundo, pode-se confiar em 
que essas novas interpretações sejam ortodoxas.

c) Um Deus histórico chama a um compromisso histórico

A unicidade de Jesus e sua comunidade têm a ver a com a libertação e a trans-
formação deste mundo, a partir — ainda que não só — do que se conhece sobre o 
Jesus histórico. Knitter apela ao modo como o Espírito atua na comunidade e aos 
esforços da comunidade para compreender e interpretar o testemunho do Novo 
Testamento no mundo de hoje.

Segundo Knitter, para viver a mensagem de Jesus sobre o Reino e conhecer a 
Deus, experimentar o Transcendente ou ser iluminado pela Verdade, é necessário 
um tríplice pacto: comprometer-se ativamente na vida e nas lutas deste mundo, 
preocupar-se com as pessoas que sofrem por causa da injustiça e da opressão e le-
var este compromisso com a esperança de que o mundo pode mudar para melhor 
apesar do fracasso e da morte.

Tudo isso porque “a Realidade última experimentada como o Deus de Jesus é 
um Deus conhecido na história, que busca o bem-estar do oprimido, e que é fiel 
com os que trabalham pelo Reino de Deus na terra”.102 O que significa que — junto 
com outras coisas — a contribuição da identidade cristã ao diálogo interreligioso é 
proclamar tal Deus e a possibilidade de tais experiências.

Para Jesus, Deus é uma realidade transcendente que não pode permanecer como 
tal: por sua natureza divina, Deus se implica na história, no finito. A interpretação 
filosófica do modo como Jesus fala com Deus em relação com o Reino se conhece 
como não-dualidade entre o divino e o histórico: não é reduzir o divino ao histó-
rico, mas afirmar que para descobrir o divino se há de estar na história. São duas 
realidades diferentes, mas uma não existe sem a outra. Portanto, para Knitter, deve-
se falar de uma “bipolaridade”, de uma “unidade diferenciada” ou de um “vínculo 
inquebrantável” entre o divino e o histórico.103

A existência cristã contém um elemento histórico — o Reino de Deus, a justiça, 
o conhecimento e o serviço aos seres humanos — e outro transcendente — Deus e 
o conhecimento dele. O conhecimento transcendente não é diretamente acessível 
se não o for através de uma mediação histórica.104

Portanto, para Knitter, o mais adequado para descrever a distintividade da exis-
tência cristã é afirmar que o objetivo dos cristãos é chegar a ser contemplativos na 
ação (seguindo a espiritualidade inaciana). Conhece-se e contempla-se a realidade 
divina na ação do compromisso histórico.105 Se se escolhe conhecer o divino só 
pela contemplação no silêncio, perde-se uma parte essencial do que é o divino. 

101 Id., ibid. p. 93.
102 Ibid. p. 94.
103 Knitter recolhe, aqui, os termos usados por J. Sobrino, G. Gutiérrez e E. Schillebeeckx, respectivamente. 

Veja ibid.
104 Como nos recorda J. Sobrino: “Não se pode confessar a Deus sem trabalhar por seu Reino, não se 

pode confessar a Cristo sem o prosseguimento histórico de Jesus. Formulado nos termos que agora nos 
interessam: não se pode viver ‘com espírito’ sem que o espírito se faça ‘carne’”. SOBRINO, J. Liberación 
con espíritu..., cit., p. 13.

105 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 95.
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Deve-se, também, contemplar na ação do compromisso histórico:106 “A Deus se 
contempla e se pratica”.107

Essa implicação histórica de Deus se identifica com o amor ao próximo. Por 
isso os cristãos terem dois primeiros mandamentos que são inseparáveis como dois 
aspectos da mesma realidade experiencial: o amor a Deus e o amor ao próximo.108 
O amor ao próximo não só supõe compaixão e comunhão, mas colaboração: a 
implicação histórica significa atuar para mudar as condições deste mundo.109

Por isso os cristãos, no diálogo com outros crentes, expressarão a unicidade de 
Jesus afirmando que Deus ou a Verdade podem ser experimentados em outras tra-
dições como “um Chamado e um Potencial” para transformar este mundo, desde 
a divisão e a injustiça até o amor mútuo. A Verdade conhecida em Jesus convoca a 
uma luta por melhorar a situação humana e ecológica deste mundo.110

Knitter afirma que a unicidade cristã não está completa por afirmar um Deus 
que se envolve na história. A isso se deve acrescentar que Deus tem prioridades: a 
opção pelos pobres. O conceito de Deus sempre foi captado e depurado do ponto 
de vista do pobre, através da crítica à opressão.111 Pode-se dizer sem exagerar que 
a humanidade sofredora é, evidentemente, o povo eleito de Deus.112 Por isso a op-
ção pelo empobrecido incluir, por sua própria natureza, uma preocupação com a 
justiça: não se pode escutar o clamor dos oprimidos sem rebelar-se contra as causas 
de sua opressão.

Como escreve Knitter, “há uma implicação direta entre o amor ao próximo e o 
compromisso com a justiça social e ecológica”.113 Embora não se possa assegurar 
que o Jesus histórico estivesse especialmente preocupado com o pobre,114 o que 
se pode assegurar é que o mandamento de amar o próximo como a si mesmo não 
pode ser praticado no mundo de hoje sem um compromisso ativo pela justiça.

Outro traço distintivo dos discípulos de Jesus e de seus colaboradores é que são 
identificados pelo que se conhece como mistério pascal: Deus é fiel à promessa de 
que o amor, mais do que a morte, leva à vida. O que quer dizer que Deus deseja 
que a salvação tenha lugar neste mundo e que as pessoas se libertem agora. Tal 

106 Id.; ABE, M. Spirituality and Liberation. A Buddhist Christian Conversation. Horizons 15/2 (1988) 347-
364.

107 GUTIÉRREZ, G. El Dios de la vida. Lima, 1981, p. 6. [Ed. bras.: O Deus da vida. São Paulo, Loyola, 
1990.] Citado por: SOBRINO, J. Liberación con espíritu..., cit., p. 85. Pode-se também ver a citação em G. 
Gutiérrez, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente: una lectura del libro de Job. 2. ed., Salamanca, 
1988, p. 17. [Ed. bras.: Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente. Petrópolis, Vozes, 1987.]

108 Knitter segue, aqui, a K. Rahner: Sobre la unidad del amor a Dios y el amor ao prójimo. ET. Madrid, 
1969. v. VI, pp. 271-292.

109 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 95.
110 Id., ibid. pp. 95s. Knitter recolhe, aqui, o texto de E. Schillebeeckx: “A transformação do mundo 

na direção de uma maior humanidade, da justiça e da paz, forma essencialmente parte da ‘catolicidade’ 
ou universalidade da fé cristã, e esta é, por excelência, uma universalidade não-discriminatória”. 
SCHILLEBEECKX, E. Los hombres..., cit., p. 258.

111 Através das escrituras bíblicas pode-se encontrar um interesse primário pela emancipação do oprimido 
cultural e político. Assim, num amplo estudo sobre hermenêutica bíblica, J.S. Croatto mostra que uma 
preocupação pelo oprimido pode ser identificada como o motivo central da Bíblia em três perspectivas: 
historicamente, nas origens do povo judeu, quando experimentou a salvação, como a libertação do Egito; 
estruturalmente, no modo como a preocupação pela libertação se repete e configura o testemunho bíblico; 
e tematicamente, em que a libertação é um elemento central que se proclama e pratica. Veja: CROATTO, J. 
S. Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading as the Production of Meaning. Maryknoll, NY, 1987. 
[Ed. bras.: Hermenêutica bíblica: para uma teoria da leitura como produção de significado. Sinodal: São 
Leopoldo, 1986. Tomamos a citação de P. F. Knitter, Jesus..., cit., pp. 96s.

112 A seguir, o autor acrescenta que “a opção pelo pobre é um datum da revelação. [...] A opção pelo 
pobre é, assim, uma questão de ortodoxia”. Ibid. p. 97. Ambos os postulados têm por base E. Schillebeeckx, 
Los hombres..., cit.

113 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 97.
114 Tal como parece afirmar E. P. Sanders em Jesus and Judaism, Philadelphia, 1985, pp. 228-241, citado 

por P. F. Knitter em Jesus..., cit., p. 97.
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compreensão é contida especificamente na narração da paixão, morte e ressurrei-
ção de Jesus: o Reino de Deus não pode realizar-se sem algum tipo de compro-
misso com o sofrimento. Dessa maneira, tanto o sofrimento como a morte podem 
contribuir para a compreensão de uma nova vida que transforme a humanidade.

Esta é, nas palavras de Knitter, “a contribuição mais distintiva que a aliança ju-
deo-cristã tem de fazer ao diálogo com pessoas e religiões: a história, este mundo, 
pode ser salva”.115

115 KNITTER, P. F. Jesus..., cit., p. 98.
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Confederación Latinoamericana y Caribeña se Religiososas – CLAR

Hacia una Vida Religiosa místico-profética que se revitaliza para dar vida”
XVII Asamblea General
Bogotá, 19 al 27 de junio de 2009
Mensaje a los consagrados y consagradas de America Latina y el Caribe

Hemos celebrado la XVII Asamblea General de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de 
Religiosos y Religiosas en el marco del 50 aniversario de la CLAR, en Bogotá durante los días 19 al 27 
de Junio del 2009, con la presencia de 83 Religiosos y Religiosas, representantes de 22 Conferencias 
Nacionales.

El lema elegido fue: “Hacia una Vida Religiosa místico-profética que se revitaliza para dar vida”, 
haciendo memoria, agradeciendo y celebrando la “historia de dolor y gracia, de incertidumbres y per-
plejidades, de incomprensiones y apoyos incondicionales, de indiferencia y solidaridad, de sospechas y 
admiración, de pecado y vida inconmensurable de Dios, de luces y sombras” (carta de Ignacio Madera 
en los 50 años de la CLAR).

Desarrollamos la Asamblea en seis momentos integrados: contextualizar, iluminar, soñar, elegir, 
celebrar la vida y evaluar. El Congreso de VIDA RELIGIOSA Y TEOLOGÍA LATINOAMERICANA, 
con el lema: “Aportes de la Vida Religiosa a la Teología Latinoamericana y del Caribe. Hacia el futuro”, 
fue el espacio más significativo de iluminación para los que participamos en la Asamblea.

Acogiendo la invitación que nos hace el ETAP (Equipo Teológico Asesor de la Presidencia) de te-
ner como perspectiva el icono: desde la sirofenicia (Mc 7,24-30) hacia la transfiguración (Mc 9,2-10), 
queremos ver ahí la necesidad permanente de estar a la escucha de la realidad actual, descubriendo en 
los acontecimientos nuevos llamados del Espíritu, que nos lleven a vivir una fidelidad creativa y una 
creatividad fiel.

Por eso, con actitudes de escucha y diálogo, discernimiento, compasión y compromiso ante los nue-
vos escenarios y sujetos emergentes, en fidelidad al Reino y a la Palabra, nosotros consagrados y consa-
gradas insistimos en la promoción y el desarrollo de una Vida en abundancia para la América Latina y 
El Caribe de hoy y de mañana.

A lo largo de la Asamblea hemos reforzado la convicción de que Jesucristo, presente en los empo-
brecidos y excluidos, es y seguirá siendo la opción de la Vida Consagrada de Latinoamérica y el Caribe. 
Es por esto que revitalizar esta opción, visibilizar los nuevos rostros de las víctimas de una economía 
insolidaria, generar respuestas creativas, se convierte en el gran reto de la Vida Consagrada.



Nos sentimos en comunión con los consagrados y consagradas de América Latina y el Caribe. Agra-
decemos tanta vida entregada gratuitamente, como el perfume que la mujer derramó a los pies de Jesús 
(Jn 12, 3); representados en lo que significan estos 50 años de vida de la CLAR, y en el homenaje que se 
hizo a los Presidentes/Presidentas, Secretarios/Secretarias Generales de la CLAR, y tantos consagrados 
y consagradas que en el silencio cotidiano (nazaretano) han entregado su vida, algunos hasta el martirio.

Les invitamos a continuar revitalizando su entrega a Dios y al pueblo.

Nos sentimos agradecidos e interpelados por las Nuevas Generaciones de consagrados y consa-
gradas, presentes en el Congreso Teológico, y “virtualmente” en nuestra Asamblea. Con ellos y ellas, 
deseamos caminar hacia un nuevo estilo de vida consagrada, revitalizada y que responda a los nuevos 
paradigmas que nos inquietan. Haciendo que nuestras fraternidades/sororidades, sean más humanas y 
humanizantes.

Queremos caminar en una comunión que cada vez sea más ampliada. Trabajando en redes, donde el 
diálogo sea una de las actitudes principales. En este sentido agradecemos el mensaje que nos llegó de la 
Santa Sede, en forma de un saludo en nombre del Papa Benedicto XVI. Así como la presencia de Mons. 
Ignacio Gogorza, SCI representante del CELAM; y del P. Eusebio Hernández, OAR representante de la 
CIVC-SVA; así como representantes de la UISG, USG, CRC -Canadá- y CONFER -España. Auguramos 
que esta actitud dialogante y de comunión, continúe hacia el futuro, fortaleciendo la intercongregaciona-
lidad y con apertura a todo lo que supone nuevos retos: sujetos emergentes, nuevos escenarios, integridad 
de la creación; y tantos desafíos que están esperando nuevas respuestas, como la que provocó en Jesús la 
mujer sirofenicia

Agradecemos la acogida de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia por todos los 
detalles que han tenido con todas y todos nosotros.

“Tenemos una historia por construir” (V.C.110). Agradecemos el servicio de la Presidencia de la 
CLAR, ofrecido durante los tres años anteriores. En esta Asamblea se ha elegido una nueva Presidencia, 
a la que nosotros en representación de la vida consagrada latinoamericana y caribeña, ofrecemos nuestro 
apoyo. Queremos seguir caminando juntos y juntas, hasta llegar a ser una vida consagrada transfigurada, 
que sea signo de la presencia de Jesús en nuestra historia, en medio de nuestros pueblos.

Que nuestra Señora de América Latina, a la que nuestros pueblos sienten tan cercana y expresan con 
tanto fervor su devoción, acompañe nuestro caminar y nos dé la audacia necesaria para responder a las 
exigencias del Reino hoy.

Hna. Ivette Soto, MBP  
P. Carmelo Hernández, OCD 
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Ivette Soto
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Anúncio querigmático: sobre o novo 
livro de Joseph Gevaert

Antonio Francisco Lelo1

Está prestes a sair no Brasil a obra O primeiro anúncio: finalidade, destinatários, 
conteúdos, modalidade de presença2. Assinada pelo conceituado Professor Joseph 
Gevaert, ela aborda um tema urgente e necessário para a reflexão atual à luz do 
Documento de Aparecida (DAp).3

O Documento de Aparecida estimula muito a proclamação do querigma como 
o anúncio central da fé em Cristo, do Reino que começa com a sua chegada, da 
salvação que oferece a todo aquele que crê, do destino de vida eterna e da vivência 
da fé como irmãos na Igreja, antecipação e realização do Reino já neste mundo.

A geração adulta de hoje não foi acostumada a ouvir o anúncio destemido e 
testemunhal do Senhor Jesus. A fé cristã estava bem mais adaptada aos sacramentos 
e promessas. Sem dizer que muitas vezes a pregação, a catequese e a liturgia não 
se centravam bem no núcleo de nossa fé em Cristo, em sua Páscoa, no Reino, na 
Igreja; mas se orientavam mais pelas devoções e festas. Quantas vezes a Palavra 
proclamada perdeu lugar para avisos e moralização de costumes...

Em clima de Cristandade, a iniciação cristã era papel da família e da própria 
sociedade. A primeira adesão a Jesus Cristo era suposta, pois o contexto social já 
levava à prática cristã. A catequese, em geral para crianças, acentuava fortemente 
a dimensão doutrinal. Havia pouca preocupação missionária, pois os esforços se 
concentravam mais em uma forma pastoral de conservação, de manutenção dos 
valores religiosos oficialmente proclamados na sociedade, do que propriamente 
em promover a evangelização.

Passamos por uma mudança de época:4 espaço virtual, globalização, tecnolo-
gia e pesquisa. Mudam-se os referenciais do juízo ético, dos padrões histórico-cul-
turais. Esses padrões nos deixam com a sensação de que nosso passado se perdeu 
na distância do tempo, pois ficou velho demais, os padrões são outros. Isso nos leva 
a uma crise de sentido da vida, ao subjetivismo exacerbado, e muitas vezes ficamos 
perdidos diante da pluralidade de concepções e alternativas.

A fé é posta à prova com a crise de valores: banalização da pessoa, corrupção, 
destruição do meio ambiente e o sucesso de conversões motivadas pela teologia da 
prosperidade, que atribui os males ao tentador e acentua as vantagens que a pessoa 
de fé desfruta neste mundo. O impacto do pluralismo cultural e religioso marca o 

� O articulista é presbítero, doutor em Liturgia pela Universidade de Salamanca, e editor-assistente de Paulinas 
Editora.

2 Cf. Joseph Gevaert, O primeiro anúncio: finalidade, destinatários, conteúdos, modalidade de presença. No 
prelo pela Editora Paulinas.

� A edição brasileira não contempla os dois capítulos iniciais da obra original em italiano porque 
tratam de temas próprios do continente europeu.

4 DAp, n. 44.
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fim da era de Cristandade e põe em crise o paradigma tradicional da transmissão 
da fé. Assumir o modelo catecumenal exige uma prática pastoral que abandone o 
conceito de Cristandade.

O pluralismo religioso questiona o ser humano em suas escolhas mais profun-
das, requer convicção e discernimento de opção religiosa. Passamos de um Cris-
tianismo herdado automaticamente para um Cristianismo de opção consciente; de 
uma fé transmitida para uma fé contagiante.

Hoje, mais do que batizar por tradição familiar, o indivíduo é intensamente esti-
mulado a construir sua própria identidade de fé. Um dos grandes ideais modernos 
é a realização pessoal. Portanto, melhor que confiar no ideal de uma sociedade 
cristã, vamos estabelecer processos de amadurecimento da fé nos quais o cristão 
adquira convicções e estabeleça valores que orientem sua existência.

Urge anunciar Jesus Cristo liberto dos fundamentalismos que tentam aprisioná-lo 
como um milagreiro. Muitos buscam uma Igreja como casa dos milagres, uma 
Igreja de resultados que gire em torno de si mesma, que atende perifericamente os 
pedidos, sem as preocupações do Reino.

Evita-se pensar que as pessoas já sejam crentes. Mais do que nunca se faz neces-
sário o “primeiro anúncio” em todas as formas de catequese e que todo encontro 
de fiéis se torne ocasião para recuperar o coração da fé (querigma) e o convite para 
a adesão inicial. Entre tantas propostas de fé, urge fazer a experiência no Deus uno 
e trino, como comunidade de amor. Conhecer e relacionar-se com Jesus de Nazaré 
e sentir-se incomodado com o anúncio do Reino.

Muitos que participam de vez em quando de nossas assembleias ou pedem o Ba-
tismo para os filhos deixaram de lado a vida de fé e ainda não receberam os sacra-
mentos da Confirmação ou da Eucaristia. São profissionais capacitados, adquiriram 
maturidade nas relações afetivas e pessoais, porém a consciência de fé cristã ainda 
permanece na infantilidade, sem alcançar o Deus libertador anunciado por Jesus 
Cristo. Há que convidá-los para que busquem em sua paróquia o catecumenato 
pós-batismal de adultos, a fim de formar um grupo específico.5

Faz sentido perguntar quem é Deus para o cristão. Que significa a fé no único Deus 
verdadeiro? Quem é Jesus Cristo? Qual é o conteúdo do Evangelho que Deus mesmo ma-
nifesta por meio do Cristo? Qual é o caminho de Cristo para alcançar a Vida eterna?

Experiência de fé
Para muitos de nós, agentes de pastoral e catequistas, que fomos educados be-

bendo da tradição católica, de caráter mais devocional, esse modo de evangelizar 
é novo, mas nos orienta para uma catequese mais centrada no essencial da expe-
riência de fé, como Boa-Nova que nos impele a comunicá-la com convicção e 
destemor. Em um mundo secularizado, mais vale o testemunho que as palavras.

A catequese querigmática vai nos ajudar a ser mais testemunhais em nossa ma-
neira de propor a fé. Sobretudo se nós cremos e vivemos pela fé: “Quanto a nós, 
não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). Ou, en-
tão: “O que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da Palavra da Vida 
— vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a 
vós anunciamos” (�Jo �,�-2).

� Para essa finalidade, recomendamos: BRUSTOLIN, L. A.; LELO, A. F. Caminho de fé; itinerário de 
preparação para o Batismo de adultos e para a Confirmação e Eucaristia de adultos batizados. São Paulo: 
Paulinas, 2006. BLANKENDAAL, A. F. Seguir o mestre; Batismo e/ou Confirmação e Eucaristia de adultos. 
São Paulo: Paulinas, 2007. 2 v.
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Anunciar o querigma implica comunicar a própria experiência de fé, posicio-
nar-se como pessoa de fé numa sociedade que duvida, questiona, põe à prova as 
convicções do missionário. Não se trata só de falar a verdade de fé, antes se trata de 
apresentar um estilo de vida, uma postura, um modo de ser no mundo, em que se 
demonstra a fé na qual se crê, se celebra e se estabelece relações com o próximo.

O querigma envolve a pessoa do missionário, sua experiência de fé é determi-
nante para anunciar. O grau de sua realização pessoal interage com a mensagem. 
Só se empolga o ouvinte com a mensagem de vida que se tem a oferecer, mas que, 
antes de tudo, é mensagem de vida para quem anuncia. A vibração interior é fun-
damental.

Antes de ser uma obrigação ou apenas o cumprimento de alguns preceitos ou 
mandamentos, viver a fé cristã é a maior alegria que o coração humano pode al-
cançar. Significa, antes de tudo, ter encontrado a pérola preciosa do Reino, sentir-se 
amado pelo Pai, salvo em Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.

A dificuldade da fé em Deus não se trata simplesmente de considerar “verdadeira” 
uma afirmação teológica, mas sim de entrar nesse relacionamento pessoal com Deus, 
o qual exige uma mudança fundamental de perspectiva e de impostação da vida.

A comunidade de fé

A experiência de fé pessoal sofre o corretivo da experiência de fé eclesial, do 
estudo e aprofundamento da Palavra, da compreensão do mundo, caso contrá-
rio incorreremos num subjetivismo autoritário, na visão limitada deste ou daquele 
mestre de espírito.

A maior experiência de abertura para Deus se dá na Encarnação, na qual Deus se faz verdadei-
ramente um com o ser humano, sendo em tudo igual a ele, menos no pecado. Em Jesus Cristo, 
o ser humano, – e particularmente o cristão, que é um outro Cristo, pois a partir do Batismo foi 
configurado a ele próprio – é chamado a viver essa íntima relação com Deus. Jesus é o rosto 
humano de Deus, próximo a cada um dos homens e mulheres e, através dele e por causa dele, 
todo ser humano pode fazer verdadeiramente essa experiência com Deus (cf. Jo �,�6-�8).6

A comunidade é o lugar da experiência de Deus. Na comunidade de fé encon-
tramos o essencial de nossas vidas – a revelação de Deus. A Casa do Pai reúne seus 
filhos ao redor da mesa. Ele nos dirige a Palavra e pela força do Espírito penetra 
juntas e ligaduras. A Palavra revela nossas reais intenções, vê o mais profundo de 
nossos corações. Na comunidade nos reunimos ao redor das duas mesas, que no 
fundo formam uma só, a da Palavra e a da Eucaristia. Participar do banquete dessas 
mesas ou entrar em comunhão com o Cristo Palavra e Eucaristia significa aceitar 
que sua proposta de vida aconteça em nossa existência. Somente o Espírito Santo 
tem acesso ao nosso interior. Em nosso íntimo, ele transforma nossa maneira es-
treita, na maioria das vezes interesseira, de ver as pessoas, os acontecimentos ao 
nosso redor.

A Igreja não é somente o que aparece externamente. Nela há uma vida escon-
dida que empurra, move e vivifica: é o Espírito. O Espírito invisível habita em cada 
um de nós, anima-nos e nos fortalece para superar as debilidades de nossa carne e 
para formar um só corpo, uma só comunidade.

A comunidade de fé, apesar da imperfeição de seus membros, abriga em seu 
interior o mistério de salvação. Por isso os batizados atuam com valentia na edifi-
cação da comunidade e na caridade social: “[...] também vós, como pedras vivas, 

6 NÚCLEO DE CATEQUESE PAULINAS. Cristãos a serviço do Reino. Formação do agente pastoral na 
paróquia. São Paulo: Paulinas, 2009. p. �6.
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formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios 
espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo” (�Pd 2,�).

A comunidade, ao se comprometer a anunciar o Evangelho como Boa-Notícia 
para nossas vidas, ilumina nosso querer e nosso coração para que andemos se-
gundo a vontade do Pai e encontremos o caminho da vida e da plena realização 
humana.

Objetivo

A finalidade da catequese é aprofundar o primeiro anúncio do Evangelho: levar o catequizando 
a conhecer, acolher, celebrar e vivenciar o mistério de Deus, manifestado em Jesus Cristo, que 
nos revela o Pai e nos envia o Espírito Santo. Conduz à entrega do coração a Deus, à comunhão 
com a Igreja, corpo de Cristo (cf. DGC 80-8�; Catecismo 426-429), e à participação em sua 
missão.7

Proclamar o querigma é suscitar a fé em Jesus de Nazaré como Messias e Filho 
de Deus, de modo que tal aceitação se atualize em salvação para o crente.

A iniciação cristã e o querigma
No Documento de Aparecida a conversão inicial é impactante do primeiro 

anúncio –querigma – como um elemento constituinte da formação do discípulo e 
não somente como o tempo de uma fase, mas também como o fio condutor de um 
processo a partir do qual acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verda-
deira (cf. n. 278a).

Sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação na vida 
cristã que comece pelo querigma e que, guiado pela Palavra de Deus, conduza ao encontro 
pessoal, cada vez maior, com Jesus Cristo [...] e que leve à conversão, ao seguimento em uma 
comunidade eclesial e a um amadurecimento de fé na prática dos sacramentos, do serviço e da 
missão.8

Alimenta-se essa experiência do encontro no cultivo da amizade com Cristo na 
oração, no apreço pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e no com-
promisso apostólico mediante um permanente serviço aos demais.9

O pré-catecumenato
O processo catecumenal do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) contem-

pla, em sua primeira etapa (nn. 9-�2), especificamente, o anúncio querigmático. 
Essa fase, também chamada de pré-catecumenato, distingue-se, essencialmente, 
pelo anúncio, pela acolhida e pela conversão dos que desejam ser cristãos e ingres-
sar na comunidade dos fiéis, que é uma experiência viva da presença do Espírito e 
de comunhão no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro contato 
daquele que pede a fé com a comunidade cristã. É um tempo de evangelização, 
sem duração prevista.

Ao consideramos a situação dos adultos afastados da fé que vêm à nossa comu-
nidade para dar seus primeiros passos de conversão e de experiência do amor e 
da misericórdia de Deus em suas vidas, avaliamos a importância da acolhida e do 
acompanhamento pessoal que requer tal aproximação.

7 CNBB. Diretório Nacional de Catequese. São Paulo: Paulinas, 2006. n. 4�. (Col. Documentos da 
CNBB, n. 84.)

8 DAp, n. 289.
9 Ibid. n. 299.
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Anúncio

Deus é a origem e o destino de toda criatura. Deus pessoal, absolutamente úni-
co, do qual tudo se origina e no qual se encontram a vocação e o destino último. 
Deixar Deus para outra hora da vida é diferente da ação de Jesus, que se inspira 
radicalmente na certeza de que o crer no Deus vivo, o levar absolutamente a sério 
o relacionamento de fé, de amor e de esperança para com o único Deus verdadeiro 
é o fundamento mesmo da vida humana e única garantia da participação na vida 
eterna com Deus.

[...] O centro do primeiro anúncio (querigma) é a pessoa de Jesus, proclamando o Reino como 
uma nova e definitiva intervenção de Deus que salva com um poder superior àquele que utilizou 
na criação do mundo. Essa Salvação “é o grande dom de Deus, libertação de tudo aquilo que 
oprime a pessoa humana, sobretudo do pecado e do Maligno, na alegria de conhecer a Deus e 
ser por ele conhecido, de o ver e se entregar a ele” (EN 9; DGC �0�).�0

O conteúdo fundamental do querigma é a morte e ressurreição de Jesus Cristo 
enquanto acontecimento salvífico atual. O Diretório Nacional de Catequese, nos 
números �0-�2, explicita os elementos essenciais que devem fazer parte do que-
rigma:
• Jesus que anuncia a chegada do Reino e o amor do Pai;

• a salvação em Cristo e a nossa correspondência e responsabilidade para com esse 
amor;

• a Igreja, germe e início desse Reino;

• o destino eterno e glorioso daquele que crê, ama e espera.

O querigma apresenta o primeiro anúncio vigoroso da pessoa de Jesus Cristo, do 
Reino, da Igreja e da salvação. Intui-se que o Deus anunciado por Jesus Cristo é alguém 
significativo e vital para sua realização pessoal. “Aqueles que serão seus discípulos já 
o buscam (cf. Jo �,�8), mas é o Senhor quem os chama: ‘Segui-me’ (Mc �,�7; Mt 9,9). 
É necessário descobrir o sentido mais profundo da busca, assim como é necessário 
propiciar o encontro com Cristo que dá origem à iniciação cristã”.11

O Verbo de Deus, Jesus, se fez carne e tornou-nos “participantes da natureza 
divina” (2Pd �,4). Isso para que, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo 
assim a filiação divina, nos tornemos filhos de Deus. Jesus é a admirável união da 
natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Um na Trindade. 
É verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

Com Jesus, Verbo de Deus encarnado, acontece a maior novidade: Deus se re-
vela em seu Filho. A salvação nos foi dada, toda a plenitude da história humana 
chega ao seu ápice. Agora vivemos o tempo novo ou os últimos tempos, porque 
nada pode ser maior que a novidade: Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo 
para nos salvar.

O Reino não é comida nem bebida. Ele se faz presente naqueles que aderiram a 
Cristo e vivem conforme o modo que Jesus atuou nesse mundo. Jesus é o Messias 
esperado que veio libertar os oprimidos e inaugurar o “Reino de Deus [que] é jus-
tiça e paz e alegria no Espírito Santo” (Rm �4,�7).

Esse foi o anúncio impactante de Pedro e Paulo que ficou registrado em Atos dos 
Apóstolos e nas Cartas. Em frases curtas e testemunhais apresentam o Deus reve-

�0 CNBB, Diretório Nacional de Catequese, n. �0.
11 DAp, n. 278a.
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lado por Jesus e a novidade de vida que os levavam a ser apóstolos, enviados da 
verdade. “O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a escutar 
Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno 
significado a suas vidas e a seguir seus passos”.�2

São Paulo, em seu querigma, fala da relação pessoal com o único Deus verda-
deiro como algo que precede o anúncio do Evangelho (At �4,��; �Ts �,9-�0; Jo 
�7,�). Crer no único Deus verdadeiro não deve ser entendido apenas como ato no-
cional e cognitivo, mas sim como começar a ter uma relação pessoal de confiança 
e de amor para com Deus. Crer em Deus significa confiar nele (fides qua, adesão). 
Confiança de fé em um Deus que já se revelou e com o qual me comprometi. Âm-
bito da aliança (amor e confiança razoável). Não é confiança cega, está conjugada 
com uma determinada ideia de Deus e uma determinada verdade (conteúdos dog-
máticos) que apoiam a confiança nele.

Anúncio e prosperidade

Em tempos de apelação do sagrado, de relação utilitária com Deus, é hora de nos 
perguntarmos em que Deus queremos acreditar. Será que a fé tem de necessariamente 
responder, atender necessidades imediatas para a pessoa descobrir quem é Deus?

Atualmente, há pessoas que aproveitam das desgraças do povo para fazer falsas 
promessas de milagres. Numa sociedade que prega a prosperidade baseada no 
consumo, a fé se torna um negócio lucrativo. Uma pessoa desesperada quer uma 
solução mágica. O aflito não quer receber a bênção divina, mas quer fazer um 
negócio para que a sua vida melhore. Os templos religiosos lotados de pessoas são 
sinal da bênção ou do desespero de uma sociedade desordenada e caótica?

Uma atitude conscienciosa será demonstrar a gratuidade do seu amor incon-
dicional a ponto de enviar o seu Filho, Jesus. Por isso ele conta com a adesão de 
nossa parte, sem, contudo, nos poupar das limitações, tragédias e problemas da 
ordem de nossa natureza humana.

Permanece a força do grande anúncio do Deus vivo que escuta o clamor, ergue 
seu braço forte e tem sua mão estendida para salvar o povo da escravidão do faraó, 
do culto aos falsos ídolos, e conduzi-lo à terra prometida.

A ação divina é pessoal e intransferível, porém seu âmbito de ação é comunitá-
rio e eclesial. O povo do Senhor passa a ser cuidado e conduzido em asas de águia, 
pois com ele se estabelece a aliança: “Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus” 
(Ez �6,28).

Na linguagem do Novo Testamento, o testemunho do único Deus verdadeiro 
contém também um apelo e, ao mesmo tempo, uma ajuda eficaz, a fim de con-
ceder a Deus um lugar vital, aliás, o lugar central na vida humana, e assumir, em 
relação a ele, aquela atitude fundamental de “amar a Deus sobre todas as coisas e 
o próximo como a si mesmo”. Este é, precisamente, o significado que está por trás 
da expressão bíblica: “conhecer a Deus”, conhecer o único Deus verdadeiro.

Características

A homilia e a catequese serão querigmáticas na medida em que apresentem 
certas características próprias do ser e finalidade do querigma:
• emprego da Sagrada Escritura, mostrando como Deus em e por Jesus de Nazaré entra 

na história da humanidade;

�2 Ibid., n. 279.
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• anúncio do Mistério Pascal de Jesus Cristo em e por quem Deus nos dá a salvação;

• testemunho feliz da atualidade da redenção, pois o que se anuncia é o que se experi-
menta e se vive.

Acolhida

Este tempo convida nossas comunidades a ser mais acolhedoras, a ter mais aten-
ção com aqueles que participam de vez em quando. Imaginem quantas pessoas 
passam por nós na comunidade e não nos damos conta. Entram e saem sem ser 
percebidas. E, às vezes, quando nos procuram, somos mais burocratas do que ir-
mãos preocupados em ajudar.

Acolher o catequizando significa ter cuidado para ouvir suas motivações de fé, 
sua história de vida e seus problemas. Na verdade, a conversão de um adulto im-
plica um repasse das dimensões de toda a sua vida, o que requer tempo de escuta, 
acompanhamento, amizade, confiança e respeito por suas convicções e experiên-
cias, muitas vezes sofridas.

Quando acolhe alguém, o introdutor ou o catequista o faz não em seu nome 
pessoal ou por qualquer outro tipo de sentimento que o envolva, mas sim unica-
mente em nome de Cristo e da Igreja. Em Lc ��,��-�2, no episódio do filho pródi-
go, não se pode esquecer a cena do pai que, ao avistar o filho de longe, se encheu 
de compaixão. Correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou.

Às vezes, procuramos muitas coisas, pensamos em muitas soluções, ativida-
des, e esquecemos que na simplicidade delas encontramos as soluções. O que 
são “abraços e beijos”? Gestos simples, mas que por preconceito são negados. O 
pai não disse nada ao filho nem cobrou uma situação; apenas o abraçou e beijou, 
trazendo-o para uma nova condição de vida. O filho, por sua vez, se sentiu amado, 
até tentou justificar, mas foi em vão, o pai o amava mais. Claro que a pessoa pode 
ter um impedimento de comunhão, mas não de ser amada, acolhida e participar 
naquilo que se pode participar. Agora, por que esses gestos tão simples resolvem a 
maioria dos problemas? Porque ninguém consegue, com todo o dinheiro do mun-
do, comprar um abraço ou um beijo. Esses gestos não se vendem nem se encon-
tram numa vitrine.

Como acolhemos as pessoas é o que faz a diferença e determina como vão ser as 
coisas de agora em diante. A resistência existe, não da parte do pai, mas do irmão. Mui-
tos catequistas agem com muitas justificativas, assim como o irmão do filho pródigo.

“Se não houver uma boa acolhida, todos os trabalhos, todas as ações e a co-
munidade em si estão fadados ao fracasso. Ninguém quer permanecer onde não é 
bem acolhido. Para que um trabalho dê frutos é preciso, primeiro, que seus agentes 
sintam-se acolhidos.”13

A acolhida feita por Jesus é um gesto de amor e só quem ama acolhe aqueles que 
são vítimas do desamor. A acolhida provoca transformações mútuas. Ao acolher-
mos, somos, simultaneamente, acolhidos e essa reciprocidade é transformadora, 
provocadora de situações que geram outros gestos de amor.

“Acolher significa oferecer refúgio, proteção ou conforto. É mostrar, com gestos 
e palavras, que a comunidade paroquial é o espaço onde se pode encontrar essa 
segurança.”�4

13 PEREIRA, José Carlos. Pastoral da acolhida. Guia de implantação, formação e atuação dos agentes. 
São Paulo: Paulinas, 2009. p. ��-�4.

�4 Ibid. p. �4-��.
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Ao acolher bem, estamos dizendo àquela pessoa: você é muito importante no 
nosso meio, sua presença vem enriquecer o nosso grupo, você tem muito valor. 
Acolher bem é valorizar a pessoa que chega, independentemente de quem seja, e, 
com isso, ela, sentindo-se valorizada, vai se empenhar em ajudar, dando, assim, o 
melhor de si. Todos ganham com isso. Recordemos a acolhida que Jesus deu à mu-
lher tida como pecadora e a transformação que a boa acolhida fez em sua vida.

A pessoa, quando chega à comunidade e é bem acolhida, tem vontade de permanecer e, se a 
acolhida foi verdadeira, ela permanece de fato. A boa acolhida é uma das qualidades mais im-
portantes de nossas paróquias. Paróquia que acolhe bem terá sempre bons agentes de Pastoral e, 
com isso, cresce sempre mais.15

Conversão

Com a graça de Deus, há uma conversão inicial, por meio da qual a pessoa se 
sente chamada a afastar-se do pecado e a mergulhar no mistério do amor de Deus 
(cf. RICA, n. �0). “O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a 
escutar Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá 
pleno significado a suas vidas e a seguir seus passos” (DAp, n. 279). O querigma 
traça uma catequese propositiva com forte capacidade missionária de anúncio de 
conversão, adesão a Cristo e mudança de vida.

Apresentar a pessoa e a missão de Jesus que vem ao mundo é algo que nos en-
tusiasma e nos faz viver com mais alegria. Temos dificuldade de pensar quem de 
fato é Jesus. Normalmente, é mais fácil pensar em um menino que nasceu indefeso 
e pobre e desperta sentimentos de ternura. Ou, então, pensamos em Jesus compas-
sivo e misericordioso que nos ajuda em nossas necessidades; que, por ter sofrido 
a violência humana, é solidário também com o nosso sofrimento. Porém não nos 
preocupamos na mesma intensidade em conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus, 
sua missão e seu ensinamento.

Há que acrescentar à devoção que sentimos pelo Jesus sofredor ou ao Cristo 
presente na santa Eucaristia as atitudes do discípulo que segue a Cristo. O senti-
mento de devoção deve nos levar ao desejo de segui-lo, de viver como ele viveu, 
o que significa um profundo desejo de conversão. A pessoa, situada no início da 
fé, sente-se misteriosamente chamada por Deus, a quem urge dar uma resposta. 
Quando a resposta é afirmativa, Deus ocupa o centro da sua vida.

É nesse diálogo, que o ser humano decide livremente que Deus ocupe o centro 
de sua vida, e os desejos de Deus sejam os desejos de sua vontade humana, e que 
o amor de Deus seja o fundamento de seu amor humano. Inicia-se o seguimento 
de Jesus.

Acompanhamento pessoal

Neste período de contato e esclarecimento das intenções, projetos e objetivos do 
catequizando e da comunidade dá-se a atuação do introdutor. O introdutor é alguém 
mais experiente na vida de fé, um verdadeiro guia espiritual, mais andado na fé, um 
amigo que, partilhando sua própria experiência com o candidato, vai ajudá-lo a cami-
nhar na fé e estabelecer uma relação pessoal com Deus e com a comunidade. “Quanto 
mais personalizado for o acompanhamento, maiores serão os rendimentos e mais soli-
dificada será esta primeira etapa do processo catecumenal.”�6

15 Ibid. p. �7.
�6 ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO. Diretório Arquidiocesano da Iniciação Cristã. Rio de Janeiro: 

Nossa Senhora da Paz, 2008. n. ��6.
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No catecumenato pós-batismal com adultos ou com os jovens na Crisma o intro-
dutor será aquele amigo que conversará particularmente com o candidato, escutará 
sua história de vida, seus anseios e projetos. Também o ajudará a dar os primeiros 
passos na vida de comunidade e o acompanhará no crescimento de sua oração. 
Fundamentalmente, é alguém próximo que escuta, acompanha e testemunha a 
grandeza e a força da fé na vida de uma pessoa.

Anuncia o querigma, com seus principais conteúdos; auxilia na descoberta pes-
soal da Boa-Nova de Jesus Cristo; e acompanha o processo de conversão daqueles 
que procuram o Deus vivo. Introdutores e catequistas tudo farão para que os cate-
quizandos sintam-se amados por Deus, acolhidos pela comunidade e motivados a 
iniciar o itinerário.

Possivelmente, será membro ativo de alguma pastoral. O grupo de introduto-
res se enriquece quando seus membros são participantes das diversas pastorais e 
movimentos paroquiais, visto que um dos objetivos do trabalho do introdutor é o 
estreitamento de laços do candidato com a comunidade a fim de dar-lhe maior 
segurança e força para o início de sua caminhada cristã.

Em qualquer situação, a evangelização deve acontecer num clima de acolhi-
mento, com linguagem acessível e em tom coloquial, para que as pessoas sintam-se 
à vontade em participar. O acompanhamento espiritual dado pelos introdutores, no 
início da caminhada de fé, tem as seguintes finalidades:
• favorecer a atuação do Espírito Santo, que realiza a iniciação da pessoa na vida de 

Cristo e da Igreja;

• ajudar na compreensão do Evangelho e na adesão à pessoa de Jesus Cristo;

• estimular a pessoa no processo de conversão e vivência do Evangelho;

• clarear, motivar e orientar a leitura bíblica e a oração pessoal.�7

Um grupo de ministros de uma capital, ao refletir sobre o que significa anunciar, 
acolher e acompanhar uma pessoa que está afastada da fé, destacou três elementos:
• Rezar pedindo a Deus para preparar o coração dela, tornando-o acolhedor e capaci-

tado para escutar, aprender e aceitar os acontecimentos da vida. Também, pedimos a 
Deus por nós, para que saibamos acolher e acompanhar essa pessoa e como anunciar 
a ela quem é Jesus.

• Ser amigo dela sem forçar o anúncio. Mostrar-lhe o valor da amizade independente 
de ter ou não fé. Apresentar o que Jesus fez em nossa vida, especialmente a passagem 
de como éramos e como somos agora.

• Esclarecer que todos passamos por sofrimentos e demonstrar o quanto Deus nos ama 
e a força que ele nos deu nesses momentos e, então sim, convidá-la para participar da 
comunidade. Relembrando: sem forçar nada, pois Deus realizará no seu tempo aquilo 
que ele quer, tanto para a pessoa como para nós.

Portanto, o anúncio da palavra evangélica exige daquele que dá o testemunho a 
disponibilidade de acompanhar e de ajudar a pessoa que demonstra abertura para 
o Evangelho. Não basta proclamar ou testemunhar uma única vez esta fé no único 
Deus. Será preciso também ajudar a eliminar e a superar os obstáculos que esta fé 
encontra. É preciso estar dispostos a percorrer, com as pessoas sensíveis e interes-

�7 Sobre o introdutor: ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO, Diretório Arquidiocesano da Iniciação 
Cristã, nn. �0, 22, ��9-�20, �24-�2�.
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sadas, um trecho do caminho, mais ou menos longo, mais ou menos árduo, como 
fez o próprio Jesus Cristo ao longo da estrada de Emaús.

Essas dificuldades devem ser matizadas diante da necessidade que as pessoas 
têm de ouvir claramente o anúncio da salvação em Cristo feito por alguém que tes-
temunhe e vibre com tal notícia. Duas irmãs religiosas relataram-me que se espan-
taram com o fato de um sobrinho delas, com cerca de 24 anos, ter, repentinamente, 
se convertido a uma denominação religiosa pentecostal. Esse sobrinho se destacava 
por sua retidão de vida e compromisso com o trabalho, porém, até então, nunca 
manifestara uma definição religiosa.

Após alguns contatos com o pastor de uma comunidade de fé, o rapaz se animou 
sinceramente, e passou a professar a fé com o ardor de todo recém-convertido. Ao 
ser questionado sobre a conversão pelas tias religiosas, afirmou: “Nunca ninguém 
me anunciou Jesus Cristo”. Decorridos mais de quatro anos, o rapaz continua firme 
em sua decisão de fé.

Concluindo
Permanece o desafio de os anunciadores da fé, mais do que nunca, serem teste-

munhas da fé, capazes de transmitir a própria experiência de fé, de se colocarem 
como guias espirituais fundamentados no núcleo da fé, tido não unicamente como 
doutrina, mas como fé dada pela Igreja e professada com convicção.

Ao participar de um retiro de ministros que refletiu sobre o primeiro anúncio aos 
mais afastados da comunidade, um grupo propôs um esquema interessante. Será 
preciso dar três passos com a pessoa, partindo da:
1. Parábola da semente (Mt 13,1-23): torna-se necessário preparar o terreno de quem 

escuta para que a Palavra encontre a terra boa e úmida para fazer brotar a semente;

2.	 Parábola	do	filho	perdido	e	reencontrado (Lc 15,11-32): sem o reconhecimento dos 
próprios pecados, com a atitude correspondente de conversão, não será possível cair 
nos braços da misericórdia do Pai, que ama e vem ao encontro do filho distante de sua 
casa;

3.	 Transfiguração	(Mt 17,1-9): fazer a experiência da beleza da vida em Deus, que o 
Filho tornou possível e real em sua pessoa pela ação do Espírito Santo.

Eis a pertinência e necessidade de aprofundar o primeiro anúncio da fé, reco-
mendado pelos bispos em Aparecida e enraizado nos inícios da pregação apostó-
lica. A publicação desta obra em muito contribuirá neste tempo de busca de apro-
fundamento da identidade cristã no contexto do pluralismo cultural e religioso que 
marca o fim da era de Cristandade com a transmissão cultural da fé e que inicia a 
era de um Cristianismo de convicções e adesão pessoal de fé.
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Anúncio querigmático: sobre o novo 
livro de Joseph Gevaert

Antonio Francisco Lelo1

Está prestes a sair no Brasil a obra O primeiro anúncio: finalidade, destinatários, 
conteúdos, modalidade de presença2. Assinada pelo conceituado Professor Joseph 
Gevaert, ela aborda um tema urgente e necessário para a reflexão atual à luz do 
Documento de Aparecida (DAp).3

O Documento de Aparecida estimula muito a proclamação do querigma como 
o anúncio central da fé em Cristo, do Reino que começa com a sua chegada, da 
salvação que oferece a todo aquele que crê, do destino de vida eterna e da vivência 
da fé como irmãos na Igreja, antecipação e realização do Reino já neste mundo.

A geração adulta de hoje não foi acostumada a ouvir o anúncio destemido e 
testemunhal do Senhor Jesus. A fé cristã estava bem mais adaptada aos sacramentos 
e promessas. Sem dizer que muitas vezes a pregação, a catequese e a liturgia não 
se centravam bem no núcleo de nossa fé em Cristo, em sua Páscoa, no Reino, na 
Igreja; mas se orientavam mais pelas devoções e festas. Quantas vezes a Palavra 
proclamada perdeu lugar para avisos e moralização de costumes...

Em clima de Cristandade, a iniciação cristã era papel da família e da própria 
sociedade. A primeira adesão a Jesus Cristo era suposta, pois o contexto social já 
levava à prática cristã. A catequese, em geral para crianças, acentuava fortemente 
a dimensão doutrinal. Havia pouca preocupação missionária, pois os esforços se 
concentravam mais em uma forma pastoral de conservação, de manutenção dos 
valores religiosos oficialmente proclamados na sociedade, do que propriamente 
em promover a evangelização.

Passamos por uma mudança de época:4 espaço virtual, globalização, tecnolo-
gia e pesquisa. Mudam-se os referenciais do juízo ético, dos padrões histórico-cul-
turais. Esses padrões nos deixam com a sensação de que nosso passado se perdeu 
na distância do tempo, pois ficou velho demais, os padrões são outros. Isso nos leva 
a uma crise de sentido da vida, ao subjetivismo exacerbado, e muitas vezes ficamos 
perdidos diante da pluralidade de concepções e alternativas.

A fé é posta à prova com a crise de valores: banalização da pessoa, corrupção, 
destruição do meio ambiente e o sucesso de conversões motivadas pela teologia da 
prosperidade, que atribui os males ao tentador e acentua as vantagens que a pessoa 
de fé desfruta neste mundo. O impacto do pluralismo cultural e religioso marca o 

� O articulista é presbítero, doutor em Liturgia pela Universidade de Salamanca, e editor-assistente de Paulinas 
Editora.

2 Cf. Joseph Gevaert, O primeiro anúncio: finalidade, destinatários, conteúdos, modalidade de presença. No 
prelo pela Editora Paulinas.

� A edição brasileira não contempla os dois capítulos iniciais da obra original em italiano porque 
tratam de temas próprios do continente europeu.

4 DAp, n. 44.
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fim da era de Cristandade e põe em crise o paradigma tradicional da transmissão 
da fé. Assumir o modelo catecumenal exige uma prática pastoral que abandone o 
conceito de Cristandade.

O pluralismo religioso questiona o ser humano em suas escolhas mais profun-
das, requer convicção e discernimento de opção religiosa. Passamos de um Cris-
tianismo herdado automaticamente para um Cristianismo de opção consciente; de 
uma fé transmitida para uma fé contagiante.

Hoje, mais do que batizar por tradição familiar, o indivíduo é intensamente esti-
mulado a construir sua própria identidade de fé. Um dos grandes ideais modernos 
é a realização pessoal. Portanto, melhor que confiar no ideal de uma sociedade 
cristã, vamos estabelecer processos de amadurecimento da fé nos quais o cristão 
adquira convicções e estabeleça valores que orientem sua existência.

Urge anunciar Jesus Cristo liberto dos fundamentalismos que tentam aprisioná-lo 
como um milagreiro. Muitos buscam uma Igreja como casa dos milagres, uma 
Igreja de resultados que gire em torno de si mesma, que atende perifericamente os 
pedidos, sem as preocupações do Reino.

Evita-se pensar que as pessoas já sejam crentes. Mais do que nunca se faz neces-
sário o “primeiro anúncio” em todas as formas de catequese e que todo encontro 
de fiéis se torne ocasião para recuperar o coração da fé (querigma) e o convite para 
a adesão inicial. Entre tantas propostas de fé, urge fazer a experiência no Deus uno 
e trino, como comunidade de amor. Conhecer e relacionar-se com Jesus de Nazaré 
e sentir-se incomodado com o anúncio do Reino.

Muitos que participam de vez em quando de nossas assembleias ou pedem o Ba-
tismo para os filhos deixaram de lado a vida de fé e ainda não receberam os sacra-
mentos da Confirmação ou da Eucaristia. São profissionais capacitados, adquiriram 
maturidade nas relações afetivas e pessoais, porém a consciência de fé cristã ainda 
permanece na infantilidade, sem alcançar o Deus libertador anunciado por Jesus 
Cristo. Há que convidá-los para que busquem em sua paróquia o catecumenato 
pós-batismal de adultos, a fim de formar um grupo específico.5

Faz sentido perguntar quem é Deus para o cristão. Que significa a fé no único Deus 
verdadeiro? Quem é Jesus Cristo? Qual é o conteúdo do Evangelho que Deus mesmo ma-
nifesta por meio do Cristo? Qual é o caminho de Cristo para alcançar a Vida eterna?

Experiência de fé
Para muitos de nós, agentes de pastoral e catequistas, que fomos educados be-

bendo da tradição católica, de caráter mais devocional, esse modo de evangelizar 
é novo, mas nos orienta para uma catequese mais centrada no essencial da expe-
riência de fé, como Boa-Nova que nos impele a comunicá-la com convicção e 
destemor. Em um mundo secularizado, mais vale o testemunho que as palavras.

A catequese querigmática vai nos ajudar a ser mais testemunhais em nossa ma-
neira de propor a fé. Sobretudo se nós cremos e vivemos pela fé: “Quanto a nós, 
não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). Ou, en-
tão: “O que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da Palavra da Vida 
— vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a 
vós anunciamos” (�Jo �,�-2).

� Para essa finalidade, recomendamos: BRUSTOLIN, L. A.; LELO, A. F. Caminho de fé; itinerário de 
preparação para o Batismo de adultos e para a Confirmação e Eucaristia de adultos batizados. São Paulo: 
Paulinas, 2006. BLANKENDAAL, A. F. Seguir o mestre; Batismo e/ou Confirmação e Eucaristia de adultos. 
São Paulo: Paulinas, 2007. 2 v.
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Anunciar o querigma implica comunicar a própria experiência de fé, posicio-
nar-se como pessoa de fé numa sociedade que duvida, questiona, põe à prova as 
convicções do missionário. Não se trata só de falar a verdade de fé, antes se trata de 
apresentar um estilo de vida, uma postura, um modo de ser no mundo, em que se 
demonstra a fé na qual se crê, se celebra e se estabelece relações com o próximo.

O querigma envolve a pessoa do missionário, sua experiência de fé é determi-
nante para anunciar. O grau de sua realização pessoal interage com a mensagem. 
Só se empolga o ouvinte com a mensagem de vida que se tem a oferecer, mas que, 
antes de tudo, é mensagem de vida para quem anuncia. A vibração interior é fun-
damental.

Antes de ser uma obrigação ou apenas o cumprimento de alguns preceitos ou 
mandamentos, viver a fé cristã é a maior alegria que o coração humano pode al-
cançar. Significa, antes de tudo, ter encontrado a pérola preciosa do Reino, sentir-se 
amado pelo Pai, salvo em Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.

A dificuldade da fé em Deus não se trata simplesmente de considerar “verdadeira” 
uma afirmação teológica, mas sim de entrar nesse relacionamento pessoal com Deus, 
o qual exige uma mudança fundamental de perspectiva e de impostação da vida.

A comunidade de fé

A experiência de fé pessoal sofre o corretivo da experiência de fé eclesial, do 
estudo e aprofundamento da Palavra, da compreensão do mundo, caso contrá-
rio incorreremos num subjetivismo autoritário, na visão limitada deste ou daquele 
mestre de espírito.

A maior experiência de abertura para Deus se dá na Encarnação, na qual Deus se faz verdadei-
ramente um com o ser humano, sendo em tudo igual a ele, menos no pecado. Em Jesus Cristo, 
o ser humano, – e particularmente o cristão, que é um outro Cristo, pois a partir do Batismo foi 
configurado a ele próprio – é chamado a viver essa íntima relação com Deus. Jesus é o rosto 
humano de Deus, próximo a cada um dos homens e mulheres e, através dele e por causa dele, 
todo ser humano pode fazer verdadeiramente essa experiência com Deus (cf. Jo �,�6-�8).6

A comunidade é o lugar da experiência de Deus. Na comunidade de fé encon-
tramos o essencial de nossas vidas – a revelação de Deus. A Casa do Pai reúne seus 
filhos ao redor da mesa. Ele nos dirige a Palavra e pela força do Espírito penetra 
juntas e ligaduras. A Palavra revela nossas reais intenções, vê o mais profundo de 
nossos corações. Na comunidade nos reunimos ao redor das duas mesas, que no 
fundo formam uma só, a da Palavra e a da Eucaristia. Participar do banquete dessas 
mesas ou entrar em comunhão com o Cristo Palavra e Eucaristia significa aceitar 
que sua proposta de vida aconteça em nossa existência. Somente o Espírito Santo 
tem acesso ao nosso interior. Em nosso íntimo, ele transforma nossa maneira es-
treita, na maioria das vezes interesseira, de ver as pessoas, os acontecimentos ao 
nosso redor.

A Igreja não é somente o que aparece externamente. Nela há uma vida escon-
dida que empurra, move e vivifica: é o Espírito. O Espírito invisível habita em cada 
um de nós, anima-nos e nos fortalece para superar as debilidades de nossa carne e 
para formar um só corpo, uma só comunidade.

A comunidade de fé, apesar da imperfeição de seus membros, abriga em seu 
interior o mistério de salvação. Por isso os batizados atuam com valentia na edifi-
cação da comunidade e na caridade social: “[...] também vós, como pedras vivas, 

6 NÚCLEO DE CATEQUESE PAULINAS. Cristãos a serviço do Reino. Formação do agente pastoral na 
paróquia. São Paulo: Paulinas, 2009. p. �6.
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formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios 
espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo” (�Pd 2,�).

A comunidade, ao se comprometer a anunciar o Evangelho como Boa-Notícia 
para nossas vidas, ilumina nosso querer e nosso coração para que andemos se-
gundo a vontade do Pai e encontremos o caminho da vida e da plena realização 
humana.

Objetivo

A finalidade da catequese é aprofundar o primeiro anúncio do Evangelho: levar o catequizando 
a conhecer, acolher, celebrar e vivenciar o mistério de Deus, manifestado em Jesus Cristo, que 
nos revela o Pai e nos envia o Espírito Santo. Conduz à entrega do coração a Deus, à comunhão 
com a Igreja, corpo de Cristo (cf. DGC 80-8�; Catecismo 426-429), e à participação em sua 
missão.7

Proclamar o querigma é suscitar a fé em Jesus de Nazaré como Messias e Filho 
de Deus, de modo que tal aceitação se atualize em salvação para o crente.

A iniciação cristã e o querigma
No Documento de Aparecida a conversão inicial é impactante do primeiro 

anúncio –querigma – como um elemento constituinte da formação do discípulo e 
não somente como o tempo de uma fase, mas também como o fio condutor de um 
processo a partir do qual acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verda-
deira (cf. n. 278a).

Sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação na vida 
cristã que comece pelo querigma e que, guiado pela Palavra de Deus, conduza ao encontro 
pessoal, cada vez maior, com Jesus Cristo [...] e que leve à conversão, ao seguimento em uma 
comunidade eclesial e a um amadurecimento de fé na prática dos sacramentos, do serviço e da 
missão.8

Alimenta-se essa experiência do encontro no cultivo da amizade com Cristo na 
oração, no apreço pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e no com-
promisso apostólico mediante um permanente serviço aos demais.9

O pré-catecumenato
O processo catecumenal do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) contem-

pla, em sua primeira etapa (nn. 9-�2), especificamente, o anúncio querigmático. 
Essa fase, também chamada de pré-catecumenato, distingue-se, essencialmente, 
pelo anúncio, pela acolhida e pela conversão dos que desejam ser cristãos e ingres-
sar na comunidade dos fiéis, que é uma experiência viva da presença do Espírito e 
de comunhão no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro contato 
daquele que pede a fé com a comunidade cristã. É um tempo de evangelização, 
sem duração prevista.

Ao consideramos a situação dos adultos afastados da fé que vêm à nossa comu-
nidade para dar seus primeiros passos de conversão e de experiência do amor e 
da misericórdia de Deus em suas vidas, avaliamos a importância da acolhida e do 
acompanhamento pessoal que requer tal aproximação.

7 CNBB. Diretório Nacional de Catequese. São Paulo: Paulinas, 2006. n. 4�. (Col. Documentos da 
CNBB, n. 84.)

8 DAp, n. 289.
9 Ibid. n. 299.
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Anúncio

Deus é a origem e o destino de toda criatura. Deus pessoal, absolutamente úni-
co, do qual tudo se origina e no qual se encontram a vocação e o destino último. 
Deixar Deus para outra hora da vida é diferente da ação de Jesus, que se inspira 
radicalmente na certeza de que o crer no Deus vivo, o levar absolutamente a sério 
o relacionamento de fé, de amor e de esperança para com o único Deus verdadeiro 
é o fundamento mesmo da vida humana e única garantia da participação na vida 
eterna com Deus.

[...] O centro do primeiro anúncio (querigma) é a pessoa de Jesus, proclamando o Reino como 
uma nova e definitiva intervenção de Deus que salva com um poder superior àquele que utilizou 
na criação do mundo. Essa Salvação “é o grande dom de Deus, libertação de tudo aquilo que 
oprime a pessoa humana, sobretudo do pecado e do Maligno, na alegria de conhecer a Deus e 
ser por ele conhecido, de o ver e se entregar a ele” (EN 9; DGC �0�).�0

O conteúdo fundamental do querigma é a morte e ressurreição de Jesus Cristo 
enquanto acontecimento salvífico atual. O Diretório Nacional de Catequese, nos 
números �0-�2, explicita os elementos essenciais que devem fazer parte do que-
rigma:
• Jesus que anuncia a chegada do Reino e o amor do Pai;

• a salvação em Cristo e a nossa correspondência e responsabilidade para com esse 
amor;

• a Igreja, germe e início desse Reino;

• o destino eterno e glorioso daquele que crê, ama e espera.

O querigma apresenta o primeiro anúncio vigoroso da pessoa de Jesus Cristo, do 
Reino, da Igreja e da salvação. Intui-se que o Deus anunciado por Jesus Cristo é alguém 
significativo e vital para sua realização pessoal. “Aqueles que serão seus discípulos já 
o buscam (cf. Jo �,�8), mas é o Senhor quem os chama: ‘Segui-me’ (Mc �,�7; Mt 9,9). 
É necessário descobrir o sentido mais profundo da busca, assim como é necessário 
propiciar o encontro com Cristo que dá origem à iniciação cristã”.11

O Verbo de Deus, Jesus, se fez carne e tornou-nos “participantes da natureza 
divina” (2Pd �,4). Isso para que, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo 
assim a filiação divina, nos tornemos filhos de Deus. Jesus é a admirável união da 
natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Um na Trindade. 
É verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

Com Jesus, Verbo de Deus encarnado, acontece a maior novidade: Deus se re-
vela em seu Filho. A salvação nos foi dada, toda a plenitude da história humana 
chega ao seu ápice. Agora vivemos o tempo novo ou os últimos tempos, porque 
nada pode ser maior que a novidade: Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo 
para nos salvar.

O Reino não é comida nem bebida. Ele se faz presente naqueles que aderiram a 
Cristo e vivem conforme o modo que Jesus atuou nesse mundo. Jesus é o Messias 
esperado que veio libertar os oprimidos e inaugurar o “Reino de Deus [que] é jus-
tiça e paz e alegria no Espírito Santo” (Rm �4,�7).

Esse foi o anúncio impactante de Pedro e Paulo que ficou registrado em Atos dos 
Apóstolos e nas Cartas. Em frases curtas e testemunhais apresentam o Deus reve-

�0 CNBB, Diretório Nacional de Catequese, n. �0.
11 DAp, n. 278a.
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lado por Jesus e a novidade de vida que os levavam a ser apóstolos, enviados da 
verdade. “O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a escutar 
Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno 
significado a suas vidas e a seguir seus passos”.�2

São Paulo, em seu querigma, fala da relação pessoal com o único Deus verda-
deiro como algo que precede o anúncio do Evangelho (At �4,��; �Ts �,9-�0; Jo 
�7,�). Crer no único Deus verdadeiro não deve ser entendido apenas como ato no-
cional e cognitivo, mas sim como começar a ter uma relação pessoal de confiança 
e de amor para com Deus. Crer em Deus significa confiar nele (fides qua, adesão). 
Confiança de fé em um Deus que já se revelou e com o qual me comprometi. Âm-
bito da aliança (amor e confiança razoável). Não é confiança cega, está conjugada 
com uma determinada ideia de Deus e uma determinada verdade (conteúdos dog-
máticos) que apoiam a confiança nele.

Anúncio e prosperidade

Em tempos de apelação do sagrado, de relação utilitária com Deus, é hora de nos 
perguntarmos em que Deus queremos acreditar. Será que a fé tem de necessariamente 
responder, atender necessidades imediatas para a pessoa descobrir quem é Deus?

Atualmente, há pessoas que aproveitam das desgraças do povo para fazer falsas 
promessas de milagres. Numa sociedade que prega a prosperidade baseada no 
consumo, a fé se torna um negócio lucrativo. Uma pessoa desesperada quer uma 
solução mágica. O aflito não quer receber a bênção divina, mas quer fazer um 
negócio para que a sua vida melhore. Os templos religiosos lotados de pessoas são 
sinal da bênção ou do desespero de uma sociedade desordenada e caótica?

Uma atitude conscienciosa será demonstrar a gratuidade do seu amor incon-
dicional a ponto de enviar o seu Filho, Jesus. Por isso ele conta com a adesão de 
nossa parte, sem, contudo, nos poupar das limitações, tragédias e problemas da 
ordem de nossa natureza humana.

Permanece a força do grande anúncio do Deus vivo que escuta o clamor, ergue 
seu braço forte e tem sua mão estendida para salvar o povo da escravidão do faraó, 
do culto aos falsos ídolos, e conduzi-lo à terra prometida.

A ação divina é pessoal e intransferível, porém seu âmbito de ação é comunitá-
rio e eclesial. O povo do Senhor passa a ser cuidado e conduzido em asas de águia, 
pois com ele se estabelece a aliança: “Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus” 
(Ez �6,28).

Na linguagem do Novo Testamento, o testemunho do único Deus verdadeiro 
contém também um apelo e, ao mesmo tempo, uma ajuda eficaz, a fim de con-
ceder a Deus um lugar vital, aliás, o lugar central na vida humana, e assumir, em 
relação a ele, aquela atitude fundamental de “amar a Deus sobre todas as coisas e 
o próximo como a si mesmo”. Este é, precisamente, o significado que está por trás 
da expressão bíblica: “conhecer a Deus”, conhecer o único Deus verdadeiro.

Características

A homilia e a catequese serão querigmáticas na medida em que apresentem 
certas características próprias do ser e finalidade do querigma:
• emprego da Sagrada Escritura, mostrando como Deus em e por Jesus de Nazaré entra 

na história da humanidade;

�2 Ibid., n. 279.
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• anúncio do Mistério Pascal de Jesus Cristo em e por quem Deus nos dá a salvação;

• testemunho feliz da atualidade da redenção, pois o que se anuncia é o que se experi-
menta e se vive.

Acolhida

Este tempo convida nossas comunidades a ser mais acolhedoras, a ter mais aten-
ção com aqueles que participam de vez em quando. Imaginem quantas pessoas 
passam por nós na comunidade e não nos damos conta. Entram e saem sem ser 
percebidas. E, às vezes, quando nos procuram, somos mais burocratas do que ir-
mãos preocupados em ajudar.

Acolher o catequizando significa ter cuidado para ouvir suas motivações de fé, 
sua história de vida e seus problemas. Na verdade, a conversão de um adulto im-
plica um repasse das dimensões de toda a sua vida, o que requer tempo de escuta, 
acompanhamento, amizade, confiança e respeito por suas convicções e experiên-
cias, muitas vezes sofridas.

Quando acolhe alguém, o introdutor ou o catequista o faz não em seu nome 
pessoal ou por qualquer outro tipo de sentimento que o envolva, mas sim unica-
mente em nome de Cristo e da Igreja. Em Lc ��,��-�2, no episódio do filho pródi-
go, não se pode esquecer a cena do pai que, ao avistar o filho de longe, se encheu 
de compaixão. Correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou.

Às vezes, procuramos muitas coisas, pensamos em muitas soluções, ativida-
des, e esquecemos que na simplicidade delas encontramos as soluções. O que 
são “abraços e beijos”? Gestos simples, mas que por preconceito são negados. O 
pai não disse nada ao filho nem cobrou uma situação; apenas o abraçou e beijou, 
trazendo-o para uma nova condição de vida. O filho, por sua vez, se sentiu amado, 
até tentou justificar, mas foi em vão, o pai o amava mais. Claro que a pessoa pode 
ter um impedimento de comunhão, mas não de ser amada, acolhida e participar 
naquilo que se pode participar. Agora, por que esses gestos tão simples resolvem a 
maioria dos problemas? Porque ninguém consegue, com todo o dinheiro do mun-
do, comprar um abraço ou um beijo. Esses gestos não se vendem nem se encon-
tram numa vitrine.

Como acolhemos as pessoas é o que faz a diferença e determina como vão ser as 
coisas de agora em diante. A resistência existe, não da parte do pai, mas do irmão. Mui-
tos catequistas agem com muitas justificativas, assim como o irmão do filho pródigo.

“Se não houver uma boa acolhida, todos os trabalhos, todas as ações e a co-
munidade em si estão fadados ao fracasso. Ninguém quer permanecer onde não é 
bem acolhido. Para que um trabalho dê frutos é preciso, primeiro, que seus agentes 
sintam-se acolhidos.”13

A acolhida feita por Jesus é um gesto de amor e só quem ama acolhe aqueles que 
são vítimas do desamor. A acolhida provoca transformações mútuas. Ao acolher-
mos, somos, simultaneamente, acolhidos e essa reciprocidade é transformadora, 
provocadora de situações que geram outros gestos de amor.

“Acolher significa oferecer refúgio, proteção ou conforto. É mostrar, com gestos 
e palavras, que a comunidade paroquial é o espaço onde se pode encontrar essa 
segurança.”�4

13 PEREIRA, José Carlos. Pastoral da acolhida. Guia de implantação, formação e atuação dos agentes. 
São Paulo: Paulinas, 2009. p. ��-�4.

�4 Ibid. p. �4-��.
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Ao acolher bem, estamos dizendo àquela pessoa: você é muito importante no 
nosso meio, sua presença vem enriquecer o nosso grupo, você tem muito valor. 
Acolher bem é valorizar a pessoa que chega, independentemente de quem seja, e, 
com isso, ela, sentindo-se valorizada, vai se empenhar em ajudar, dando, assim, o 
melhor de si. Todos ganham com isso. Recordemos a acolhida que Jesus deu à mu-
lher tida como pecadora e a transformação que a boa acolhida fez em sua vida.

A pessoa, quando chega à comunidade e é bem acolhida, tem vontade de permanecer e, se a 
acolhida foi verdadeira, ela permanece de fato. A boa acolhida é uma das qualidades mais im-
portantes de nossas paróquias. Paróquia que acolhe bem terá sempre bons agentes de Pastoral e, 
com isso, cresce sempre mais.15

Conversão

Com a graça de Deus, há uma conversão inicial, por meio da qual a pessoa se 
sente chamada a afastar-se do pecado e a mergulhar no mistério do amor de Deus 
(cf. RICA, n. �0). “O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a 
escutar Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá 
pleno significado a suas vidas e a seguir seus passos” (DAp, n. 279). O querigma 
traça uma catequese propositiva com forte capacidade missionária de anúncio de 
conversão, adesão a Cristo e mudança de vida.

Apresentar a pessoa e a missão de Jesus que vem ao mundo é algo que nos en-
tusiasma e nos faz viver com mais alegria. Temos dificuldade de pensar quem de 
fato é Jesus. Normalmente, é mais fácil pensar em um menino que nasceu indefeso 
e pobre e desperta sentimentos de ternura. Ou, então, pensamos em Jesus compas-
sivo e misericordioso que nos ajuda em nossas necessidades; que, por ter sofrido 
a violência humana, é solidário também com o nosso sofrimento. Porém não nos 
preocupamos na mesma intensidade em conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus, 
sua missão e seu ensinamento.

Há que acrescentar à devoção que sentimos pelo Jesus sofredor ou ao Cristo 
presente na santa Eucaristia as atitudes do discípulo que segue a Cristo. O senti-
mento de devoção deve nos levar ao desejo de segui-lo, de viver como ele viveu, 
o que significa um profundo desejo de conversão. A pessoa, situada no início da 
fé, sente-se misteriosamente chamada por Deus, a quem urge dar uma resposta. 
Quando a resposta é afirmativa, Deus ocupa o centro da sua vida.

É nesse diálogo, que o ser humano decide livremente que Deus ocupe o centro 
de sua vida, e os desejos de Deus sejam os desejos de sua vontade humana, e que 
o amor de Deus seja o fundamento de seu amor humano. Inicia-se o seguimento 
de Jesus.

Acompanhamento pessoal

Neste período de contato e esclarecimento das intenções, projetos e objetivos do 
catequizando e da comunidade dá-se a atuação do introdutor. O introdutor é alguém 
mais experiente na vida de fé, um verdadeiro guia espiritual, mais andado na fé, um 
amigo que, partilhando sua própria experiência com o candidato, vai ajudá-lo a cami-
nhar na fé e estabelecer uma relação pessoal com Deus e com a comunidade. “Quanto 
mais personalizado for o acompanhamento, maiores serão os rendimentos e mais soli-
dificada será esta primeira etapa do processo catecumenal.”�6

15 Ibid. p. �7.
�6 ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO. Diretório Arquidiocesano da Iniciação Cristã. Rio de Janeiro: 

Nossa Senhora da Paz, 2008. n. ��6.
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No catecumenato pós-batismal com adultos ou com os jovens na Crisma o intro-
dutor será aquele amigo que conversará particularmente com o candidato, escutará 
sua história de vida, seus anseios e projetos. Também o ajudará a dar os primeiros 
passos na vida de comunidade e o acompanhará no crescimento de sua oração. 
Fundamentalmente, é alguém próximo que escuta, acompanha e testemunha a 
grandeza e a força da fé na vida de uma pessoa.

Anuncia o querigma, com seus principais conteúdos; auxilia na descoberta pes-
soal da Boa-Nova de Jesus Cristo; e acompanha o processo de conversão daqueles 
que procuram o Deus vivo. Introdutores e catequistas tudo farão para que os cate-
quizandos sintam-se amados por Deus, acolhidos pela comunidade e motivados a 
iniciar o itinerário.

Possivelmente, será membro ativo de alguma pastoral. O grupo de introduto-
res se enriquece quando seus membros são participantes das diversas pastorais e 
movimentos paroquiais, visto que um dos objetivos do trabalho do introdutor é o 
estreitamento de laços do candidato com a comunidade a fim de dar-lhe maior 
segurança e força para o início de sua caminhada cristã.

Em qualquer situação, a evangelização deve acontecer num clima de acolhi-
mento, com linguagem acessível e em tom coloquial, para que as pessoas sintam-se 
à vontade em participar. O acompanhamento espiritual dado pelos introdutores, no 
início da caminhada de fé, tem as seguintes finalidades:
• favorecer a atuação do Espírito Santo, que realiza a iniciação da pessoa na vida de 

Cristo e da Igreja;

• ajudar na compreensão do Evangelho e na adesão à pessoa de Jesus Cristo;

• estimular a pessoa no processo de conversão e vivência do Evangelho;

• clarear, motivar e orientar a leitura bíblica e a oração pessoal.�7

Um grupo de ministros de uma capital, ao refletir sobre o que significa anunciar, 
acolher e acompanhar uma pessoa que está afastada da fé, destacou três elementos:
• Rezar pedindo a Deus para preparar o coração dela, tornando-o acolhedor e capaci-

tado para escutar, aprender e aceitar os acontecimentos da vida. Também, pedimos a 
Deus por nós, para que saibamos acolher e acompanhar essa pessoa e como anunciar 
a ela quem é Jesus.

• Ser amigo dela sem forçar o anúncio. Mostrar-lhe o valor da amizade independente 
de ter ou não fé. Apresentar o que Jesus fez em nossa vida, especialmente a passagem 
de como éramos e como somos agora.

• Esclarecer que todos passamos por sofrimentos e demonstrar o quanto Deus nos ama 
e a força que ele nos deu nesses momentos e, então sim, convidá-la para participar da 
comunidade. Relembrando: sem forçar nada, pois Deus realizará no seu tempo aquilo 
que ele quer, tanto para a pessoa como para nós.

Portanto, o anúncio da palavra evangélica exige daquele que dá o testemunho a 
disponibilidade de acompanhar e de ajudar a pessoa que demonstra abertura para 
o Evangelho. Não basta proclamar ou testemunhar uma única vez esta fé no único 
Deus. Será preciso também ajudar a eliminar e a superar os obstáculos que esta fé 
encontra. É preciso estar dispostos a percorrer, com as pessoas sensíveis e interes-

�7 Sobre o introdutor: ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO, Diretório Arquidiocesano da Iniciação 
Cristã, nn. �0, 22, ��9-�20, �24-�2�.
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sadas, um trecho do caminho, mais ou menos longo, mais ou menos árduo, como 
fez o próprio Jesus Cristo ao longo da estrada de Emaús.

Essas dificuldades devem ser matizadas diante da necessidade que as pessoas 
têm de ouvir claramente o anúncio da salvação em Cristo feito por alguém que tes-
temunhe e vibre com tal notícia. Duas irmãs religiosas relataram-me que se espan-
taram com o fato de um sobrinho delas, com cerca de 24 anos, ter, repentinamente, 
se convertido a uma denominação religiosa pentecostal. Esse sobrinho se destacava 
por sua retidão de vida e compromisso com o trabalho, porém, até então, nunca 
manifestara uma definição religiosa.

Após alguns contatos com o pastor de uma comunidade de fé, o rapaz se animou 
sinceramente, e passou a professar a fé com o ardor de todo recém-convertido. Ao 
ser questionado sobre a conversão pelas tias religiosas, afirmou: “Nunca ninguém 
me anunciou Jesus Cristo”. Decorridos mais de quatro anos, o rapaz continua firme 
em sua decisão de fé.

Concluindo
Permanece o desafio de os anunciadores da fé, mais do que nunca, serem teste-

munhas da fé, capazes de transmitir a própria experiência de fé, de se colocarem 
como guias espirituais fundamentados no núcleo da fé, tido não unicamente como 
doutrina, mas como fé dada pela Igreja e professada com convicção.

Ao participar de um retiro de ministros que refletiu sobre o primeiro anúncio aos 
mais afastados da comunidade, um grupo propôs um esquema interessante. Será 
preciso dar três passos com a pessoa, partindo da:
1. Parábola da semente (Mt 13,1-23): torna-se necessário preparar o terreno de quem 

escuta para que a Palavra encontre a terra boa e úmida para fazer brotar a semente;

2.	 Parábola	do	filho	perdido	e	reencontrado (Lc 15,11-32): sem o reconhecimento dos 
próprios pecados, com a atitude correspondente de conversão, não será possível cair 
nos braços da misericórdia do Pai, que ama e vem ao encontro do filho distante de sua 
casa;

3.	 Transfiguração	(Mt 17,1-9): fazer a experiência da beleza da vida em Deus, que o 
Filho tornou possível e real em sua pessoa pela ação do Espírito Santo.

Eis a pertinência e necessidade de aprofundar o primeiro anúncio da fé, reco-
mendado pelos bispos em Aparecida e enraizado nos inícios da pregação apostó-
lica. A publicação desta obra em muito contribuirá neste tempo de busca de apro-
fundamento da identidade cristã no contexto do pluralismo cultural e religioso que 
marca o fim da era de Cristandade com a transmissão cultural da fé e que inicia a 
era de um Cristianismo de convicções e adesão pessoal de fé.
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Princípios para uma eclesiologia 
histórica à luz do século XX

Roger Haight1

Duas grandes características da consciência cristã foram nutridas no decorrer do 
século XX: a consciência histórica e a consciência social. A consciência histórica 
refere-se a uma apropriação autoconsciente das conseqüências da historicidade. 
Todo mundo compartilha uma consciência em algum grau, mas em  diferentes 
profundidades de apreciação. Para muitos, ao final do século XX, viver na história 
significa que tudo, toda pessoa, toda instituição, idéia e valor, tem uma existência 
particular, e seu significado é intrinsecamente influenciado por seu tempo, lugar 
e circunstâncias. Em si mesma, essa consciência não precisa implicar relativismo;  
ela pode ainda possibilitar convicções de verdades atemporais e a continuidade 
de valores intrinsecamente humanos. Mas não de uma maneira que a verdade e 
o valor ainda subsistam. É bem mais difícil, se não impossível, pretender que ins-
tituições particulares do passado sejam imutáveis ou desejadas por Deus em suas 
formas pretéritas, que as instituições da igreja não possam ou não mudem a exem-
plo de todas as outras instituições humanas finitas. Mudança e diferença, tal como 
se manifestam à simples comparação entre a igreja de hoje e a igreja em qualquer 
período pré-moderno, constituem a natureza intrínseca da existência temporal fini-
ta. Nossa experiência mais primitiva, aquela que mais se aproxima da base, possui 
o caráter de uma narrativa: não existe nada nem pode ocorrer percepção alguma 
que não provenha de algum ponto específico nem se dirija ao futuro. A consciência 
histórica que aflorou na igreja através dos movimentos missionários e ecumênicos, 
e que caracteriza nossa nova experiência de nós mesmos como uma única huma-
nidade em um só mundo, obrigou ao estabelecimento de distinções entre o que é 
essencial e o que é periférico na existência eclesial.2 Uma eclesiologia historica-
mente consciente hoje em dia deve ser modesta, não pode ser absolutista, deve ser 
aberta ao mundo e a outras igrejas.3

A consciência social refere-se a um reconhecimento do grau em que as condi-
ções sociais influenciam opiniões, atitudes, conhecimentos e convicções de qual-
quer grupo de pessoas. Exatamente na época em que o movimento ecumênico 
estava decolando, no final dos anos 20 do século XX, H. Richard Niebuhr escreveu 
seu The Social Sources of Denominationalism, mostrando como pouca doutrina 
e como muitos elementos concretos do etos das igrejas foram responsáveis pela 
identidade e pela divisão.4 O próprio Conselho Mundial das Igrejas dá um grande 

� Esta nota é extraída da obra de Roger Haight: Christian Community in History; v. 2: Comparative Ecclesiology. 
New York: Continuum, 2005. A obra sairá proximamente pela Ed. Paulinas na coleção “Ecclesia XXI”.

2 A categoria da “adiáfora” da eclesiologia da Igreja da Inglaterra no século XVI tornou-se, na eclesiologia do 
Vaticano II, uma “hieraquia de verdades”. Ambas refletem uma consciência histórica.

� Existem algumas igrejas que absolutamente não compartilham essas características. Mas ainda se depende 
de uma eclesiologia integral que dê conta dessas igrejas em sua própria autocompreensão.   

4 RICHARD NIEBUHR, H. The Social Sources of Denominationalism. New York, World Publishing, �972, 
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testemunho das diferenças que radicam profundamente no sistema social e na tra-
dição. Evidentemente, quando essas idéias e convicções vivas são destacadas de 
suas matrizes sociais, manipuladas, escamoteadas e mescladas com outras,  como 
parece ser o caso em várias asserções ecumênicas, o resultado pode ser retratado 
como um compromisso superficial. Cada qual tende a dizer: “Nenhuma verdade 
e nenhuma eclesiologia pode aproximar-se da integridade e da autenticidade de 
minha comunidade”. É apenas em um horizonte expandido de relações recíprocas 
que se pode começar a internalizar a construção social da realidade e a relativida-
de social e cultural de todo conhecimento.5 O processo de reconhecimento e de 
enfrentamento dessa questão esteve em curso no seio da igreja ao longo de todo o 
século XX. Esse processo está longe de ter chegado ao fim: ele jamais estará com-
pleto. Mas a profundidade do que se acha envolvido aqui entrou em uma nova fase 
na terça parte do século XX à medida que as igrejas passaram a tratar de seu status 
na família das religiões mundiais. 

Contra o pano de fundo de como a consciência cristã se desenvolveu no decurso 
do século XX, a atenção se volta agora para a formulação de alguns ensinamentos 
e princípios que foram mediados ou representados no movimento ecumênico, na 
formação do Conselho Mundial das Igrejas, no grande evento do Concílio Vaticano 
II e na emergência das teologias da libertação. 

A unidade da igreja como um todo é uma qualidade essencial. Hoje, apenas 
uma unidade na diferença é exeqüível, e essa unidade é mais de valor do que de 
uniformidade. Talvez a lição mais importante para a eclesiologia internalizada no 
transcurso do século XX tenha concernido ao valor e à qualidade da unidade da 
igreja. O aprendizado dessa lição se deu por meio de uma experiência de contras-
te. As divisões entre as igrejas cristãs não são simplesmente escandalosas: também 
comprometem seriamente a missão da igreja perante o mundo, tanto o mundo 
daqueles que não são cristãos, e aos quais a igreja se dirige por intermédio de seus 
missionários, como o mundo da Europa cristã, no qual a igreja teve pouca influência 
na prevenção de duas guerras mundiais. A reação contra essa divisão na enorme es-
cala do movimento ecumênico ao longo de todo o século afirmou dramaticamente 
a intrínseca necessidade de tornar visível, tangível, organizacional, real, a unidade 
em Cristo e no Espírito. Ele já não  podia manter-se no nível nocional de um nome 
comum ou de um conjunto comum de doutrinas; ele precisava ser atualizado em 
alguma forma organizacional. Mas essa unidade só podia se realizar no contexto 
da consciência histórica e social recentemente internalizada. Esse moderno quadro 
de referência, por sua vez, a um só tempo permitiu que a unidade tomasse forma e 
alterou o caráter da unidade que era possível e dessa forma foi buscada: ela tinha 
de ser uma unidade em meio a diferenças. O que unia as igrejas devia transcendê-
las, permitindo assim reais diferenças entre elas. A unidade tem de ser pluralista. 
Muito embora possa parecer um clichê hoje em dia, ela é, como a consciência his-
tórica, apreciada em diferentes níveis e com vários delimitações. É surpreendente, 
de fato, quão pouco o clichê se reflete no comportamento da igreja. 

A comunidade existencial em Cristo tem  prioridade sobre o consenso doutriná-
rio. Essa é uma afirmação da relativa importância dos diferentes níveis de comuni-
dade e de vínculos comunitários. Ela não declara uma tese contenciosa, como em 
um jogo competitivo, de soma zero, em que a atribuição de prioridade a um fator 

originalmente �929. 
5 MANNHEIM, Karl. Ideology and Utopia: An Introduction  to the Sociology of Knowledge. New York, 

Harcourt Brace, �985, originalmente �9�6, explica esses conceitos básicos de uma maneira objetiva que 
rejeita o relativismo. 
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minimiza a importância de um outro fator, nesse caso, a expressão doutrinária. 
Com efeito, a confraternidade em Cristo transcende por completo o consenso dou-
trinário, e todo cristão que tem amigos em outras igrejas sabe que isso é verdade. 
Todavia, embora ninguém que participe do movimento ecumênico possa deixar 
de reconhecê-la, a asserção de forma alguma afasta a ambigüidade envolvida. O 
pluralismo requer justamente conceitos nuançados de fé e de crença em que uma 
fé comum possa romper reais diferenças de expressão ou de prática, e em que 
se façam distinções entre o que é essencial e o que não é. Cada comunidade, no 
entanto, tem seus próprios patamares de tolerância e um centro de gravidade que 
será atingido pelos desvios de suas normas particulares pelo que é essencialmente 
cristão. Cada comunidade terá suas próprias tradições que configuram uma efetiva 
parte de sua genuína identidade. Apesar disso, cada uma delas é capaz  de perce-
ber ou de admitir que outras igrejas participem da verdadeira fé cristã. No decurso 
do século XX, portanto, a igreja, no sentido de cada igreja que participou do mo-
vimento ecumênico, reavaliou a qualidade e o caráter de sua própria fé, de sorte a 
apreender o cerne ou núcleo da fé cristã, distinguiu-a de seus acidentes, do mate-
rial periférico e das formas contingentes de expressão, teve uma inclinação natural 
a preservar aqueles elementos de sua tradição que eram definidores de identidade, 
ainda que não essenciais à fé cristã, e desejou, em alguma medida, viver com ou-
tras que não possuíam esses elementos particulares, a bem de uma unidade maior. 
Se essa é uma acurada descrição de um corpo substancial dos cristãos e das igrejas 
cristãs, ela representa um importante desenvolvimento eclesiológico. À luz desses 
princípios fundamentais, a futura vida da igreja como um todo pode revestir um 
novo caráter aberto.

A chave desse princípio encontra-se profundamente incorporada em uma com-
preensão da estrutura epistemológica da fé cristã e em uma apropriação interna 
de uma estratégia que se baseia nela. A estrutura epistemológica foi estabelecida 
pelo Conselhjo Mundial de Igrejas em “Nova Délhi” (�96�) e no Vaticano II (�965): 
o conteúdo da fé excede o que a doutrina formula em palavras.6 Isso possibilita 
um reconhecimento e um aprendizado do ensinamento e das práticas de outras 
igrejas. A estratégia consiste em focar explicitamente aquilo que une as igrejas, ou 
seja, a substância comum da fé. Não se pode fazê-lo ignorando as diferenças; mas 
deve-se fazê-lo às vezes a despeito das diferenças, e outras vezes regozijando-se 
nas diferenças. 

A expressão deliberadamente vaga “eclesiologia da comunhão” desvela uma 
imaginação criativa para a eclesiologia em nossa época.  A eclesiologia da comu-
nhão é uma categoria que contém ou ressalta diversas potencialidades que amadu-
receram na busca da unidade, bem como outros eventos do século. Diversos im-
pulsos verificados no decorrer do século XX alimentaram uma tendência no sentido 
da eclesiologia da comunhão.7 O termo “comunhão”, quando aplicado à igreja e 
à eclesiologia, pode significar uma série de coisas bem diferentes. Essas reflexões se 
limitam a enxertar a categoria com alguns dos desenvolvimentos e idéias mediados 
pela natureza do Conselho Mundial das Igrejas (CMI) e pelas dinâmicas do Vatica-
no II. O desenvolvimento do Conselho Mundial das Igrejas requereu considerável 

6 Ver supra, pp. �80 e �98-�99. 
7 DOYLE, Dennis. Communion Ecclesiology: Visions and Versions. Maryknoll, N. Y., Orbis Books, 2000, 

examina o campo das eclesiologias de comunhão de uma perspectiva católico-romana no século XX, 
retroagindo, contudo, tanto a Schleiermacher como a Möhler. São tantas eclesiologias diferentes colocadas 
sob o guarda-chuva que se pode perder de vista a relevância da categoria. Essa relevância, sugiro,  reside 
em uma criativa iamginação teológica: a expressão permite que se imagine uma gama de possibilidades 
eclesiológicas que relacionam unidade e organização. A eclesiologia de comunhão, em termos mais típicos, 
caracteriza as igrejas orientais, e sua eclesiologia será considerada no capítulo que se segue. 
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autotranscendência e confiança em Deus enquanto Espírito em ação na igreja em 
geral por parte das igrejas membros; implicou franca confiança em uma fé comum 
e nas outras igrejas. O resultado é uma forma de comunhão ratificada pela pertença 
a uma instituição comum. O CMI não é uma igreja, mas representa uma forma de 
efetiva comunhão. Vários níveis e significados de comunhão permearam o Vaticano 
II: uma nova ênfase na igreja local permite que se perceba a totalidade da igreja 
enquanto comunhão de igrejas sob uma única cabeça; a idéia de um collegium de 
bispos, cada qual com sua responsabilidade local por sua própria igreja e, enquan-
to membro do colégio, uma responsabilidade pela igreja em geral, estriba a noção 
de que a totalidade da igreja é uma comunhão. Comumente expressa tanto no CMI 
como no Vaticano II, a despeito de grandes diferenças, é um senso do todo e do ser 
em comunhão com o todo, em uma confraternidade ou comunidade de uma única 
fé. Isso é possibilitado por alguma forma de instituição que encoraja e  dá susten-
tação à comunhão. O papel da jurisdição, contudo, difere em larga medida nesses 
dois exemplos e distingue essas formas de comunhão. A novidade em tudo isso, 
porém, é o próprio senso de comunhão que pode absorver as tensões dialéticas que 
ela envolve: a auto-identidade corporativa e a autonomia local que ela presume, 
a aceitação de um senso de ser responsável pelas outras igrejas de uma forma que 
reconhece uma medida de autoridade das outras com as quais cada igreja parti-
cular partilha a comunhão e a disposição de conferir alguma forma institucional à 
unidade maior. 

O tamanho da unidade básica das igrejas tem de ser ajustado para acomodar as 
necessidades religiosas das pessoas. A eclesiologia da comunhão, que entre outras 
coisas sugere que a igreja maior é uma comunhão de unidades eclesiais básicas, 
abriu espaço para que se dispense nova atenção à igreja local. Isso se aplica me-
nos às igrejas já congregacionais em sua estruturação e mais às igrejas definidas 
como unidades maiores, como, por exemplo, a Igreja católica romana, as igrejas 
ortodoxas ou a Comunhão Anglicana. Em termos empíricos e sociológicos, o lugar 
em que os cristãos enquanto indivíduos efetivamente encontram a igreja é a con-
gregação local, sobretudo ou mais explicitamente em sua assembléia cúltica. Os 
cristãos podem pertencer a uma grande igreja, mas em sua maioria vivem em uma 
paróquia ou congregação, de sorte que esse luigar de reunião constitui-se em um 
primeiro referente existencial para o significado de igreja. Um novo centramento 
da imaginação no nível paroquial ou congregacional, ao se abordar a  eclesiolo-
gia,  não necessita de forma alguma minar o status e a importância das undiades 
eclesiológicas mais amplas. Pelo contrário, a eclesiologia da comunhão é intrin-
secamente relacional e interativa; a relação entre comunhões inferiores e superio-
res, em termos organizacionais, pretende, primordialmente, sustentar e fortalecer 
a existência das inferiores com o apoio e os recursos das superiores. O propósito 
primaz não é o controle. Essa linha de pensamento pode abrir outras linhas mais 
de continuidade e de comunicação entre as comunhões ou igrejas principais e as 
igrejas congregacionais ou livres. 

A eclesiologia, hoje, deve considerar explicitamente a relação da igreja com o 
mundo que constitui seu ambiente: a inculturação. Todas as organizações devem 
adaptar-se a seu ambiente ou deixar de existir. Todas as igrejas cristãs são incultura-
das em alguma cultura. Mais cedo ou mais tarde, as igrejas cristãs sempre se aco-
modam às culturas e sociedades em que existem. Essas asserções são todas mais ou 
menos verdadeiras porque refletem as leis da história.  A questão hoje  consiste em 
apropriar autoconscientemente esses princípios e torná-los operativos na vida da 
igreja. Pois inculturação é questão de grau, e isso por vezes envolve escolhas do-
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lorosas por parte das congregações ou da liderança das igrejas maiores. Por vezes 
uma igreja missionária em um lugar ainda está efetivamente inculturada em uma 
outra cultura estranha àquela em que a existe. O princípio da necessidade de incul-
turação está se tornando mais patente nas igrejas, o que não tornará sua implemen-
tação mais fácil. Como a inculturação remete a um processo radical de repensar a 
identidade e a prática em categorias e símbolos autóctones que não são ocidentais, 
esse processo pode ser difícil, lento, política e culturamente custoso. Mais e mais 
cristãos, no entanto, estão se conscientizando de sua necessidade. Trata-se de uma 
questão que, na prática, afeta todas as igrejas cristãs. 

Nenhuma eclesiologia adequada pode, hoje em dia, ignorar as questões de jus-
tiça que prevalecem na sociedade. Um outro tema consistente no desenvolvimento 
da eclesiologia do século XX retoma o problema da relação da igreja com o mundo. 
Essa problemática generalizada assume muitas formas diferentes. Uma delas con-
siste no modo como a igreja exerce influência pública sobre a sociedade e o go-
verno em matéria de justiça social. Desde a legitimação e o apoio de Constantino, 
passando pela Idade Média, a igreja exerce influência direta sobre as sociedades e 
os governos. Por contraste, o período moderno revelou uma crescente autonomia 
dos Estados-nações e das instituições civis que filtraram em vários graus a influên-
cia das igrejas. Pode-se interpretar os movimentos sociais cristãos da Europa, no 
século XIX, o Evangelho Social nos Estados Unidos, o movimento Vida e Trabalho, 
o magistério social católico, juntamente com Gaudium et Spes, como representati-
vos de um desejo de que a fé e os valores cristãos impactem  a vida social nacional 
e global. Essa influência deve expressar-se e atuar-se a partir de novos princípios 
sociais e culturais. As questões são as mesmas: que significa a linguagem da sal-
vação, da reconciliação, da justiça e da paz quando as nações cristãs européias 
continuamente guerreiam entre si? Ou contra seus pobres cidadãos? Essa exigência 
de relevância para o mundo engendrou uma nova teologia política ou da libertação 
que não parte da premissa de uma competição entre autoridade civil e autoridade 
religiosa em sua própria esfera. Deve-se admitir que essas duas autoridades pos-
sam, com efeito,  encarar as coisas a partir de diferentes ângulos  ou divergir em 
relação a questões sociais concretas. Mas essa nova teologia política reconhece a 
autonomia do governo secular e procura remete-se a uma liberdade que civilmente 
assegure os valores transcendentais do humanum, tal como religiosamente perce-
bidos a partir do prisma da revelação cristã. Um tema dominante nas eclesiologias 
do CMI e do Vaticano II e seus desdobramentos afirma que a fé cristã é relevante 
para a vida neste mundo e que a igreja existe para mediar aqueles valores para a 
sociedade em geral.8 Os movimentos de libertação e suas teologias colocaram em 
prática essas profundas convicções cristãs e eclesiológicas.

Como corolário da preocupação com a justiça social,  a eclesiologia funcional 
de todas as igrejas cristãs é desafiada pela igualdade fundamental de homens e mu-
lheres. A teologia feminista da libertação suscitou essa questão como uma preocu-
pação irreversível, universal; ela se fará sentir como um desafio por todas as igrejas, 
de várias maneiras e em diferentes graus. Isso se deve em parte ao caráter patriarcal 
das origens da igreja, incluindo suas escrituras constitucionais, e em parte às atuais 
culturas patriarcais e arranjos sociais. Dado o fenômeno da globalização, poucas 
sociedades patriarcais no futuro serão capazes, em última análise, de escamotear-

8 Em uma Europa cristã do século XVI, era difícil para muitos cristãos identificar-se com uma eclesiologia 
anabatista, que via a igreja apartada e severamente crítica daquilo que então era uma sociedade cristã. 
Hoje, contudo, no contexto de um cristianismo ocidental crescentemente secularizado e pluralista, a 
eclesiologia anabatista adquire nova relevância. 
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se. Obviamente, essa questão, de uma maneira geral, domina a bibiografia nessa 
área e continuará a ocupar as igrejas no futuro. Essas questões, no entanto, podem 
ser formuladas claramente. Por um lado, as igrejas cristãs são construídas a partir de 
valores religiosos que têm relação direta com a discriminação contra qualquer gru-
po. Com base na dignidade fundamental de todas as pessoas humanas criadas por 
um Deus pessoal no amor, pode-se esperar que as igrejas cristãs venham a ser uma 
voz de liderança na promoção da igualdade das mulheres na sociedade. Por outro 
lado, essa problemática define uma área na qual está em xeque a credibilidade da 
igreja como testemunha de sua própria mensagem perante o mundo. Algumas igre-
jas estão enfrentando esse desafio a partir do evangelho melhor do que outras. 

Em um mundo cada vez mais globalizado de interdependência de povos e de 
identidade aguçada, consciente de si, a missão cristã deve tornar-se formalmente 
dialógica. Os conceitos de contextualização e de inculturação são modernos ou 
pós-modernos, dependendo da radicalidade com que são entendidos. Esses pro-
cessos foram anunciados como premissas do método eclesiológico subjacente a 
este trabalho. Em toda a extensão da vida da igreja, portanto, é possível percebê-la 
encetando diálogo com o mundo social, político e cultural em que se estabelece e 
revestindo atributos, estilos e modos de atuação autóctones. Isso pode muito bem 
ter acontecido imperceptivelmente. Todavia, em um mundo globalizado e plura-
lista, as difrenças são notadas. Especialmente a partir do período do movimen-
to missionário, no século XIX, a diferenciação cultural tornou-se mais evidente à 
consciência geral, à proporção que as ciências sociais passaram a documentá-la 
e a epistemologia começou a explicá-la. Nos desenvolvimentos pós-coloniais que 
se verificaram após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo e a autodefinição 
avançaram de mãos dadas, e isso se estendeu à definição da identidade cristã. No 
decorrer do século XIX, a igreja tornou-se uma igreja mundial, de maneira qualita-
tivamente nova. A maioria dos cristãos no mundo de hoje já não vive no Ocidente 
desenvolvido, ou seja, na Europa e na América do Norte. Igrejas outrora missioná-
rias, dependentes sobretudo do Ocidente, tornaram-se dinamicamente igrejas em 
desenvolvimento, e em futuro previsível exercerão impacto muito maior sobre a 
vida de todo o corpo. Os princípios do pluralismo, da unidade em meio à diferen-
ça, serão continuamente testados de novas maneiras.

A igreja global no século XXI está gradativamente internalizando duas qualida-
des genuinamente novas. A primeira é a necessidade autoconsciente de incultura-
ção. No mundo cristão hodierno, onde a comunidade intelectual reside na fron-
teira entre a modernidade e a pós-modernidade, todas as igrejas expressam uma 
demanda de que a doutrina e a teologia cristãs, o culto e os ideiais morais sejam 
integrados em linhas sociais e culturais que definam os padrões de vida de um povo 
específico. A segunda qualidade diz respeito ao reconhecimento, em vários graus, 
no âmbito das igrejas, da validade das outras religiões e da forma como se acham 
incrustadas nas culturas que as acolhem. A extensão da igreja a essas culturas e re-
ligiões não pode ser imperial; só pode se dar mediante diálogo, em uma conversão 
atrelada, em um primeiro nível, à compreensão mútua. As igrejas gradativamente 
estão se despojando de muitos aspectos de um antigo absolutismo e aprendendo a 
humildade diante de um Deus atuante fora da esfera cristã.

Para concluir: dois princípios contêm uma profundidade e um alcance que po-
dem sintetizar o que se passou no decorrer do movimento ecumênico que levou à 
formação do Conselho Mundial das Igrejas, ao evento do Vaticano II e a suas conse-
qüências, incluindo a teologia da libertação. O primeiro princípio foi a percepção 
profunda, coletiva, de que a igreja dividida precisava absolutamente de alguma 
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forma de unidade institucional, a fim de poder realizar adequadamente sua divina 
missão no seio da história. Essa convicção foi gestada na densa experiência de con-
traste do escândalo representado pela divisão e pela competição entre as igrejas ao 
derredor do mundo e pela impotência das igrejas à vista de cristãos dizimados em 
duas guerras mundiais. Isso não foi uma simples intuição política, e sim uma expe-
riência religiosa da infidelidade ao desígnio de Deus para com a igreja. O segundo 
princípio foi o reconhecimento moderno ou pós-moderno de que a única unidade 
que se poderia alcançar é aquela que envolve as diferenças. No transcorrer do mo-
vimento ecumênico e a contrapelo das divergências sobre sua capacidade de ser 
bem-sucedido em alguma medida, essa convicção aperfeiçoou-se em uma convic-
ção positiva ou construtiva, e não como mera concessão à finitude e ao pecado. A 
pluralidade e as diferenças na unidade que buscamos são uma graça para gáudio e 
regozijo nosso. Esse princípio, no entanto, jamais será apreendido de uma vez por 
todas, razão pela qual haverá de ser internalizado reiteradas vezes.


