Edição 33

CIBER

TEOLOGIA
Revista de Teologia & Cultura

Ano novo

convite à uma autêntica
vivência cotidiana
Artigo

Artigo

Notas

Diálogo
e ensino religioso

A frágil transparência
do Absoluto

Marcos de uma mística
inter-religiosa

Ciberteologia
Revista de Teologia & Cultura
Edição nº 33 – Ano VII – Janeiro/Fevereiro/Março 2011 – ISSN: 1809-2888

Ano novo:
convite à uma autêntica vivência cotidiana
Esta edição de nº 33 de nossa Ciberteologia inaugura o ano de 2011 com uma mensagem de
otimismo e esperança a todos os nossos ciberleitores. Um otimismo que não foge à crítica, é
verdade, pois há muito a questionar e a discutir no dia a dia de nossa vida pública; e uma
esperança que não renuncia à charitas, empenho maior dos que vivenciam de forma autêntica
sua espiritualidade.

Nesta edição, brindamos a você com uma seleção de Artigos e Notas adequadas a um início de
ano de muita reflexão e questionamentos instigantes.

O monge dom Marcelo Barros abre a seção de Artigos com o texto A frágil transparência do
Absoluto. Teologia para uma espiritualidade transreligiosa. O professor José Neivaldo de Souza
brinda-nos com o artigo Diálogo e ensino religioso. E fecha a seção o texto Os dois olhos do
dragão: uma análise de Beowulf a partir de Tolkien e Borges, oferecido por Diego Klautau,
doutorando em Ciências da Religião pela PUC-SP.

A seção de Notas traz neste número o texto de Faustino Teixeira, que discute alguns Marcos
de uma mística inter-religiosa. Em seguida, temos a contribuição de Anderson de Oliveira Lima
refletindo sobre uma Breve história da profecia bíblica. E Fabiana Cristina da Conceição e Tiago
Tadeu Contiero apresentam uma pequena resenha sobre Bíblia e literatura: diálogos e
entraves na base do monoteísmo, mostrando as interações entre luxúria e paixão com respeito
a essa personagem tão controversa.

Além dessas seções, não deixe de acompanhar os textos que, ao longo do ano, alimentarão as
seções Teologia Aberta, Resenhas, Espiritualidade e Nas fontes da Bíblia. Na seção Teologia
Aberta, inauguramos uma série de reflexões sobre O Deus de nossa fé, uma publicação
póstuma do teólogo Hermilo Eduardo Pretto, insígne pensador que lecionou durante anos no
ITESP, em São Paulo-SP.
Enfim, boa leitura e, mais uma vez, os votos de toda a equipe de Ciberteologia de um
produtivo e iluminado 2011 a todos!

AUTOR, Afonso M. L. Soares.

A frágil transparência do Absoluto.
Teologia para uma espiritualidade transreligiosa
Marcelo Barros1

Resumo: Na linha do método “ver, julgar e agir”, o autor nos convida a verificar os
atuais desafios dos grupos inter-religiosos e associações consagradas ao diálogo entre as
religiões. Aprofunda a teologia subjacente, presente nas organizações inter-religiosas e
propõe uma Teologia da Libertação, pluralista e transreligiosa, para fundamentar o caminho
das iniciativas interculturais e inter-religiosas.
Palavras-chaves: Teologia da Libertação, pluralismo; espiritualidade transreligiosa

Afirmar a fragilidade do Absoluto parece um absurdo, já que este sempre é
apresentado como “Todo-Poderoso”. Como pode ser frágil? É preciso que nos entendamos.
No século XVI, o rabino Isaac Luria dizia que, para criar o universo e possibilitar que este
tivesse vida própria, o Eterno aceitou como que diminuir-se a si mesmo, ceder algo da sua
perfeição. Retraiu-se para que a sua criatura pudesse existir como ser autônomo.2 Hoje,
penso que esta visão de uma divindade que recua ou se contrai (a expressão hebraica é o
Tzimtzum divino) pode ajudar no caminho do diálogo das religiões. Em si, Deus é mistério
indecifrável. As religiões procuram representá-lo e até apresentá-lo ao mundo. Não
esgotam o mistério, mas tentam torná-lo mais transparente. Isso o faz frágil, porque

1
2

Este texto faz parte da obra organizada por J.M.Vigil, Teologia planetária, que sairá em breve pela Ed.
Paulinas (já existe versão em espanhol e em inglês da referida obra).
Monge beneditino, é autor de O sabor da festa que renasce:
para uma teologia
afro-latíndia da libertação (Ed. Paulinas).
Cf. SCHOLEM, Gershom. As grandes correntes da mística judaica. 3. ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1995.
p. 290- 293.
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dependente da resposta que o seu apelo provoca. O seu chamado de amor é traduzido em
mil linguagens e concretizado em todas as culturas. Quanto mais se identifica com o
humano, mais se torna frágil.
Atualmente, o mundo assiste a certa busca espiritualista. Ao mesmo tempo, as
religiões vivem uma crise que não abrange apenas questões de estrutura religiosa. Toca na
própria fé. É também crise sobre Deus. Assim sendo, as religiões provocam uma nova
manifestação de fragilidade. Quando uma Igreja opta mais pelo dogmatismo do que pelo
amor, ou quando uma corrente do Islã insiste na intolerância, o que está em jogo não é
apenas a sobrevivência da religião, o que já seria grave. Trata-se de um testemunho sobre
Deus que fragiliza a própria imagem divina, à qual a humanidade tem acesso. No campo de
concentração de Auschwitz, a jovem judia Etty Hillesum escrevia:
Se Deus não me ajuda, serei eu quem o ajudará. [...] Meu princípio será “ajudar a Deus” tanto
quanto isso for possível. [...] Cada vez mais, a cada pulsação do meu coração, sinto que tu
não podes nos ajudar. Somos nós que temos de ajudar-te e defender-te até o final na mansão
que te guarda em nós.3

Hoje, esta oração de Etty Hillesum pode ser retomada não mais para defender a Deus
do Holocausto nazista, mas para salvar a honra de Deus diante dos grupos fundamentalistas
que apoiam guerras e imperialismos, como também para salvar a imagem divina,
fragilizada por posturas pouco espirituais de certos líderes religiosos e por documentos
pouco amorosos emanados de alguns hierarcas.
Na linha do “ver, julgar e agir”, convido vocês a verificarmos como esta situação
atinge os grupos inter-religiosos e associações consagradas ao diálogo entre as religiões.
Aprofundaremos a teologia subjacente, presente nas organizações inter-religiosas e
proporemos uma Teologia da Libertação, pluralista e transreligiosa, para fundamentar o
caminho das iniciativas interculturais e inter-religiosas.

Uma rápida história das iniciativas interreligiosas
3

LEBEAU, Paul. Etty Hillesum, un itinéraire spirituel. Namur: Ed. Racine, 1998. p. 110.
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A história das relações inter-religiosas sempre teve alguns profetas ou movimentos
que buscaram o diálogo. Na Idade Média, homens de ciência filosófica, como Abelardo e
Nicolau de Cusa, tomaram o diálogo como estilo. Embora fossem diálogos inter-religiosos
fictícios e na linha que Panikkar chama de “diálogo dialético”,4 de qualquer modo
revelavam a necessidade de expressar a fé como diálogo. Abelardo escreveu Dialogus inter
philosophum, judaeum et christianum (1141). Nicolau de Cusa escreveu Dialogus de Deo
abscondito inter christianus et gentilis (1453).
No século XIII, enquanto a Igreja oficial pregava Cruzadas, o filósofo e místico
Raimon Lull aprendeu o árabe e tentou convencer Roma a abrir cátedras de copta, árabe e
grego nas universidades cristãs, para compreender o pensamento do outro.5 Na mesma
época, Francisco de Assis assumiu uma atitude amorosa com os muçulmanos. No início da
Idade Moderna, Erasmo de Rotterdam é um cristão precursor do diálogo intercultural. No
mundo muçulmano, vários místicos sufi, como Ibn’Arabi (século IX) e Rumi (século XI),
viviam uma espiritualidade aberta a todas as religiões, assim como são famosos os diálogos
promovidos por al-Haschim e al-Kindi sob o califa al-Ma’mun (813-834).
Na Abya Yala dos índios e dos negros trazidos da África, o contato com a religião
dos dominadores se deu de maneira violenta e forçada, mas o próprio fato de que se
tratavam de cultos pouco centralizados e não havia uma estrutura dogmática fixa ajudou a
realizar um sincretismo que foi uma síntese de sabedoria espiritual.
Apesar disso, as religiões não tiveram muitas experiências de diálogo. Somente a
partir do final do século XIX surgiu a preocupação sobre a contribuição das religiões para a
construção da paz. Em 1893, em Chicago, por ocasião dos 400 anos da “descoberta da
América”, o pastor presbiteriano John Henry Barrows, desautorizado por sua Igreja, fundou
o Parlamento Mundial das Religiões, que, em sua sessão inaugural, conseguiu juntar quatro
mil pessoas. Essa iniciativa não teve continuidade direta, mas, por todo o mundo, espalhou
a ideia de que o diálogo entre as religiões pode ser útil para a construção da paz e da justiça
no mundo. Na segunda metade do século XX, o Parlamento das Religiões pela Paz foi
retomado. Sua quarta assembleia geral ocorreu em julho de 2004 em Barcelona, com a

4

5

PANIKKAR, Raimon. Pace e interculturalità; una riflessione filosofica. Milano: Jaca Book, 2002.
p. 44.
Ibid., p. 53.
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participação de muitos grupos de base e muitos teólogos de várias tradições religiosas,
comprometidos com a paz e a libertação.
A Conferência Mundial das Religiões pela Paz, criada por cidadãos dos EUA, Índia e
Japão, teve sua primeira assembleia em Quioto, no Japão, em 1970, para tratar da questão
da paz, do desarmamento, opor-se a qualquer discriminação, trabalhar contra o
colonialismo e defender os direitos humanos. Ali se reuniram 139 participantes da Ásia e
da África, assim como 77 ocidentais. Entre os conferencistas estavam Helder Câmara,
Raimon Panikkar, Eugene Blake, Thich Nhat Hanh e o metropolita Galitski Filarete, de
Moscou.
Em 1999, William Swing, bispo anglicano de Los Angeles, o dalai-lama e o Conselho
de Coordenação Inter-Religioso de Israel lançaram a proposta de uma nova organização
mundial das religiões, semelhante à das Nações Unidas. Criaram a Iniciativa das Religiões
Unidas - URI.6
Na América Latina, no contexto da celebração dos 500 anos da conquista, grupos
ligados a Igrejas e religiões populares se uniram em um encontro continental e criaram um
processo que se chamou Assembleia do Povo de Deus (APD). Essa iniciativa oficializou o
termo macroecumenismo como “um ecumenismo que vai além da busca de unidade das
Igrejas e além do mero diálogo entre as religiões para reunir religiões e Igrejas na denúncia
profética contra o neoliberalismo e no aprofundamento de uma espiritualidade
macroecumênica”. A teologia inerente ao processo da APD pensava, ainda, de certo modo,
as relações a partir do Cristianismo latino-americano (Teologia da Libertação). Por se nutrir
de uma teologia aberta ao outro, mas implicitamente de tendência inclusivista, não
conseguiu aprofundar a espiritualidade macroecumênica proposta. No começo do processo,
o diálogo com as religiões populares se deu pela abertura ao sincretismo com o
Cristianismo, ou pela capacidade desses grupos de conviverem com a cultura corrente no
Cristianismo. Quando o caminho avançou mais, grupos afros e indígenas mais autônomos
não se sentiram representados. Como as autoridades eclesiásticas cristãs também nunca
assumiram o processo da APD, pouco a pouco este se esvaziou. Fizeram-se três encontros
internacionais (Quito, 1992; Bogotá, 1996; e Santo Domingo, 2000) e, depois, o processo
não conseguiu se articular mais.
6

Revista Rocca, n. 15, p. 7, ago./sett. 1999.
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Nos anos de passagem do século (de 1999 a 2001), ocorreram inúmeros encontros e
congressos inter-religiosos. Diversas entidades com o objetivo do diálogo se manifestaram,
mas também não conseguiram ir além dos grandes congressos.
No processo do Fórum Social Mundial, desde o segundo Fórum, em Porto Alegre,
organismos ecumênicos e grupos consagrados ao trabalho pela paz uniram representantes
de diversas tradições espirituais em um testemunho de unidade e compromisso pela justiça
e paz. No Brasil, diversas ONGs educativas (a União Planetária, Unipaz e outras)
organizaram dois fóruns com a pretensão de serem um “Fórum Espiritual Mundial”.
Autoridades religiosas foram convidadas. Pouquíssimas aceitaram, e para momentos muito
específicos. Pastores da Igreja Católica e de outras Igrejas têm medo de sincretismo e
mesmo de iniciativas que parecem “coisa de Nova Era”.
Mesmo um teólogo como Michael Amaladoss, que se considera cristão-hindu, que é
aberto à busca de um novo caminho, tem críticas a uma tentativa de diálogo inter-religioso
que fosse como que a tentativa de falar duas línguas ao mesmo tempo.7 Ele tem razão
quanto a quem vive tal síntese espiritual e teológica entre duas tradições espirituais,
comumente, não falar em dupla pertença, porque integra de forma original e única as
tradições diversas em um só caminho espiritual. No mundo atual, quase nenhum de nós tem
uma única identidade ou pertença cultural. Pertencemos a um determinado grupo cultural
ou religioso, destacamo-nos como profissionais em outro grupo e como se fosse com uma
identidade que nada tem a ver com a primeira pertença e, ainda, em outro contexto, somos
conhecidos como pessoas de tal posição social e política. Quase todos nós somos, de certa
forma, plurais e, ao mesmo tempo, sem deixar de ser uma pessoa única e original. Isso tem
ocorrido cada vez mais no plano religioso e até mesmo em um nível transreligioso.

Uma tentativa de compreender teologicamente a
crise

7

Ver o artigo de Michael Amaladoss: Ser un cristiano hindú, em: VIGIL, José María (org.) Hacia una
teología planetaria. Quito, Ecuador: Editorial Abya Yala, 2010. p. 33-37 (A versão bras. sairá em breve por
Ed. Paulinas).
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Diversos(as) estudiosos(as) do campo das ciências das religiões e da teologia8
apontam para o fato de, atualmente, existir um verdadeiro divórcio entre a maioria das
sociedades e as religiões estabelecidas. As sociedades seculares são, cada vez mais,
baseadas em inovações tecnológicas e de comunicação. As religiões se mantêm fiéis a
linguagens antigas. Ao viver elementos desse desencontro, são tentadas a um
restauracionismo nostálgico e a um fundamentalismo dogmático que as afastam do diálogo
com a humanidade. Mesmo sociedades tradicionais, como indígenas e negras, também se
revelam em crise. No passado, essas tradições populares foram vítimas de religiões que as
condenaram e perseguiram. Agora, elas não querem se diluir na cultura de massas da
“Modernidade líquida”, como chama Zygmunt Bauman. Esse esforço para consolidar
costumes tradicionais em uma sociedade fechada ao diferente leva, às vezes, tais grupos à
tendência de se fecharem em seus ritos.
Outra dificuldade é que, como todo diálogo, o contato inter-religioso supõe igualdade
entre os parceiros. É difícil juntar padres e pastores vindos das universidades com xamãs
indígenas e mães de santo de cultura oral e popular.9

A teologia subjacente aos encontros oficiais
Apesar do risco de generalização, pode-se dizer que existem dois tipos fundamentais
de iniciativa inter-religiosa. O primeiro é constituído por encontros promovidos por
representantes oficiais das religiões e Igrejas. Esse modelo obedece aos projetos das
instituições religiosas que o promovem. A referência é a própria teologia. Por exemplo: em
8

9

Cf. FABRI DOS SANTOS, Márcio (org.). Teologia e novos paradigmas. São Paulo: Soter/Paulus, 1998.
CORBI, Marià. Indagacions sobre el futur. Barcelona: Centre Català de Prospectiva, 1991. Religión sin
religión. Madrid: PPC, 1996. ROBLES, J. Amando. Repensar la religión. De la creencia al conocimiento,
San José de Costa Rica: EUNA, 2001. E outros: BINGEMER, Maria Clara L. (org.). Violência e religião; três
religiões em confronto e diálogo, Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio/Loyola, 2002. KURTZ, Lester R. Gods in the
Global Village. The World´s Religions in Sociological Perspective. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press,
1995. USA, London, New Delhi. Sobre a crise no Cristianismo: VV. AA. Cristianismo em crise? Revista
Concilium 311 (2005/3).
Os Encontros Intereclesiais de Comunidades de Base no Brasil são encontros nacionais de CEBs. Desde a
década de 1970, tinham-se constituído como ecumênicos e macroecumênicos, não tanto em sua definição de
inter-religiosos, mas em sua composição popular de abertos a pessoas que fazem a síntese espiritual entre o
Cristianismo e outras religiões. Em tempos recentes, tais encontros, coordenados por bispos católicos
anfitriões, têm revelado uma dificuldade cada vez maior de manter esta abertura. Quem se lembra do 8 o
Encontro Intereclesial de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1992, sabe que os sacerdotes e sacerdotisas de
cultos afros e indígenas foram impedidos de se apresentar como participantes do encontro. No 12 o Encontro,
em Porto Velho, em 2009, até mesmo pastores de Igrejas evangélicas tiveram tal dificuldade. Mais ainda
pessoas ligadas a outras religiões.
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1996, o Papa João Paulo II convocou o Jubileu do Ano 2000, que visava uma nova
evangelização do mundo e uma renovação da fé cristã nos ambientes católicos. No contexto
do Jubileu, propôs um encontro inter-religioso que, por ocasião do ano 2000, unisse as
religiões abraâmicas (judeus, cristãos e muçulmanos) para dar um sinal da fé comum no
único Deus. Tal evento não chegou a ocorrer, mas foi pensado dentro do projeto do Jubileu,
cujo conteúdo mais explícito era, ao lado de insistir no perdão das dívidas dos países
pobres, receber em Roma uma multidão imensa de peregrinos que lá iriam para ganhar
indulgências. O desejo ecumênico do papa em nenhum momento questionou a tradição
católico-romana das romarias e das indulgências. O próprio fato de se tratar de um encontro
das religiões abraâmicas para testemunhar a fé em um único Deus continha algo de
depreciativo com relação a outros caminhos espirituais que não fariam essa mesma
profissão de fé, assim como os próprios judeus e muçulmanos poderiam não gostar da
proposta de encontrar-se “a partir de Jesus Cristo”, como propunha a encíclica Tertio
Millenio Adveniente.
A teologia subjacente a esses encontros parte da tradição de cada Igreja,
principalmente daquela que os organiza. Não é possível nenhum passo adiante do que cada
grupo religioso considera dogma. Ninguém aceita colocar em questão o seu modo de
pensar. Por isso, os encontros se restringem às boas relações e ao desejo da paz.
Nos encontros inter-religiosos de oração pela paz, que o papa convocou para Assis,
(1986-2003), os convites convocatórios faziam questão de dizer que os líderes das religiões
se encontravam para estar juntos e orar. Não oravam juntos, mas se encontravam juntos
para orar. Havia momentos em comum e uma declaração final, mas as orações eram vividas
separadamente. O fato de se encontrarem para orar mas não orarem juntos é salientado
tanto que parece tão ou mais importante do que o próprio encontro. É como se, ao contrário
da proposta do Papa João XXIII, se frisasse mais o que divide do que o que já pode unir.
Em setembro de 2007, 138 importantes personalidades muçulmanas, entre as quais
grandes muftis de 43 nacionalidades diferentes e até de correntes diversas do Islã,
escreveram uma carta ao Papa Bento XVI. Nessa carta propuseram princípios de uma
teologia comum: “O futuro do mundo depende da paz entre muçulmanos e cristãos. A base
desta paz e desta compreensão mútua já existe. Ela faz parte dos princípios que estão nas
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bases das duas religiões: o amor do Deus único e o amor do próximo...”.10 Até aqui, o
Vaticano não respondeu. E o Cardeal Jean-Louis Tauran, que, no Vaticano, é o presidente
do Conselho para o Diálogo Inter-Religioso, declarou publicamente:
Esta carta (dos islamitas) apresenta os dois mandamentos fundamentais do amor de Deus e do
amor ao próximo como palavra comum que oferece ao diálogo a base mais teológica
possível. Entretanto, neste momento, não é possível um diálogo teológico com o Islã porque,
contrariamente aos cristãos, que reconhecem a mediação humana na escritura da Bíblia, os
muçulmanos consideram que o Corão vem diretamente de Deus e não pode ser colocado em
causa.11

Parece uma afirmação contrária ao que propunha Pierre Claverie, bispo mártir da
Argélia: “O diálogo é um espírito pelo qual o outro me revela uma parte da verdade que
ainda me falta”.12
Em alguns desses encontros oficiais, o cuidado principal parece ser o de respeitar os
graus hierárquicos e que o encontro sirva, mais do que para unir grupos diferentes, para
firmar o poder sagrado dos hierarcas presentes. Assim sendo, tudo é previsto de acordo com
os dogmas de cada grupo e o cuidado com a hierarquia dos considerados mais
“importantes” (existe uma hierarquia entre o papa e um babalorixá africano e esta deve ser
respeitada).
O dalai-lama também tem promovido encontros inter-religiosos que fortalecem o seu
projeto de chamar a atenção do mundo para o drama do Tibet. A teologia dele é que as
religiões são diversas e isso é bom. Cada pessoa siga a religião que mais o ajuda a ser um
ser humano de compaixão. O normal para um tibetano é ser budista, como para um
brasileiro é ser cristão. Essa teologia é simpática e inofensiva, mas não ajuda a colocar os
grupos religiosos em processo de crescimento no encontro com o outro. Cada grupo se
dispõe a acolher, mas sem se colocar em questão.
Em alguns países da África, autoridades muçulmanas convocam representantes de
outras religiões para comemorar datas importantes do calendário muçulmano, o que é ótimo
como sinal de diálogo, mas, ao mesmo tempo, é limitado pelo próprio âmbito do encontro.
10
11
12

L’appel au dialogue. La Vie 3243, semaine du 25 octobre 2007, p. 66.
Cf. La réponse du cardinal Jean-Louis Tauran. La Vie 3243, semaine du 25 octobre 2007, p. 67.
ESCAFFIT, Jean-Claude. Défis du débat interreligieux. La Vie 3223, 7 juin 2007, p. 94.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

8

Teologias subjacentes a eventos inter-religiosos
mais laicais
O segundo tipo de encontros inter-religiosos é representado por iniciativas e fóruns
realizados por organizações leigas (consagradas à paz, por exemplo), ou por grupos
espiritualistas de tendência transreligiosa. Nesse modelo, as pessoas se encontram como
crentes e procuradores da comunhão e não como líderes ou representantes oficiais de cada
religião. Esse próprio fato leva o encontro a ser mais livre e menos preocupado com a
exatidão dos dogmas e os limites das normas canônicas. Nesse tipo de encontros, os
participantes experimentam gestos e ritos muito expressivos e comoventes, como abraços
de paz entre judeus e muçulmanos, ou celebrações, nas quais uma mãe de santo abençoa
um pastor evangélico.
Frequentemente, uma teologia subjacente a esses encontros é a de que as religiões são
em si relativas e o mais importante é a espiritualidade que cada uma vive e testemunha.
Todas as tradições religiosas têm uma riqueza e mais do que isso: na sua diversidade de
linguagem ou de expressões culturais, todas, no plano mais profundo, propõem a mesma
coisa, contêm a mesma verdade. Simplesmente se equivalem...
Na maioria das vezes, esse julgamento teológico sobre as religiões é emitido por
quem, em geral, não pertence a nenhuma. Às vezes, parece quase uma forma de se
desvencilhar da obrigação de avaliar cada religião em si mesma. Diz-se algo de todas, “de
fora”, sem a preocupação de verdadeiramente aprofundar cada uma em sua originalidade.
Mesmo que tal teologia não seja expressa em seus detalhes, no fundo as autoridades
religiosas percebem que é este o pensamento dominante nesses meios espiritualistas ou
macroecumênicos mais livres. E vários, principalmente os líderes de Igrejas cristãs, as
autoridades do Judaísmo tradicional e vários grupos do Islã, por princípio, os rejeitam ou
têm com tais grupos uma relação de desconfiança e certo desprezo. Não os consideram
grupos sérios. Por outro lado, como as pessoas que participam desses encontros mais
abertos não representam o seu grupo religioso, nem pedem permissão a seus chefes para
participar, não conseguem envolver a comunidade nesse caminho e dificilmente tais
encontros têm consequências concretas no avanço do caminho de diálogo e integração das
religiões.
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Uma breve apreciação dessas teologias
Pode-se dizer que os encontros e fóruns inter-religiosos não conseguiram, ainda,
explicitar uma teologia comum, ou, ao menos, uma base teórica que fundamente melhor a
experiência dos encontros e possibilite avançar mais na direção da comunhão e da
construção da paz. Não somente falta esta teologia inter-faith como é evidente que a
teologia ainda vigente nos diversos grupos religiosos não favorece um encontro que vá
além de uma colaboração comum para os problemas da sociedade e de relacionamentos
cordiais por parte dos representantes religiosos. Por mais que se tenha boa vontade com o
outro, o inclusivismo teológico não favorece a perspectiva espiritual de um aprender do
outro. No caso da Igreja Católica, é preciso reconhecer que a escravidão, indígena ou negra,
assim como a condenação das religiões populares, não foram iniciativas macabras de algum
eclesiástico mais desumano do que os outros, mas sim uma decorrência natural da teologia
vigente nos setores eclesiais. Se não se modifica tal patamar de teologias confessionais
fechadas, como esperar que as novas experiências de diálogo inter-religioso possam ser
aprofundadas?
Tanto no primeiro modelo de encontros inter-religiosos aqui citados como no
segundo tipo, esses eventos podem colaborar muito para a paz e a transformação do mundo,
se as pessoas que deles participam o fazem por uma verdadeira espiritualidade do diálogo e
da comunhão. Certos elementos dessa espiritualidade já fazem parte da experiência de
muitos participantes. A ética do diálogo, a humildade de valorizar o outro e, enfim, a
mística da paz, como uma utopia à qual servimos, são ferramentas neste caminho de
construção do mundo transformado.
A falta desses princípios espirituais fundamentais por parte de alguns participantes
pode explicar fragilidades no processo de diálogo e encontro. A espiritualidade mais
explícita evita que os encontros (qualquer que seja o modelo em que forem feitos) sejam
como meros espetáculos ou instrumentos de propaganda para um determinado grupo
religioso se autopromover. Nem se restringe a uma diplomacia tão cuidadosa que engessa a
profecia.
Em diversos encontros e cursos, é comum escutarmos missionários católicos que
trabalham na Coreia do Sul e em alguns países da África declararem que, em seus esforços
para dialogar e se integrar com outras religiões, não têm encontrado o mesmo interesse de
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33
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diálogo e de trabalho em comum por parte de outras tradições espirituais. No diálogo interreligioso, não é justo que uns definam os outros. Não nos compete dizer o que os outros
pensam ou creem. Entretanto, não se pode negar que, algumas vezes, o diálogo interreligioso parece ser mais do interesse dos cristãos do que de outras religiões. Quando lhes é
pedido, há religiosos de outras tradições que aceitam a proposta do diálogo e de
colaboração mais como concessão do que por convicção e compromisso espiritual ou
teológico. É bom aprofundar as razões teológicas disso, seja na própria história (os cristãos
vieram como colonizadores e agora querem dialogar?), seja também nos elementos da
própria fé. Por exemplo: como religiões de caráter oral e de tradição mistérica (íntima ou
secreta) podem dialogar com uma religião dominante, habituada à clareza doutrinal e que
não tem percepção do segredo da fé? Além disso, comumente esses encontros são ligados a
preocupações com a paz, a justiça e o cuidado com a natureza. Nem sempre o modo de as
religiões expressarem a relação entre a fé e o cuidado com o social é o mesmo.
Da parte das Igrejas cristãs há uma tendência a trabalhar pelo diálogo inter-religioso
em países nos quais o Cristianismo é minoritário ou marginal (por exemplo, países nos
quais o Islã é a religião oficial do Estado) e não ligar tanto ao diálogo com outras religiões
quando a Igreja é majoritária. Na América Latina, alguns grupos de religião popular
pensam que, depois de um tempo em que a Igreja os perseguia e condenava, esta agora os
procura para cooptá-los. Como o Cristianismo parece perder terreno, as Igrejas estariam
inventando pastoral afro ou indígena para reconduzir ao âmbito eclesial grupos e pessoas
que estavam saindo.
Infelizmente, tanto nos encontros inter-religiosos, promovidos por líderes religiosos
como nos encontros de caráter mais livre, feitos por grupos espiritualistas ou de trabalho
pela paz, a dimensão crítico-profética nem sempre é bastante forte. Nos ambientes dos
fóruns sociais, de âmbito mundial, ou de caráter local, os que se propõem a encontros interreligiosos tendem a valorizar a inserção sociopolítica. No entanto, em geral, ainda não
existe uma linha de encontros inter-religiosos, a partir dos pressupostos e do jeito de ser das
comunidades populares e da Teologia da Libertação. Não porque os grupos engajados em
tais encontros rejeitem essa influência, mas porque os grupos populares ainda não se
engajaram suficientemente em tal processo de encontros inter-religiosos e uns não
conhecem suficientemente os outros.
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É, então, um desafio urgente aprofundar elementos e instrumentos dessa
espiritualidade transreligiosa a partir das opções da Teologia da Libertação. Ela é
transreligiosa não no sentido de abolir as religiões ou de substituí-las, mas sim de ir além
dos condicionamentos e limitações de cada uma.

Esboços fragmentados de teologias
transreligiosas
Mesmo se não podemos dizer que existe “uma” teologia transreligiosa elaborada e
comum a grupos ou entidades que atuam nesta área, é possível, sim, afirmar que, nos
eventos macroecumênicos e em entidades consagradas a este assunto existem elementos
teológicos que podem ser reunidos no esboço de uma teologia interespiritual (o termo é
impróprio, mas expressa uma relação entre tradições espirituais diversas) que pode também
ser transreligiosa (no sentido de unir elementos de várias religiões). Tradicionalmente, a
teologia aprofunda a expressão de uma fé que é adesão a Deus em um caminho concreto.
Como é expressão de um engajamento que é sempre pessoal e comunitário, a teologia
comumente é cristã evangélica ou católica, muçulmana sunita ou budista tibetana. Quanto
mais localizada e inserida, mais possível de se aprofundar. Por causa disso, há quem pense
ser impossível falar de uma teologia transreligiosa. De um certo modo, isso é verdade. Aqui
mesmo fiz uma alusão crítica a certa teologia que é negativa com relação às religiões, e é
um pensamento desenvolvido por pessoas que não vivem a experiência em nenhuma
comunidade religiosa concreta, portanto nem as conhece suficientemente para criticar. Uma
teologia transreligiosa não parte desse tipo de pressupostos. Ela parte da experiência
concreta de pessoas e grupos que vivem a fé e o engajamento de busca da intimidade divina
na relação entre grupos religiosos e espirituais, situando-se na confluência do
transreligioso. Quem conheceu o monge beneditino Bede Griffis, que foi abade do Mosteiro
de Prinash (Inglaterra) e se tornou sanyasi na Índia, sem deixar de ser monge cristão, sabe
que ele viveu uma experiência transreligiosa não por desprezo ou desenraizamento de uma
comunidade concreta, mas sim como vocação intercultural e interespiritual (no sentido que
usamos aqui). No seu livro Retorno ao Centro, afirma:
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Além de ser cristão, preciso ser hindu, budista, jainista, zoroastrista, sikh, muçulmano e
judeu. Só desta maneira poderei conhecer a verdade e encontrar o ponto de reconciliação de
todas as religiões... Esta é a revolução que se deve processar na mente do ser humano
ocidental. Há séculos, ele vem se voltando para fora, perdendo-se no espaço exterior. Agora,
precisa voltar-se para dentro e descobrir o seu ser; empreender a longa e difícil caminhada ao
Centro, profundo interior do Ser.13

É importante saber que ele escreveu isso antes de todo o desenvolvimento da teologia
pluralista. Ao reler a experiência de homens como Bede Griffis, como de tantos índios e
negros que há séculos viveram, e ainda vivem, uma espiritualidade de pertença a duas ou
três religiões, sem dualismos nem descompromisso para com nenhuma, podemos, então,
compreender os fundamentos de uma teologia transreligiosa e interespiritual. Ela não será
uma teologia desligada das teologias particulares de cada religião, mas poderá ir além
delas. Não busca uma síntese artificial que acabaria sendo colonialista, mas convive com os
fragmentos nem sempre unificáveis de cada caminho. Com todo o respeito pelo avanço
positivo e profético que o esperanto significa para a babel de línguas no mundo, no campo
das teologias particulares uma teologia transreligiosa terá de ser mais do que uma espécie
de “esperanto teológico”, porque ela parte de uma base e toma como objeto de reflexão
experiências que são, muitas vezes, de grupos e crenças concretas que ela não pretende
substituir, mas sim abrir mais ao outro e completar. Em resumo: ela se constitui como um
conjunto de subsídios a serem somados às teologias particulares abertas ao pluralismo.
Os elementos esparsos de teologias transreligiosas se referem, por exemplo, ao que se
começa a chamar de ecoteologia e à espiritualidade ecológica a ela ligada. Se lermos livros
sobre isso, descobriremos que cada tradição parte de elementos da sua cultura e sublinha
aspectos complementares a outras. As reflexões vindas da tradição hindu ou budista
sublinharão a sacralidade do universo e o principio da compaixão presente em todas as
criaturas. As de tradição cristã, provavelmente, terão como base uma teologia bíblica da
criação e uma referência à tradição patrística do Oriente muito mais aberta do que a
teologia ocidental no que diz respeito à positividade da realidade do mundo. Se vierem de
tradições afros, insistirão na sacramentalidade dos elementos naturais e na incorporação da
divindade por cada pessoa. Entretanto, a partir desses pontos de partida específicos a
13

GRIFFITHS, Bede. Retorno ao Centro. São Paulo: Ibrasa, 1992. p. 9.
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teologia sobre o cuidado com o ambiente se constrói de forma tão semelhante entre as
tradições que podemos vislumbrar ali um elemento importante de uma teologia
transreligiosa. O mesmo se poderá dizer sobre uma teologia da paz, sobre a busca de uma
ética comum planetária e assim por diante.14
Um dos principais elementos de uma Teologia da Libertação é partir sempre da
prática. Uma teologia transreligiosa se refere à prática dos encontros interespirituais que
reúnem pessoas de várias religiões, mas vai além disso. Não só reúnem pessoas que não são
de nenhuma religião, como também convidam os próprios crentes das diversas tradições a
irem além de suas confissões na formulação prática ou expressão de uma espiritualidade
transreligiosa. O prefixo trans pode significar através de, como um transatlântico é um
navio que atravessa o oceano Atlântico. É trans porque percorre as diversas tradições
religiosas (portanto, não as rejeita ou supera), mas para levá-las além de si mesmas, como é
a vocação espiritual de toda pessoa e todo grupo que quer ser de Deus. Esta teologia
transreligiosa é na linha da Teologia da Libertação quando assume um caráter crítico com
relação à realidade e se compromete em, partindo dos pequenos, inserir-se em sua
caminhada de libertação. Esta teologia pode fazer de grandes desafios contemporâneos,
como são a ecologia, a justiça internacional, a questão de gêneros e outras questões,
caminhos de espiritualidade e, no caso, espiritualidade transreligiosa ou que vá além da
referência a uma religião apenas. O Espírito que chama a todos para além de si mesmos
reúne pessoas e grupos em um espaço para além das instituições (transreligioso?).15

Elementos de uma teologia transreligiosa
Seguramente, se quem escrevesse estas páginas fosse de tradição budista ou xintoísta,
os elementos sublinhados, certamente, seriam outros. Os aqui destacados são alguns entre
outros e os valorizo apenas para iniciar certa classificação ainda provisória e a partir de

14
15

BARROS, Marcelo; FREI BETTO. O amor fecunda o universo (ecologia e espiritualidade). São Paulo: Ed.
Agir/Ediouro, 2009. p. 73 ss – principalmente o terceiro capítulo: O rosto divino da natureza.
Apesar da ambiguidade do termo “interespiritual”, emprego-o aqui no sentido de uma busca que integra não
só caminhos religiosos, mas propostas mais livres e espirituais. Por exemplo: no encontro entre experiências
espirituais cristãs e budistas elas podem ser inter-religiosas, podem ser transreligiosas, além de serem
interculturais. Uma busca de convergência entre experiências espirituais Xavante e Guarani não é em si interreligiosa ou transreligiosa, já que elas têm por trás uma tradição cultural e espiritual, mas não uma ou duas
religiões organizadas e estruturadas como religiões.
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minha experiência de trabalho e de compromisso com esta causa dos encontros e eventos
interespirituais.

O caráter de uma teologia espiritual apofática
Toda teologia, de qualquer religião que seja, é, antes de tudo, confissão de fé e
adoração do Mistério uno e múltiplo que não pode ser contido por nenhuma tradição
isolada. Uma teologia possível de ser chamada “transreligiosa”, mais do que qualquer
outra, precisa assumir o caráter de teologia espiritual e apofática. Isso significa que ela
parte da reverência silenciosa e não pretende explicar o inexplicável. O seu objetivo é
aprofundar teologicamente as intuições e propostas da espiritualidade pluralista e
transreligiosa. Valoriza o pluralismo cultural e inter-religioso, não apenas como fato
inevitável, mas como bênção divina para a humanidade. Valoriza a diversidade religiosa
não apenas como direito humano, mas como valor espiritual. E se centra na interioridade.
Este “interiorismo” não pode ser confundido com um caminho meramente individual,
menos ainda individualista. Não se trata de negar a dimensão comunitária e mesmo
organizativa das tradições espirituais e sim de buscar um jeito de tirá-las de uma cultura
autorreferente e autocentrada.

Contemplação do mistério uno e múltiplo
A pergunta sobre Deus tem de ser colocada sempre para ajudar as pessoas que se
lançam neste caminho a superar certas estreitezas das tradições, como, por exemplo, querer
definir se é monoteísta ou politeísta, ou panteísta, ou, ainda, sincretista. Tais catalogações
simplificam demais os conceitos, podem cair em dogmatismos e não ser justas com a fé de
muitas pessoas que não entram nesses esquemas. Em geral, as tradições indígenas e negras,
por exemplo, reconhecem uma fonte única de tudo, um Mistério maior que seria um único
Deus (Olorum, Zambi, ou Manitu, ou Tupã) e muitas manifestações e expressões deste
Mistério divino.16
A Teologia Pluralista do Apofatismo tem, hoje, dificuldade com cultos que, de forma
superficial ou quase vulgar, não hesitam em nomear Deus como Senhor Todo-Poderoso e
16

Sobre Deus, olhado nesta perspectiva pluralista e inter-religiosa, ver: BARROS, Marcelo; TOMITA, Luiza.
Uno e múltiplo: Deus numa perspectiva pluralista. Teologia latino-americana pluralista da libertação. São
Paulo: Paulinas, 2006. Terceiro livro da coleção “Pelos muitos caminhos de Deus”, da ASETT, publicado em
português por Paulinas Editora. Serie original completa está disponível em: <http://tiempoaxial.org/>.
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reler os textos da tradição de forma fundamentalista. Nesse sentido, uma oração centrada na
tradição vocal (recitar textos antigos) que, por muitos séculos, alimentou gerações, hoje não
apenas põe problemas ecumênicos como pode não alimentar quem não se conforma só em
repetir confissões feitas em outros contextos culturais.
Na Europa, em alguns ambientes tocados pelo secularismo, grupos cristãos fizeram
uma tradução adaptada dos salmos, tentando explicitar menos atributos divinos, como
evitar designações patriarcalistas e exclusivistas. O esforço, ainda incipiente, contém uma
opção de amor e de cuidado com o outro que indica esta espiritualidade transreligiosa.
Em muitas religiões, como em muitos eventos transreligiosos, a teologia subjacente e
que pode ser desenvolvida é na linha de uma pneumatologia macroecumênica. Mesmo
tradições não teístas conseguem sentir-se bem, quando se fala do mistério como “Espírito”
e energia amorosa. É também uma abertura a uma teologia feminista macroecumênica que
vê na figura do Espírito Mãe e Esposa uma imagem que sintetiza divindades femininas e o
simbolismo de toda mulher.

Abrir-se aos novos sacramentos do outro
O poeta e filósofo Paul Éluard afirmava: “Não convém ver a realidade tal como eu
17

sou”.

Essa constatação filosófica vale ainda mais para o campo do encontro intercultural

ou interespiritual. Infelizmente, a tendência das religiões é serem autossuficientes e
autorreferentes. Isso faz com que grande parte das pessoas não consiga mais encontrar nelas
aquilo que se espera. Em 1965, o Concilio Vaticano II afirmava:
Os homens esperam das diversas religiões resposta para os enigmas da condição humana, os
quais, hoje como ontem, profundamente preocupam seus corações: que é o homem? qual o
sentido e a finalidade da vida? que é o pecado? donde provém o sofrimento, e para que serve?
qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? que é a morte, o juízo e a retribuição
depois da morte? finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa existência, do
qual vimos e para onde vamos? (Nostra Aetate, n. 1).

Se, hoje, as religiões não conseguem cumprir esta missão, não é o caso de pretender
substituir isso por alguma estrutura transreligiosa ou intercultural. Seria uma nova religião
transreligiosa. Theo Sundermeier afirmava: “A religião é uma resposta coletiva dos seres
17

Cf. BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 1.
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humanos à experiência da transcendência que, concretamente, se expressa em ritos e em
normas éticas”.18 E Raimon Panikkar diz: “A religião é o caminho que o ser humano toma
para conseguir a meta da vida. Em resumo: a religião é o caminho da salvação”.19 Ao
afirmar isso, ambos os teólogos parecem se referir mais a uma experiência espiritual das
pessoas, contida nas religiões, do que, em si, à estrutura religiosa. Uma teologia espiritual
transreligiosa reafirma isso, mas transpõe essas afirmações para a experiência espiritual do
outro. O que as religiões ofereciam para a salvação das pessoas, de certa forma, não lhes
pertence. São elementos que, no Cristianismo, se chamam “sacramentos”, mas existem em
todas as religiões. No Judaísmo, a circuncisão e o Yom Kipur têm características de
sacramentos. No Islã, a esmola feita durante o Ramadã, a peregrinação a Meca e outros
ritos têm densidade semelhante. No Candomblé, os ritos de iniciação e as festas que adoram
os Orixás nos diversos elementos da natureza... No Santo Daime, a bebida sagrada... Enfim,
em todas as tradições há caminhos e instrumentos que nos religam ao Divino.
Hoje, o diálogo interespiritual e o próprio encontro com o outro se constituem como
sacramentos fundamentais desta espiritualidade nova. Tais eventos não são cotidianos e,
para serem profundos e verdadeiros, supõem uma vida espiritual na qual a referência ao
outro seja constante e estrutural. Os encontros e fóruns inter-religiosos podem nos tornar
capazes de nos alimentar dos sacramentos que vêm dos outros e podem nos ligar ao Amor
Divino que se comunica conosco mais através do diferente do que de nossas próprias
referências culturais e religiosas.

Uma mística centrada na Vida
A teologia transreligiosa parte da mesma proposta da Teologia da Libertação de ligar
profundamente fé e vida, espiritualidade e compromisso transformador. Isso ocorre quando
os encontros inter-religiosos se centram em assuntos como paz, justiça e ecologia.
Entretanto, não se trata apenas de grandes temas e sim do cuidado em testemunhar um tipo
de espiritualidade aberto à vida e grávido de esperança.
Atualmente, no mundo mais secularizado, para que isso possa se expressar de forma
verdadeiramente ecumênica, tal tipo de expressões (encontros, atos inter-religiosos e cultos)
18
19

SUNDERMEIER, Theo. Was ist Religion? Religionswissenschaft im theologischen Kontext. Ein Studienbuch.
Gütersloh, 1999. p. 27.
PANIKKAR, R. Il dialogo interreligioso. Assisi: Cittadella, 2001. p. 166.
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terá de ser extremamente sóbrio e desapegado de certos estilos que não ajudam. Por questão
de justiça e de opção pelos empobrecidos, essa teologia transreligiosa tem de valorizar
prioritariamente as expressões espirituais e caminhos tradicionais dos grupos oprimidos. Na
América Latina, mas certamente também na África, como na Austrália, os grupos
tradicionais indígenas e de religiões autóctones sofreram todo tipo de perseguições. As
próprias culturas dos índios e dos negros tinham sido praticamente consideradas como em
extinção. Há dez anos o Padre Comblin escrevia: “No Ocidente, a cultura ocidental
moderna ainda não acabou de exterminar toda a cultura Pré-Moderna e ainda o movimento
científico como tal entra em contradição com essa cultura tradicional e a expulsa
irreversivelmente”.20 Um intelectual brasileiro confirmava: “O poder expansivo dos meios
de comunicação parece ter abolido, em vários momentos e lugares, as manifestações da
cultura popular, reduzindo-as à função de folclore para turismo”.21
Entretanto, apesar de tudo isso, essas culturas não só resistem como até se fortalecem.
Esse movimento transreligioso aprende muito da vitalidade espiritual e da abertura
intercultural dessas expressões. Mesmo se elas também precisam sempre ser relidas, nada
disso diminuirá a dimensão do mistério contido no amor e no respeito profundo ao outro,
que toma mesmo uma fisionomia mística.
O filósofo e espiritualista italiano Ernesto Balducci assim se expressou:
Depois do universalismo político do Império Romano, tivemos o universalismo teocrático.
Roma passou a ser o papado. Não se esqueçam que foi a autoridade do papa que legitimou e
tornou cristã a invasão da América e o genocídio que ali se cometeu. Depois, chegamos ao
universalismo moderno, laical e republicano, mas igualmente autorreferente e sem sentido do
Outro. Martin Buber dizia que o homem de hoje é um homem sem casa. Mas será que
aceitamos este empobrecimento, ou procuramos seguranças artificiais nos sistemas que nos
prometem reforçar a identidade, mas sem nenhum senso de alteridade?22

O rabino Abraham Heschel expressa tal realidade quando escreve:

20
21
22

COMBLIN, J. Cristãos rumo ao século XXI. Nova caminhada de libertação. São Paulo: Paulus, 1996. p. 250268.
BOSI, A. Dialética da colonização. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 328.
BALDUCCI, Ernesto. L´altro, un orizzonte profético. Firenze: Ed. Cultura della Pace, 1996. p. 13ss.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

18

É o sentido do sublime que devemos considerar como a raiz das atividades criativas do ser
humano nas artes, no pensamento e na nobreza da vida. [...] A tentativa de comunicar o que
vemos e não conseguimos dizer é o eterno tema da sinfonia inacabada da humanidade. É uma
aventura cuja realização jamais será consumada. Somente aqueles que vivem de palavras
emprestadas acreditam na sua capacidade de expressão. Uma pessoa sensível sabe que o
intrínseco, o mais essencial, nunca é expresso.23

23

HESCHEL, A. O homem não está só. São Paulo: Paulus, 1974. p. 16.
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Diálogo e ensino religioso
José Neivaldo de Souza1

Resumo: O diálogo e o ensino religioso têm tomado boa parte das discussões no
campo da teologia e da educação formal. Para que dialogar? Qual é a motivação existencial
que leva as pessoas a buscarem na pluralidade uma unidade? O que diferencia o diálogo da
comunicação? No que diz respeito às religiões, podemos falar de diálogo e de um objeto
comum entre as diversas crenças que podem motivá-lo? Ele pode ser um material
importante no ensino religioso? Este texto pretende fazer algumas considerações sobre o
diálogo entre as religiões numa realidade diversa e como ensiná-lo nas escolas a partir de
uma teologia que considere a pluralidade como ponto de partida.
Palavras-chaves: diálogo; ensino religioso

O diálogo e o ensino religioso têm tomado boa parte das discussões no campo da
teologia e da educação formal. Para que dialogar? Qual é a motivação existencial que leva
as pessoas a buscarem na pluralidade uma unidade? O que diferencia o diálogo da
comunicação? Comunicar é uma ação natural do ser humano, dialogar é uma arte, tem algo
de transcendência e exige inteligência e vontade. Inte-legere é ler o não inscrito, o não
manifesto, o que transcende a simplicidade da realidade. Vontade e inteligência, cada uma
autônoma, mas interdependente ao mesmo tempo. A vontade, sozinha, se afoga na
materialidade do real caso não haja a inteligência que lhe dê um sentido lógico. Da mesma
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forma, a inteligência se anula se a vontade não a direcionar a um sentido. A psicologia da fé
se movimenta sobre tais faculdades. O quantum de vontade e inteligência é o que pode
medir uma religião. Muitas vezes percebemos que há uma certa ignorância ou ausência de
racionalidade, de tal forma que, em nome de convicções e ideologias religiosas, se pode
pensar em resolver todos os problemas da humanidade, ainda que seja pela legitimação de
uma cultura do terror e da morte. Por outro lado, a inteligência e a vontade podem levar a
um racionalismo radical que também se propõe a resolver problemas ligados ao sentido da
vida com o prejuízo do sobrenatural, ideias que geralmente partem do academicismo e
negam uma ciência do fenômeno religioso.
No que diz respeito às religiões, podemos falar de diálogo e de um objeto comum
entre as diversas crenças que podem motivá-lo? Ele pode ser um material importante no
ensino religioso? Nossa reflexão não pretende responder questões ligadas ao
antissemitismo, ao fundamentalismo e outros “ismos”, mas apenas fazer algumas
considerações sobre o diálogo entre as religiões numa realidade diversa e como ensiná-lo
nas escolas a partir de uma teologia que considere a pluralidade como ponto de partida.

Religiões: autoritarismo ou humanismo?
O termo religião está ligado ao verbo latino religare, que indica a relação do ser
humano com Deus, dando a entender que só as religiões teístas são dignas de confiança e
atenção. Para nós, importa considerar também as religiões humanistas, que buscam,
segundo Erich Fromm, um “sistema de pensamento e ação, capaz de conferir ao indivíduo
uma linha de orientação e um objeto de devoção”.2 Sobre tal necessidade é capaz de
testemunhar qualquer antropologia que se preze. Mesmo vivendo, por natureza, os hábitos
próprios do gênero humano, o ser humano é um ser racional, por isso capaz de transcender
a si mesmo e criar um mundo artificial (não no sentido pejorativo da palavra) onde possa se
relacionar consigo mesmo, com toda a realidade à sua volta e se sentir feliz. Na busca de
orientação e objeto de devoção, ele tanto pode encontrar o sentido da vida quanto se
deparar com o caos: uma religião pode conduzir ao amor e à felicidade, outra pode levar ao
autoritarismo e à destruição. Em sua análise, Erich Fromm observa que o maior problema,
hoje, não é a presença ou a ausência de religião, mas sim a espécie de religião. Os cientistas
2
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das religiões constatam que há uma manifestação universal do fenômeno religioso,
independente do tempo e do espaço.
Mas, como observa Mircea Eliade, é no tempo e no espaço que as religiões
expressam e recriam a obra divina. O Judaísmo simboliza a criação: “[...] o pátio figurava o
Mar (quer dizer, as regiões inferiores), o santuário representava a Terra, e o Santo dos
Santos, o Céu”. Jerusalém (Monte Sião) é a réplica de toda a criação”.3 As religiões se
comunicam no “Centro do mundo”, sejam elas libertadoras, sejam opressoras. O
Hinduísmo, através do Darçana, busca a “libertação” ou moksa, cumprindo, no dia a dia,
um código de leis misturado a rituais festivos e hábitos comuns. Tal código foi
desenvolvido entre os séculos VI e I a.C. e contém textos, em estilo de prosa e diálogos
(Upanixades) que procuram mostrar a diferença entre o fugaz e o permanente, as coisas e o
Si-mesmo. O segundo é o processo final de libertação onde a consciência, purificada e
realizada, se encontra no Brahma, realização suprema do ser humano.4 O Budismo busca a
“transcendência” que se dá pelo Sansara, isto é, as formas de renascimentos. O Nirvana, ou
iluminação, consiste em desapegar-se completamente das paixões e dos sentidos a fim de
atingir um estado de consciência pura. O próprio Sidarta Gautama experimentou isso, de tal
forma a determinar os pilares do Budismo:
1) todas as coisas sofrem, 2) a causa do sofrimento é o desejo, 3) a cessação do desejo é a
cessação do sofrimento; e 4) a libertação é alcançada através do Caminho Óctuplo, que
consiste em desenvolver a percepção, o pensamento, a fala, a ação, o meio de vida, o esforço,
a atenção e a concentração corretos.5

O Cristianismo crê que só em Cristo se pode experimentar a “libertação” do pecado e
o Reino de Deus “aqui e agora”. O Islamismo busca a paz universal por meio da obediência
a Alá sustentado por quatro colunas do Alcorão: 1) Chahada ou profissão de fé; 2) Oração
canônica feita cinco vezes ao dia; 3) o Ramadã (29 dias de jejum); 4) a caridade, expressa
pela esmola e a Peregrinação (pelo menos uma vez na vida se deve ir a Meca). O Judaísmo
acredita que é preciso cumprir a Torah divina revelada a Moisés e esperar a redenção de
3
4

5
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Israel anunciada pelos profetas.6 Vejamos que a busca comum das religiões reveladas ou
humanistas tem um objetivo, uma vida melhor, como reza o documento eclesial Nostra
Aetate, n. 2: “[...] as outras religiões que existem no mundo procuram de vários modos ir ao
encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e
normas de vida e também ritos sagrados”.
A busca do transcendente é o que há de mais comum nas religiões, mesmo entre
aquelas não teístas. Mas, se há temas comuns entre as religiões, por que o diálogo entre elas
parece algo quase impossível? Por que não considerar a realidade plural das religiões como
o principal ponto de partida para sua compreensão? Para Erich Fromm, tanto as religiões
teístas quanto as não teístas podem se diferenciar por seu procedimento na busca de
orientação e de objeto de devoção. Segundo ele, há duas espécies de religião: autoritárias e
humanistas. As autoritárias se orientam por normas oriundas de um poder exterior que
dirige o destino da humanidade, por isso os homens lhe devem obediência, reverência e
devoção – o contrário é pecado e cabe, a essa força superior, imputar o castigo devido. Os
sacerdotes e líderes religiosos são o oráculo que define e ensina sobre a salvação ou a
condenação eterna. As religiões humanistas, ao contrário, se orientam a partir das forças
humanas, sejam elas emocionais, sejam racionais. O reconhecimento da verdade passa por
suas limitações e potencialidades em relação a si mesmo e a todo o universo. Para Fromm,
o Budismo pode ser, entre as religiões não teístas, uma boa ilustração, pois os homens não
só seguem as orientações de Buda, reconhecendo seus limites, mas mergulham em si
mesmos a fim de descobrir suas capacidades ilimitadas: “O conceito de Nirvana, como
estado a que o plenamente iluminado pode atingir, não implica em fraqueza e submissão,
mas, ao contrário, em desenvolvimento dos poderes superiores da sua natureza”.7
No Cristianismo, podemos encontrar as duas tendências. Seja no Catolicismo, no
Protestantismo ou nos movimentos pentecostais. O princípio “não faça ao outro o que não
gostaria que fizessem a você” indica que o Reino de Deus se encontra no interior de cada
pessoa, pela necessidade e possibilidade de cada uma praticar o amor. Deus, nesse sentido,
como atesta o prólogo de João, “é amor” que se doa através do ser humano e de todas as
coisas. Contudo, não é só esse o princípio de orientação existente nas religiões e Igrejas,

6
7
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também o principio autoritário se manifesta como “monopolizador do que pertencia
originalmente ao homem: sua razão e seu amor”.8
As tendências humanistas e autoritárias do Cristianismo aparecem de forma bem
clara. Uma religião pode se abrir à outra naturalmente, mas tal atitude é limitada, por causa
da “certeza da verdade” ou dos dogmas que possuem. A intolerância religiosa tem aí sua
razão e ela acontece não só em relação às outras religiões, mas também no interior da
própria religião, e com a realidade “profana” criando problemas relacionados à identidade,
à exclusividade e aos dogmas. Essa realidade nos mostra o apóstolo Paulo já nos primeiros
anos do Cristianismo (Gl 1,6-7). O que deve fazer um gentio para se tornar cristão?
Submeter-se ou não à lei judaica? Aqui aparece o conflito entre as diversas posições e
Paulo o apresenta:
Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes
circuncidar. Mais uma vez declaro, a todo circuncidado, que ele está obrigado a observar a
Lei inteira. Vós, que procurais a justificação na Lei, rompestes com Cristo: decaístes da
graça. (Gl 5,2-4)

Qual é a melhor solução? Permanecer no conflito ou buscar uma saída mais
inteligente, através do diálogo? O Concílio de Jerusalém foi o resultado dessa busca de
solução, ali surgiu a primeira carta ecumênica que definiu a identidade da nova religião:
[...] Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas
indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais
sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações! (At 15,2829)

Sob uma nova orientação, a Igreja primitiva continuava sua caminhada num sentido
“sinótico”, confrontando sua ecumene com os problemas de tradução e comunicação.9
Nesse Concilio se resolveu o problema da identidade cristã: a salvação vem pelo
amor e se estende a todos, ela não deve se restringir ao cumprimento das leis judaicas. Mas,
se o problema ecumênico foi resolvido, outro problema ficou comprometido: a tolerância
em relação às outras religiões. Haveria na doutrina cristã uma abertura para as leis e valores
8
9
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de outra religião, mesmo que sua peculiaridade fosse o anúncio da salvação através do
amor de Cristo? Parece que não, pois, se Cristo é o único salvador, o que se deve fazer com
as outras formas de salvação – a lei, por exemplo?
O autoritarismo acompanha o Cristianismo desde sua origem. Os primeiros
pensadores cristãos, no século II, defendiam, com argumentos filosóficos, a fé do Calvário
como única profissão verdadeira. Em sua Carta aos Efésios, Inácio de Antioquia atesta
isso:
Todavia, o amor não me permite calar a respeito de vós. É por isso que desejo exortar-vos a
caminhar de acordo com o pensamento de Deus. De fato, Jesus Cristo, nossa vida
inseparável, é o pensamento do Pai, assim como os bispos, estabelecidos até os confins da
terra, estão no pensamento de Jesus Cristo.10

A Igreja cristã deve, então, expressar o pensamento e o amor de Jesus Cristo. Na
história da Igreja, observamos, malgrado as tentativas de unidade, cismas e oposições no
seio da Igreja. No século XI, ela se viu dividida por causa da intolerância em relação aos
rituais religiosos. De um lado os romanos; de outro, os orientais. Nos séculos XVI e XVII,
a chamada “Reforma Protestante”, ao mesmo tempo que manifestava sua oposição
intolerante à Igreja tradicional, articulava em favor de um projeto de “tolerância” que seria
levado em frente e defendido, bem mais tarde, pelo Concílio Vaticano II, na declaração
Nostra Aetate, onde se lê que há uma só comunidade entre os povos e essa se constitui por
sua origem e por sua finalidade: Deus, que fez o gênero humano habitar a face da terra e
que, por sua providência, bondade e salvação, reúne todos os povos na Cidade Santa, é o
Criador da humanidade.11
Eis um passo importante para a tolerância entre as religiões e as denominações que
aderem a um único credo, como, por exemplo, católicos e protestantes. No século XX, foi
criado o Conselho Mundial de Igrejas (CMI) como tentativa de humanizar as Igrejas cristãs,
tal objetivo começou com uma preocupação ecumênica. Segundo Quadros e Miranda, a
base para sua fundação se deu num congresso sobre as Igrejas cristãs, onde foram
organizadas as comissões para assuntos ecumênicos. Uma preocupada mais com as
diferenças doutrinárias e litúrgicas das Igrejas, outra preocupada com a inserção das Igrejas
10
11
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na sociedade e na política. “Fé e ordem” e “Vida e trabalho”, duas comissões fundamentais
para a criação do CMI.12
Em sua origem, a Igreja procurou fugir “do” autoritarismo da religião judaica, mas
logo em seguida, ao se confrontar com a cultura greco-romana, acabou se adaptando aos
valores e orientações daquela realidade, formando uma nova espiritualidade cheia de leis e
orientações. O imperador Constantino não só tornou o Cristianismo a religião oficial do
Império Romano como bancou o Concilio de Niceia, ocorrido em 325, a fim de sistematizar
alguns dogmas referentes a Deus e a Jesus Cristo. Para Urs Baumann, a união entre Igreja e
Estado trouxe alguns problemas de identidade, pois temas como fé e caridade deram lugar
às regras e leis, dificultando a convivência das comunidades em torno da unidade, que é
Cristo.13
Esse conflito no interior do Cristianismo dificulta também sua comunicação com
outras religiões. Onde está a verdade? Uma doutrina autoritária e exclusivista torna inviável
qualquer tentativa de aproximação. Segundo Amaladoss, em cada religião há duas formas
de identificação: ou ela é verdadeira ou é cheia de verdades.14 A verdadeira se orienta pelo
autoritarismo, e a cheia de verdades pode se abrir com mais facilidade às outras e se tornar
mais humana. A partir dessas características, podemos identificar as posturas das religiões:
exclusiva, inclusiva e pluralista. Se a primeira se diz “única via de salvação”, a segunda é
acolhedora, porém impõe suas normas de tolerância, e a terceira aceita as diferentes vias de
salvação como verdadeiras e eficazes. A primeira é autoritária, a terceira é humanista e a
segunda é a passagem de uma postura autoritária a uma ação mais humanista.
O exclusivismo é declarado, não há outra verdade senão aquela em que crê e que está
em seus próprios fundamentos. Queiruga lembra que a máxima extra Ecclesiam nulla salus,
(“fora da Igreja não há salvação”) revela essa posição. Para ele, não devemos ser injustos
com os teólogos que elaboraram, em um determinado contexto, esse tipo de pensamento,
porém não cabe mais nos tempos atuais um “equilíbrio hermenêutico” desse tipo.15 Os
tempos eram outros, mas devem ser superados. O exclusivismo não se sustenta mais, apesar
de continuar em muitas religiões, até mesmo no Cristianismo, aceita dialogar, mas com
12
13
14
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restrições. J. María Vigil, nessa direção, ressalta que tal postura leva cada religião a
acreditar que todas as outras são falsas ou “naturais”, ao passo que só ela é depositária da
verdade sobre Deus.16
A religião inclusiva é mais aberta, porém ainda impõe condições, isto é, apresenta sua
doutrina como primeira verdade. Vigil a compara a uma “ponte” e diz que é passagem do
exclusivismo ao pluralismo. Para ele, é essa ponte que facilita a saída de uma atitude
autoritária, fechada, em direção a uma nova margem, a um novo paradigma mais aberto ao
diálogo: a atitude pluralista. Para Geffré, a teologia do inclusivismo, chamada também de
cumprimento, foi desenvolvida antes do Concílio por pensadores como Henri de Lubac e
Yves Congar, até chegar à declaração Nostra Aetate, que defenderia a ideia de que nas
religiões há pessoas de boa vontade que refletem a Verdade do Verbo. Esse tipo de
corrente, ainda amarrada à tradição, entende que as religiões têm um papel preparatório
para o encontro com Jesus Cristo.17
No novo paradigma, pluralista, é considerado o diferente e o diverso. Queiruga
observa que ali podemos aceitar as manifestações religiosas naquilo que elas têm de
objetividade: a experiência divina. Nas diferenças religiosas pode haver uma nova
compreensão de Deus e, como bem observa Faustino Teixeira, compreensão das religiões.18
Para aceitar essa diferença, deve-se respeitar a alteridade e a preciosidade de cada tradição.
Pela diferença, novos caminhos se revelam e a identidade não é negada, mas fortalecida.
Neste sentido, Geffré propõe para o diálogo entre as religiões que não se fale de valores
cristãos, mas de valores crísticos, de tal forma que o Cristianismo pode não revelar de
forma completa tais valores que se encontram também em outras religiões. Todas as
religiões, para os pluralistas, giram “em torno do mistério da realidade última do universo”,
até mesmo o Cristianismo histórico.19
As pessoas podem empenhar um papel libertador no cultivo de uma realidade plural.
Para Vigil, o pluralismo religioso não é novidade, sempre existiu, mas hoje, por causa da
modernização dos transportes e da comunicação entre as culturas, isso se tornou mais
acelerado: “[...] o que qualquer sociedade sabia ou pensava de sua própria cultura e de sua
16
17
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religião, por exemplo, fica radicalmente modificado quando o pluralismo atual permite-lhe
conhecer outras culturas e outras religiões semelhantes. O único deixa de sê-lo e passa a ser
plural”.20 Aquele que se converte à nova religião não precisa abandonar seus valores
culturais. Um hindu, por exemplo, ao se converter ao Cristianismo, não precisa abandonar
sua cultura, será um cristão, ainda que não assimile a cultura e os valores ocidentais.
Segundo Amaladoss, o pluralismo nas religiões “não é meramente um fato, mas um
problema. [...] e um desejo de dialogar e colaborar com elas na construção de um mundo
novo”,21 trazendo, como observa Vigil, uma mudança “epistemológica”. Mudança que
produz, segundo ele, um novo conhecimento a ser acrescentado aos já produzidos na
história dos homens. Para Geffré, é o pluralismo o novo horizonte da teologia no século
XXI. A declaração Nostra Aetate, numa concepção mais teísta, reza que o objeto de
devoção pode ser buscado pela narrativa mítica ou filosófica: “[...] quer por meio de certas
formas de ascetismo, quer por uma profunda meditação, quer, finalmente, pelo refúgio
amoroso e confiante em Deus”.22 Pela via ascética ou mística, o total abandono a Deus não
significa alienação ou submissão a um Ser ditador de normas para uma vida melhor, mas
uma procura incessante do saber sobre aquele que, se cobra do ser humano, é também
cobrado pelo mesmo. Na compreensão de Erich Fromm, os místicos não são somente
imbuídos do poder divino, mas do poder humano, são aqueles que captam o que é
fundamental entre Deus e o ser humano. Assim: “Em vez de medo e submissão, o amor e a
afirmação dos próprios poderes constituem a base da experiência mística. Deus não é
símbolo de um poder superior, mas da própria força do homem”.23

O diálogo como princípio
O verbo dialogar vem do grego

e quer dizer pensar, raciocinar, refletir,

conversar consigo mesmo e com os outros. Vimos que os diversos significados do verbo
nos levam a considerar que é, ao mesmo tempo, um empreendimento teórico e prático. Para
que haja diálogo é preciso uma decisão da vontade em expressar o conteúdo refletido a um

20
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interlocutor. No sentido religioso, esse ato é mais do que a capacidade do ser humano de
pensar, falar e ouvir; é a expressão na qual o absoluto imprime sua “imagem e
semelhança”. A tradição sacerdotal no Antigo Testamento nos dá a entender que no
princípio o Criador compartilhou sua ideia, o seu fiat à corte celeste: “[...] Façamos o ser
humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, [...]” (Gn 1,26). Não é só pela fala
que ele se expressa, mas também pela escuta: ouve o clamor, como lemos no Livro do
Êxodo, e desce para libertar seu povo.
O verbo falar, em hebraico: dãbar, ocorre mais de 1.300 vezes no Antigo Testamento
e indica que Iahweh se dirige aos homens, falando a Abraão (Gn 15,1), a Noé (Gn 8,15), a
Davi (2Sm 23,2) e aos que ele comissiona (Ex 1,17). Dãbar expressa o pensamento e a
vontade de quem “no princípio era a Palavra” (Jo 1,1) e que identifica todas as nações num
só povo.
O verbo escutar, da mesma forma, é comum na tradição hebraica: Shãma’ implica em
saber, tomar conhecimento no sentido intelectual. Moisés escuta (Nm 9,8) o que Deus tem
a dizer sobre os seres humanos impuros; Deus planeja confundir a língua humana (Gn
11,7). O mesmo verbo, traduzido para o grego bíblico, indica

. Em seus diversos

significados, temos: dar atenção a, escutar, obedecer. Deus ouve a oração, isto é, ele
responde (Jo 9,31; Mt 6,7; Lc 1,13; At 10,31; Hb 5,7).
O teólogo islâmico Mohammad Hussein Fadlullah escreve: “No princípio foi o
diálogo”. Para esse autor, Deus, antes de criar, compartilhou com os anjos o seu projeto:
“Em verdade, eu sei o que vós não sabeis” (C. 2 – V. 30). As três grandes religiões –
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – têm em comum que no princípio era o diálogo e dão
testemunho, a partir de suas Escrituras, que o Criador, em sua absoluta inteligência, quis,
através do diálogo, trazer à existência o que antes não era. Nesse testemunho, o homem
religioso é instruído a buscar no diálogo o melhor caminho para suas reflexões e ações.
Ouvir a Deus é fundamental: nesse pressuposto se pode ouvir o semelhante e propiciar às
relações uma atitude de inclusão e tolerância.
No diálogo se aprende a abertura, a tolerância e a acolhida. A abertura constitui o
cerne da comunicação, pois o crente, aberto às possibilidades, acolhe o outro em sua
diferença; a tolerância é a atitude pela qual o religioso, ao se confrontar com o diferente, se
vê envolvido na relação, não como ser dual, do tipo “você deve ser como eu gostaria que
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você fosse”. Na tolerância, aprende-se a arte da paciência e do respeito ao outro que
também busca uma meta: Deus. Por fim, a acolhida nada mais é senão a inclusão dos
excluídos. O outro diferente deve ser aceito sem preconceito. Não impor verdades e leis,
não rejeitar as novas ideias e ter a consciência de que há algo de melhor nos judeus e
cristãos. Esse algo melhor é, segundo Geffré, “simplesmente sua parte de Islã”: submissão a
Deus. Eis ai uma boa possibilidade de dialogar e, como diz o próprio Geffré: “[...] todo
diálogo é uma aventura. Não se estabelecem condições a priori de saída, e cada parceiro é
reenviado à sua própria verdade. Então o diálogo pode levar à celebração de uma verdade
mais elevada que o ponto de vista parcial de cada interlocutor”.24
No diálogo inter-religioso, o espírito se abre à tolerância e à inclusão, fazendo com
que a pessoa possa enxergar a realidade sob a ótica do amor, uma nova forma de ver a
realidade sem ódio, injustiça e legitimação da violência; a pessoa aprende a se relacionar
melhor e a buscar aquele que é o princípio do diálogo: Deus. Para Geffré, e também para
nós, o grande benefício do diálogo é a possibilidade de confronto com a nossa verdade
através do outro. Assim, é possível pensar que “um melhor conhecimento dos recursos
espirituais das outras tradições religiosas nos ajuda a fazer um inventário mais profundo das
próprias riquezas do Cristianismo”.25 Ao abordar a posição do Judaísmo e do Islamismo no
diálogo com Cristianismo, Geffré aponta algumas dissonâncias que devem ser relevadas,
como, por exemplo: se em relação à religião judaica os cristãos necessitam desse
pressuposto para definir sua identidade, isso não é recíproco em relação ao Judaísmo, que
não compreende Jesus Cristo como “nova aliança” ou “cumprimento”:
[...] é preciso reinterpretar a noção de cumprimento num sentido não totalitário [...] como
uma novidade que não pretende abolir o que o Primeiro Testamento tem de irredutível e este
irredutível é a eleição de Israel, é a escolha de Israel, é a aliança gratuita entre Deus e este
povo que é o povo de Israel.26

Também, em relação ao Islã, é preciso compreender que, se de um lado os
muçulmanos professam o Único Deus, por outro essa história de “antiga” e “nova aliança”
lhes é estranha, pois as representações de Deus são diferentes. O que existe, para eles, é
24
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uma só aliança: a criação. O diálogo é o meio pelo qual se descobre que o ser humano não
possui a Verdade, mas a Verdade o possui e se revela a fim de ser compreendida na
pluralidade de expressões. Não é difícil para os judeus e cristãos dialogar com os
muçulmanos naquilo que é essencial à sua fé: 1) testemunho de que há um único Deus
(Ash-Shahadah); 2) compromisso de orar cinco vezes ao dia (As-Salah); 3) jejum (AsSiyam); fraternidade com os mais pobres (Az-Zakat); peregrinação a Meca, a cidade
sagrada, pelo menos uma vez na vida (Al-Hajj). Pois também judeus e cristãos observam
tais práticas: confessam um único Deus; se comprometem com a oração diária; propõem a
prática do jejum, pelo menos uma vez ao ano; tem a caridade aos mais necessitados como
uma boa ação e, por último, fazem suas peregrinações e romarias a lugares tidos como
sagrados. No respeito e no diálogo, pode-se abrir, às religiões, a compreensão de um outro
mundo possível, onde Deus é o Senhor da história.
Podemos falar de diálogo intrarreligioso e diálogo inter-religioso. Se o primeiro diz
respeito a aproximações entre pessoas de denominações diferentes, mas com uma única
profissão de fé, o segundo aponta para a relação entre as religiões de credo diferentes.
Ecumenismo é o que melhor expressa o primeiro sentido. O documento Unitatis
Redintegratio, elaborado no Concílio Vaticano II, descreve que esse movimento contribui
para a “unidade dos cristãos”.27 Ser ecumênico, nesse sentido, é colaborar para a harmonia
entre os cristãos de denominações diferentes, afastando todo preconceito que chega através
das palavras, juízos e ações. Tal decreto aponta para algumas atitudes práticas: a oração
pela unidade, o exame sincero e atento sobre o que se deve renovar na família cristã e
realizar, na prática, o testemunho de Cristo.28
Sobre a renovação da família cristã, o decreto reza que não há renovação sem
conversão interior, pois uma mente renovada favorece a unidade. Também a oração comum
deve ser a expressão dessa conversão: “Esta conversão do coração e esta santidade de vida,
juntamente com as orações particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser
tidas como a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem ser chamadas
ecumenismo espiritual”.29
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Aprendemos, assim, que o diálogo entre as religiões, e na própria religião, tem sua
fonte na necessidade do ser humano de se orientar em torno do sagrado. Na religião teísta,
Deus, por sua vontade e inteligência, fala e ouve, isto é, se comunica aos seres humanos e a
toda criatura, dando a entender que “imagem e semelhança” nada mais é senão a essência
do diálogo.
Assim como há conflitos e tentativas de diálogo das religiões entre si, também há
confronto entre fé e ciência. Os conflitos da fé sempre existiram, seja em relação a si
mesma, seja em relação à realidade que a envolve. Em relação à ciência, podemos dizer que
tal situação é mais recente e começou a partir da assim chamada “virada antropocêntrica”.
Uma visão de mundo onde o centro do universo não é Deus, mas o ser humano, nele e para
ele tudo passa a existir. A metafísica tradicional, que se debruçava sobre o Uno, o Eterno e
o Imutável, agora cede lugar a outra forma de ver as coisas a partir da diversidade dos
fenômenos naturais. A razão se vê limitada em suas possibilidades de conhecimento e seu
trabalho nada mais é senão atestar o que os sentidos experimentam. Fernando Altemeyer Jr.
observa acerca disso que, “habituado, por profissão, a „deixar Deus às portas do
laboratório‟, o cientista é tentado a eliminá-lo do mundo” reduzindo tudo a provas
laboratoriais.30 O método indutivo da ciência propõe que a verdade seja conhecida partindo
de experiências particulares. David Hume observara que as ideias são hábitos mentais ou
associações de diversas sensações. Immanuel Kant, considerando o pensamento de Hume,
entendia que não temos como formular um conhecimento universal a não ser a partir do
sujeito que o organiza em suas condições de tempo e espaço.
Maria Clara Bingemer observa, acerca dessa cosmovisão, que, se antes o universo era
visto a partir da religião, agora ele se autoexplica.31 O conflito entre as verdades religiosas e
as verdades da ciência se torna cada vez mais claro partindo principalmente das concepções
sobre a origem das coisas e do ser humano: criacionismo ou evolucionismo?
Sobre isso observa Hans Jonas que a teoria da evolução de Darwin baniu da natureza
a teleologia, isto é, a finalidade, necessária à história da humanidade, relegando-a à
subjetividade. Para Hans Jonas, a teoria da evolução das espécies é complexa e entrelaça
não só as experiências, mas hipóteses e deduções:
30
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A evolução como tal pertence ao número dos fatos estabelecidos, de que também faz parte o
fato de as espécies se modificarem, de haverem crescido em uma série de modificações a
partir de formas ancestrais, e de em sua totalidade constituírem um sistema ramificado de
famílias com uma origem comum, onde o simples antecede o complexo e as transições são
paulatinas.32

O paradigma baseado no diálogo, entre as religiões, no interior de uma religião
específica e da fé com a ciência, suscita uma pergunta: como deve ser a formação das
pessoas? Para Gianfranco Ravasi, muitos conflitos acerca da relação fé e ciência nasceram
da tentativa de identificar como semelhantes as “palavras” e a “Palavra”, como observa, “a
ponto de ser, umas e outras, elemento de verdade, e eu negar a verdade científica da Bíblia
equivaleria a negar também a verdade teológica”.33 De um lado, a ciência dá uma resposta
voltada para a atuação do ser humano em favor do próprio ser humano; de outro, a religião
se radicaliza, através de grupos que negam toda verdade sobre a origem do ser humano
vindo por parte da ciência. Essa reação aparece principalmente no início do século XX
(1910-1915), com o fundamentalismo, movimento que autoriza a Bíblia a dizer toda a
verdade sobre a vida e a morte.

O ensino religioso
O Concílio Vaticano II procurou dialogar com a ciência, levando a Igreja para dentro
das escolas, não para criar conflitos, mas para exercer o direito de todo cidadão a ser
educado, considerando sua fé e seus valores morais. A Gravissimum Educationis expressa
essa ideia ao afirmar que “a verdadeira educação [...] pretende a formação da pessoa
humana em ordem ao seu fim último e, ao mesmo tempo, ao bem das sociedades de que o
homem é membro e em cujas responsabilidades, uma vez adulto, tomará parte”. 34 Esse
direito visa não só o bem do indivíduo, mas o bem da própria sociedade, como reza o
documento:
[...] o sagrado Concílio declara que, as crianças e os adolescentes têm direito de serem
estimulados a estimar retamente os valores morais e a abraçá-los pessoalmente, bem como a
32
33
34

O princípio vida. p. 55.
RAVASI, G. 1998, p. 20.
GE, n. 1.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

33

conhecer e a amar Deus mais perfeitamente. Por isso, pede insistentemente a todos os que
governam os povos ou orientam a educação, para que providenciem que a juventude nunca
seja privada deste sagrado direito.35

A educação religiosa é um direito. Mas qual é o ponto de partida para tal formação?
Se for Deus, como saber se o professor está falando a verdade sobre ele? Que método
utilizar nessa empreitada? Para o movimento fundamentalista, a Bíblia é a Verdade, deve
ser o material por excelência a ser lido literalmente. Na década de 1980, principalmente na
América do Norte, o fundamentalismo apareceu, mais radicalmente, em congregações
evangélicas independentes. Seus pregadores expandem a ideia bíblica da criação, através da
mídia, em oposição à teoria da “origem das espécies” de Charles Darwin. O grande
equívoco do fundamentalismo é não se importar com a interpretação da Palavra, pois
fundamentalistas e literalistas “estão convencidos de serem os únicos autenticamente fiéis à
Palavra. Eles acabam se mostrando, ao invés, paradoxalmente os mais infiéis, exatamente
porque, não compreendendo a estrutura encarnada da Palavra, trocam as palavras pela
Palavra.”36 Sobre tal equivoco também Claude Geffré nos ajuda a observar que se trata de
uma aposta na infalibilidade da Escritura e um recuo quanto às descobertas científicas
acerca da origem do ser humano e do mundo: em primeiro lugar, pela fé se provoca o
suicídio da razão; em segundo, há uma concepção míope e insuficiente da inspiração,
“inspiração que assume a tradição interpretativa, isto é, a cadeia dos testemunhos sobre o
evento Jesus Cristo”.37
Mas o que devemos ensinar nas escolas? O que nos garante que uma hipótese é
melhor do que a outra?
A oposição entre fé e ciência dificulta o diálogo e, consequentemente, a educação
religiosa. Para o pensador muçulmano Sayyed Hussein, a dificuldade que se encontra nessa
oposição é semelhante ao dualismo espiritualismo e secularismo: “[...] no mundo de hoje,
no qual para a maioria dos homens modernos Deus não parece estar em nenhuma parte e no
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qual foi eclipsado pelas sombras da dúvida, o secularismo, inclusive, chegou a ocupar o
centro da cena e a reclamar todos os direitos para si”.38
Há um abismo entre as duas realidades, a religiosa e a secular, e se habituou dizer, na
Modernidade, que a ciência é secular e a fé, religiosa. Para Sayyed Hussein autor, a religião
islâmica se preocupa com isso, seu objetivo é dialogar com o mundo e com ele encontrar a
Unidade. Também no Cristianismo, observa Ramathate Dolamo, não vivemos em um
mundo secularizado separado do religioso. Segundo ele, não há uma oposição do secular
em relação à fé, mas uma oposição à instituição religiosa: templo, sinagoga, santuário,
mesquita e igreja.39 Podemos dizer, a partir dessas considerações, que o objetivo geral das
religiões é dialogar com o mundo e não se opor a ele. A pressuposição de que haja uma
oposição vem de facções exclusivistas que não veem, como observa Vigil, a realidade onde
“emerge um rosto novo de Deus, o Deus universal, de todos, „de todos os nomes‟,
inqualificável, não monopolizável”.40
No entanto, não podemos fechar os olhos à realidade. Essa oposição aparece na
educação de maneira geral e no ensino formal da religião, de acordo com a política local.
Nos Estados Unidos, por exemplo, no início do século XX, substituiu-se o ensino sobre a
criação, baseado na narrativa bíblica, pelo ensino da evolução das espécies. Tal política
repercutiria na Europa e na América do Sul. Contudo, no final do século XX e início do
XXI, constatamos, a partir da era George W. Busch, um retorno ao ensino do criacionismo
nas escolas. O propósito do ex-presidente estava de acordo com uma orientação
fundamentalista, como bem retrata esta frase tirada de um artigo no New York Times (26 de
abril de 2003): “Tenho uma missão a realizar e com os joelhos dobrados peço ao bom
Senhor que me ajude a cumpri-la com sabedoria”. Sob essa influência, alguns países da
Europa, sobretudo Portugal, e na América Latina o Brasil, começaram a revisar seu plano
de ensino religioso.
O fundamentalismo tem uma história. O Iluminismo europeu havia lançado as bases
da Modernidade antirreligiosa em oposição à infalibilidade da Igreja Católica, decretada em
1870. Houve uma reação cristã. De um lado, o Papa Pio X escreve a encíclica Pascendi
38
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Dominici Gregis (1907) e a faz circular manifestando a posição conservadora da Igreja
sobre a “infalibilidade do magistério”; de outro lado, os protestantes asseguram que a única
verdade infalível está nas Escrituras, sola fides. Duas posições, com objetivos diferentes,
são colocadas na evangelização. Nos Estados Unidos, em 1919, aparece o Revival ou
“acordar”, pelos batistas e pentecostais, que vai se opor a todo ensino que venha do
magistério católico ou das ciências. Propõe que a Bíblia seja o conhecimento, por
excelência, sobre a origem e o fim do ser humano, por isso que tudo o que está ligado à
teoria darwinista sobre a “origem das espécies” deve ser contestado. Esse movimento, que
cada vez mais se tornava mais intelectualizado, na figura de Billy Graham, na década de
1970, criou seus próprios teólogos e exegetas que, segundo Geffré, manifestam, ainda hoje,
o “fundamentalismo escriturístico: “[...] a vontade de optar contra uma certa unanimidade
da exegese moderna, isto é, a vontade de recuar a qualquer preço uma datação tardia dos
evangelhos e a vontade de reduzir ao máximo a distância entre a pregação de Cristo, a
própria palavra de Jesus e os escritos do Novo Testamento”.41
Em Portugal, desde a década de 1980 a Comissão para a Ação Educativa nas Escolas
Públicas (COMACEP) trabalha para viabilizar a Educação Moral e Religiosa Evangélica
(EMRE) e tem como objetivo principal o ensino da Bíblia. Em parcerias com a Book of
Hope, da América do Norte, e com a Ágape Portugal, mais de trezentas mil Bíblias foram
distribuídas, sem contar o incentivo a filmes, literaturas sobre a vida de Jesus Cristo,
debates nas escolas confrontando problemas quotidianos etc. A EMRE não é uma disciplina
obrigatória, mas propõe ao estudante que faça uma escolha entre as diversas confissões
religiosas. Com o apoio do Ministério da Educação, começou em algumas escolas em 1990
e hoje já faz parte do projeto político-pedagógico de mais de duzentas escolas.42 Na
religião, o fundamentalismo se posiciona de forma radical, construindo sua própria
resistência, porém, do outro lado, grupos e movimentos a-religiosos cultivam um sentido da
vida baseada nos interesses puramente humanistas. De uma forma ou de outra, falamos de
fundamentalismo tanto no sentido religioso quanto no sentido “marginal”, isto é, fora dos
parâmetros religiosos, pois nessa dualidade se ampliam propostas em torno do
reencantamento do mundo.
41
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No Brasil, é garantido o ensino religioso nas escolas públicas, como reza a
Constituição Federal, artigo 210, parágrafo 1o: “O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”.
Essa disposição se encontra também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.475/97. Abriu-se também, nas escolas brasileiras, a possibilidade do ensino a partir de
temas bíblicos, particularmente ligados à oposição fé e ciência. No Rio de Janeiro, três anos
após a vigência dessa lei, ela foi admitida pelo então governador Anthony Garotinho,
propondo que a Bíblia fosse o principal material didático no ensino religioso, reacendendo,
assim, o debate em torno do tema criacionismo. O que havia começado com o governador,
de confissão evangélica, teve continuidade no mandato de sua esposa, Rosinha Matheus,
que propunha, ainda, em seu projeto, um ensino que contemplasse assuntos conforme as
diferentes denominações: evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas e outras. Entre os
diferentes temas, pelo menos um era comum a todos: o ensino do criacionismo. Sua
justificativa era que, teoria por teoria, melhor mesmo era aquela contida na Bíblia: “Não
acredito na evolução das espécies. Tudo isso é teoria”. Para ela, pelo menos é importante
acreditar que na criação há um plano inteligente, nada existe por acaso, e o ser humano tem
uma missão nesse plano. A questão não é saber se Rosinha estava certa ou não, mas é
questionar a oposição que se põe entre o mundo espiritual e o mundo secular.
Mas... Então, o que se deve ensinar nas escolas acerca da origem do universo e do ser
humano? Em primeiro lugar, há duas narrativas: uma mítica e outra científica. Entendemos
por mítico não o falso, mentiroso, mas uma forma pré-científica de narrar o Inefável e
Inominável. No vazio da falta de sentido, do caos, a linguagem religiosa cumpre seu papel
ao construir uma ordem que possa orientar a existência a um fim: Deus. A teologia da
criação trata de resgatar essa linguagem a fim de, por analogia, descrever a realidade na
“relação” com Deus. A preocupação do evolucionismo não é essa. Seu objeto é biológico, o
estudo sobre a vida no sentido físico, não no sentido metafísico. Se essa compreensão vê a
criação como fruto de uma evolução, o criacionismo entende que toda criatura é obra do
Criador. Contudo, tanto o religioso quanto o cientista tendem à transcendência, seja no
sentido vertical, seja no sentido horizontal. O teólogo Márcio Fabri dos Anjos observa que
a transcendência é um termo fundamental no diálogo, visto que insere o Outro como
componente fundamental, seja Deus, seja o ser humano. Para ele, a religião pode conceber
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a transcedência ressaltando o infinito divino, o desejado da perfeição absoluta, à qual o ser
humano deve se submeter, mas também os humanistas a concebem como um “ir além de
si” a partir de sua própria liberdade. De um modo ou de outro, o que se busca é esse Outro
da transcendência, o que dá sentido:
A transcendência parece ser um lugar fundamental para se pensar o humanismo na relação
com as Tecnociências. Nesse lugar, o humanismo se depara com suas fronteiras e com a
interrogação ou provocação de ir além delas. Esse conceito inicial de transcendência, como
superação de fronteiras, abre o ser humano para inúmeros aspectos de sua condição de ser e
existir, em que a transcendência se coloca como questão ou como experiência.43

A diferença não está na essência, ela é única: o ser humano necessita de sentido; a
diferença se encontra nas formas dogmatizadas para a busca de sentido. Assim, em si, não
vemos contestação da ciência à religião nem da religião à ciência: a contestação só aparece
quando cada uma se coloca como detentora da verdade, sem ao menos perceber que uma
coisa é a verdade e outra coisa é a comunicação dessa verdade. A literatura é só uma forma
de enunciar uma verdade, por isso deve transcender, isto é, ir além de suas prisões, pois,
como dizia São Paulo, “a letra mata”. Um dos maiores obstáculos ligados aos cientistas e
religiosos é o fundamentalismo, que a uns alimenta de espiritualismo e a outros, de
materialismo. O filósofo cristão Hilton Japiassu não se cansa de citar o cientista François
Jacob, Prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina (1965), campo Biologia molecular, que diz em
um texto:
Não é somente o interesse que leva os seres humanos a se matar. Também é o dogmatismo.
Nada é tão perigoso quanto a certeza de ter razão. Nada causa tanta destruição quanto a
obsessão de uma verdade considerada como absoluta. Todos os crimes da História foram
consequência de algum fanatismo. Todos os massacres foram realizados por virtude: em
nome da Religião verdadeira, do racionalismo legitimo, da política idônea, da ideologia justa;
em suma, em nome do combate conta a verdade do outro, do combate contra Satã [...].44
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Acerca dessa discussão, Hans Küng observa que um cientista não precisa defender a
intervenção de Deus na evolução do mundo, já que isso, para muitos, parece desnecessário.
Mas àqueles que aderem a essa verdade cabe o diálogo e não a indiferença: “[...] do ponto
de vista científico, o processo de evolução como tal não inclui nem exclui um criador, nem
uma meta última de sentido”.45
Para que haja diálogo com o mundo externo, o religioso deve aprender a dialogar em
casa, com os irmãos, os que partilham do mesmo credo. Se não houver essa disponibilidade
na própria comunidade cristã, dificilmente haverá, em relação aos outros que não falam a
mesma linguagem, uma postura diferente. O ecumenismo deve ser ensinado nas escolas, ele
é importante não só no diálogo religioso, mas também em toda área de conhecimento e
formação dos fiéis: “A sagrada teologia e as outras disciplinas, principalmente as históricas,
devem ser ensinadas também sob o ponto de vista ecumênico, de modo que respondam
mais exatamente à verdade das coisas”.46 Eis uma questão colocada pelo decreto que
direciona para uma atitude de aceitação e tolerância no interior da religião cristã e fora dela.
O ensino a partir de uma postura ecumênica favorece a formação religiosa do cidadão
e influencia na maneira como a escola elabora seu projeto pedagógico a fim de educar para
a convivência social, pois, como bem observa Lurdes Caron: “O Estado não é religioso,
porém, no seu papel de instituição laica, assegura os bens do povo, incluindo o substrato
religioso de que este povo é portador”.47 Nessa nova postura importa muito mais o
resultado a ser conseguido pelos meios do que um fim que se determina de forma
autoritária como o caminho a seguir. O objetivo é propiciar uma aprendizagem positiva da
cultura religiosa e isso é um avanço importante para uma fé racional, pois se pode aprender
que as experiências são sempre relativas e que a religiosidade tem seu valor, ainda que
sejam marcadas por imposições e dogmatismos. O importante é ultrapassar as barreiras da
fragmentação e formar um cidadão integral, isto é, ser orientado por uma ética que
considera acima de tudo o diálogo. Para isso, é importante que o profissional da educação,
ao atuar no ensino religioso, considere o pluralismo cultural e a interdisciplinaridade a fim
de sintonizar o mundo espiritual com reflexões filosóficas, antropológicas, sociológicas,
45
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psicológicas, biológicas e filológicas. É possível construir uma unidade na diversidade,
pois, como bem observa o professor Antônio Boeing em um artigo na revista Diálogo (p.
12): “[...] o Ensino Religioso, com raízes firmadas nas Ciências da Religião, contribuirá
para que o ser humano encontre um horizonte de sentido e viabilize caminhos de
convivência, marcados pelo respeito e o cuidado com as diferentes maneiras da vida se
expressar”.
Se entendermos que as narrativas são diferentes e, por conta disso, nos cabe muito
mais do que reagir às teorias, aceitá-las como dialéticas, o ensino da religião nas escolas
terá mais compreensão, respeito e diálogo com o diferente: o religioso e o não religioso. O
teólogo alemão Hans Küng entende que os religiosos têm uma grande responsabilidade na
construção da paz, primeiramente no reconhecimento de que pessoas “humanistas” (aqui
podemos falar de evolucionistas) ou “marxistas” também buscam a dignidade e a felicidade
ao defender o Artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todas as pessoas
nascem livres, com os mesmos direitos de dignidade. Todas as pessoas estão imbuídas de
razão e consciência e devem relacionar-se umas com as outras no espírito de irmandade”.48
Essa discussão deve ser a propedêutica do currículo do ensino religioso, pois ele não
sairá do simples plano se não tiver uma reflexão ulterior que sustente a aplicação dos seus
cinco eixos: ritos e símbolos, tradições religiosas, teologia, textos sagrados e ética.

Uma teologia do diálogo
Mircea Eliade,49 ao falar do tempo sagrado, observa que nele há duas qualidades: o
reversível por natureza, atualizado pelas festas litúrgicas, e o não reversível, o eterno. O
religioso, no tempo reversível, vive o tempo sagrado sob a roupagem dos rituais litúrgicos.
Nesse sentido, para o “cosmo” é utilizada a palavra “ano”. Em seus estudos, Eliade observa
que os Yokut, ao dizerem que “o mundo passou”, querem dizer que “um ano se passou”.
Existe, segundo ele, certa semelhança entre as palavras tempo e templo: se uma diz respeito
ao tempo cronológico, a outra indica o espaço. Tempo e espaço se assemelham sob a ótica
religiosa: a passagem do ano indica a atualização do novo, puro e santo. Ao dizer: “no
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princípio”, o escritor sagrado quer expressar o tempo e o templo em que o ano ou o mundo
lhe apareceu e do qual ele é guardião.50
Deus desce ao encontro do ser humano, ele é o arché e o escaton, e o ser humano
sobe ao encontro do Senhor, isso acontece no tempo e no templo, por meio da fé, de
símbolos e de ritos religiosos. A Redemptoris Missio reafirma isso ao observar que não só o
Cristianismo, mas qualquer religião, pode, de igual modo, evocar o absoluto a fim de
encontrá-lo em suas orações e rituais litúrgicos.
O tempo irreversível ou eterno é outro tempo, é o kairós, mas sua realização completa
foi deixada para o fim, o escaton. Apesar de se realizar no “tempo” e no “templo”, “aqui” e
“agora”, não se realizou plenamente “ainda”. No Cristianismo, Deus vai se revelando em
Jesus Cristo, que “já” se apresentou a este mundo, mas “ainda” não se revelou em sua
plenitude, pelo menos no entendimento da humanidade. Essa revelação futura, que se dará
com sua volta gloriosa, a parusia, acontecerá em breve, eis o teste da fé. Nesse sentido, o
tempo divino é “presença” e “ausência” da absoluta comum-união entre os seres humanos.
A expectativa da espera gera uma angústia, uma tensão que leva o ser humano a buscar
algo que possa aliviá-lo, por isso, como ser racional, assume responsabilidades na terra com
a certeza de ser recompensado na eternidade. No entanto, não é somente visando interesses
que o ser humano procura enquanto espera praticar o bem. Em sua natureza há a síndrome
da ovelha: o receio da solidão, o desejo de se agregar às pessoas, identificando-se com elas,
e constituir um líder que possa dar a ela certa segurança. É essa comum-união que
determina o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o bem e o mal.
Na origem da religião cristã estão duas máximas que indicam que o Reino de Deus
está no interior de cada pessoa e que não se deve fazer ao outro o que não se gostaria que
fizessem a si. Para Erich Fromm, o primeiro preceito “constitui expressão simples e clara
do pensamento humanista não autoritário”. Ramathate Dolamo, nessa direção, observa que
tal lei não é exclusiva dos cristãos, mas faz parte de um ethos universal ao qual a maioria
das religiões deve corresponder.51 Assim, se Deus é, ao mesmo tempo, o amor e a
necessidade de amar, logo, o que se faz ao outro reflete no próprio eu que abriga o Espírito
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Santo de Deus. Nesse sentido, conforme o filósofo Espinosa, “o que Paulo diz a respeito de
Pedro ensina mais a respeito de Paulo do que de Pedro”.52
Essa reflexão nos leva a conceber a ideia de que no diálogo as religiões podem se
libertar das amarras que levam ao autoritarismo e ao exclusivismo. O grande compromisso
da teologia das religiões é “tentar pensar a pluralidade insuperável dos caminhos que levam
a Deus sem comprometer nem sacrificar o privilégio único da religião cristã.”53 Quem não
dialoga com Deus não dialoga com o próximo e vice-versa. É importante que professor e
aluno se orientem pelas palavras sábias do apóstolo Paulo, que escreveu aos tessalonicenses
(1Ts 5,21): “[...] examinai tudo e guardai o que for bom”. Qual é o lugar do ser humano na
construção do edifício religioso e de si mesmo sem a influência do etnocentrismo, do
fanatismo e da alienação? Pode haver valores e verdade no outro? Como ele lida com o
tempo e com o templo de maneira a favorecer uma abertura mais ampla à pluralidade
cultural? Para que haja abertura é preciso disposição: não fazer ao outro o que não gostaria
que fizessem a você. Paulo Suess observa que tal disposição exige não só da inteligência,
mas também da vontade de escolher o melhor: compreensão e respeito são atitudes
importantes nessa disposição. Devemos compreender, compartilhar e discutir os projetos de
vida, aqueles comuns ou incomuns às tradições religiosas.54 Em outras palavras: deve-se
evitar o etnocentrismo, que é, segundo Luís Henrique Beust (revista Diálogo 55, p. 16),
uma das mais poderosas forças na consciência humana. Movidos por ele somos levados a
considerar o que é nosso: religião, cultura, etnia, nação, modo de viver... como naturalmente
melhores que os de todos os demais. Dessa forma, ainda que reconheçamos a existência do
Outro (eles), consideraremos suas realidades como inferiores, potencialmente danosas ou
perigosas.

Para isso é preciso empatia, isto é, uma atitude solidária onde um se coloca no lugar
do outro e experimenta na segunda pessoa o encontro com o sagrado, possibilitando, como
bem observa o teólogo Jacques Dupuis, a compreensão e a interioridade mística do outro.55
Para Jacques Dupuis, muito se racionalizou sobre a verdade de Deus, de tal forma que o
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empreendimento religioso estava em converter os outros para que fossem “salvos”, porém a
finalidade do diálogo inter-religioso está em enriquecer e comungar com aquele que
também tem fé em Deus. Seguindo essa orientação, Tânia Mara Vieira Sampaio observa
que é fundamental “a consciência da parcialidade de nossa experiência diante da totalidade
do Mistério de Deus”.56 No diálogo, abordamos o “princípio” do próprio diálogo e a
ameaça está em querer encaixar o “Eu sou o que sou” ao modelo egóico: “Você deve ser
quem eu sou”.57 Eis o primeiro passo para o autoritarismo, nas religiões e fora delas. Para o
teólogo jesuíta Thomas Rausch, uma teologia, para ser coerente, deve estar sempre em
diálogo com a tradição bíblica, com a Igreja, com a fé, com o conhecimento científico e
com os acontecimentos atuais. Como bem observa, não necessariamente o discurso
teológico deve ser “comprovado” segundo os métodos científicos, porém torna-se
necessário que a teologia dialogue com outras fontes de conhecimento:
[...] não é preciso haver conflito entre a teoria da evolução, entendida como uma hipótese
bem fundamentada, e a doutrina bíblica da criação. Esta refere à crença de que Deus é o autor
último da criação, enquanto a primeira aborda cientificamente a questão do modo como a
criação aconteceu.58

De fato, na procura de um mesmo conteúdo, encontramos métodos diferentes. A
ciência e a técnica surgiram da tensão do ser humano diante da natureza, tensão que
proporcionava anteriormente à magia estabelecer leis e ordenar o caos natural. Luiz
Pinguelli Rosa, professor de História da Ciência, observa que a origem das explicações
sobre a natureza está nos mitos e, apesar das narrativas míticas se diferenciarem do discurso
filosófico e científico, elas têm uma cosmogonia, uma biologia (Phisis) e uma sociologia.
Para ele, a narrativa sobre a origem do universo a 2000 a.C. na Babilônia comprova isso. O
estágio caótico inicial se caracteriza como água: doce, salgada, as nuvens e a umidade. Das
águas doce e salgada surgem dois deuses, que, por sua vez, geram mais dois deuses, que
representam duas circunferências: o céu e a terra. Essa hipótese dá aos filósofos présocráticos a condição de buscar cientificamente a arché ou origem de todas as coisas. Tales
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de Mileto, por exemplo, que poderia ter lido Homero, dizia que na água se encontrava a
origem de todas as coisas. Para Luiz Pinguelli Rosa, a verdade mítica e filosófica de que a
água deu origem ao universo, curiosamente, “é uma possibilidade da origem da vida na
Ciência atual”.59
Valorizar o diálogo é valorizar o mundo do outro, que também é o lugar onde o Ser,
de forma parcial, se revela, deixando a expectativa de outro lugar eterno e imutável. É
compreender que o sagrado se expressa, de forma diferente, nas tradições religiosas, pois
faz parte de uma herança cultural cuja existência se deu antes que o ser humano se
percebesse como ser humano. Nesse sentido, podemos concordar com Hans Küng ao
observar que é preciso um “mínimo de consenso” acerca dos valores, normas e posturas
para que haja comunhão e dignidade humana. E se não há consenso no sentido religioso,
como pode haver consenso na área política se, “sem tal consenso, fundamental, que deve
ser achado sempre de novo no diálogo, também, uma democracia não pode funcionar”?60
Nesse sentido, urge que a teologia se exteriorize e objetive sua condição “pública”, isto é,
dialogue com o mundo e, como bem observa Eduardo R. Cruz: “Não se trata aqui de a
Teologia emprestar „um coração a um mundo sem coração‟ (Marx), mas sim participar da
explicatio mundi, com sua abordagem e premissas especificas. Com isso, pode (e deve)
levar o conhecimento científico a sério, „doa a quem doer‟”.61 Assim, a teologia estará
pronta ao diálogo, particularmente com a ciência,
quando entender o que esta diz nas áreas de mecânica quântica, Cosmologia, teoria da
evolução, Ecologia, Ciências da mente, Biotecnologia e abordagens cibernéticas (teorias da
informação e da complexidade; realidade virtual). Isso não através de “cientistas amigos”,
mas sim dos efetivamente representativos de suas respectivas áreas.62

No diálogo, perguntamos pela linguagem de Deus. Segundo o Cristianismo, é a
linguagem do amor, como lemos em 1Jo 4,10: “Nisto consiste o amor: não fomos nós que
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amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação
pelos nossos pecados”. A linguagem de Deus não é etérea, ela se encarna na linguagem
humana, que, por outro lado, deve se abrir, como observa Suess, a caminhos de
comunicação e horizontes de aproximação. Nesse espírito de abertura, nenhuma religião
tem a última palavra e todas elas compreendem que o diálogo faz parte da responsabilidade
com as grandes causas humanitárias. Só nesse sentido as religiões podem expressar a
linguagem de salvação que, no dizer de Paulo VI, está presente em todos os seres humanos,
cristãos ou não.

Considerações finais
O diálogo é fundamental para que haja paz, não só entre as religiões, mas no mundo.
Na religião, ele é motivado pelo sagrado e por isso é um mandamento divino. O ser
humano, pela fé, reproduz o “princípio” neste tempo e lugar e, “no princípio”, como bem
observou Mohammed Hussein Fadlullah, interpretando o Alcorão, “foi o diálogo”. A
criação apareceu pelo diálogo e os seres humanos devem reproduzir a obra do Criador;
devem dialogar e cumprir o plano para o qual Deus os criou: ser imagem e semelhança.
Sem o diálogo nada vem a existir.
Os conflitos reais entre as religiões são ligados à falta de diálogo, sejam “internos” –
referentes às denominações que professam a mesma fé, e aí falamos de problemas
ecumênicos –, sejam “externos” – isto é, entre as religiões de modo geral e os leigos em
matéria de espiritualidade.
Se os problemas “internos” se dão muitas vezes por causa da falta de orientação
acerca da identidade, da exclusividade e dos dogmas, os conflitos “externos” são próprios
da falta de abertura, não só para aquilo que diferencia, mas para aquilo que possivelmente
poderia unificá-las.
No que diz respeito aos problemas ecumênicos, no início do Cristianismo São Paulo
enfrentou sérios problemas, relacionados à identidade, em sua missão. No primeiro
Concílio da Igreja, o de Jerusalém, os problemas ecumênicos apareceram em torno do tema
“tolerância”. Ali surgiu o primeiro diálogo da Igreja onde os cristãos judeus e helênicos
foram colocados frente a frente.
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É possível que na maioria das religiões a unidade se realize pela fé comum na
transcendência. O Darçana perseguido pelo hindu; o sofrimento como o caminho da
purificação do Budismo; a purificação dos pecados pelo cristão; a esperança numa
comunidade universal do judeu. Todas as religiões buscam um sentido para a vida e devem
ser compreendidas e respeitadas. O diálogo é a melhor forma, pois somente nele se pode
comunicar abertura, compreensão e tolerância.
No artigo “Comunicação emocional”, a psicóloga Marie Bize63 observa que não basta
dialogar, é importante saber expor as ideias, “aqueles que sabem utilizar as palavras certas
podem dizer quase tudo a alguém sem ofendê-lo”. Para ela, há três posturas que podem
destruir uma boa comunicação: 1) crítica pessoal: não favorece uma boa discussão, pois,
em vez de centrar-se naquilo que é o motivo da própria discussão, centra-se no caráter
daquele que discute e, como bem observa, “o caráter sempre será defendido com unhas e
dentes”; 2) desprezo: ele anda juntamente com o sarcasmo e só traz violência e destruição,
pois “qualquer resposta que deprecie o que o outro está falando atinge diretamente o
coração e praticamente impossibilita a solução pacífica da situação”; 3) contra-ataque: só
motiva as críticas e os desagrados, levando à intolerância e à rejeição do outro. São atitudes
que, segundo Marie Bize, só aumentam a distância emocional e dificultam a convivência.
Urge, segundo a psicóloga, uma comunicação da paz onde se procura substituir o juízo de
valor e a crítica pessoal por uma descrição objetiva dos fatos: “[...] a suspensão do
julgamento é a chave para a comunicação saudável”. Falar de si e ouvir o outro pode ser
uma boa postura a ser exigida em sala onde o ensino religioso é ministrado.
As escolas públicas, em seu projeto pedagógico, deviam inserir de forma mais clara
uma orientação religiosa que considere o diálogo inter-religioso e o ecumenismo como
objetivos a serem comunicados. Essa postura não só seria fundamental para uma
consciência crítica acerca das crenças religiosas, mas também ajudaria a fazer pontes
interdisciplinares entre temas religiosos e científicos. “A educação para os valores humanos
e éticos faz do ensino religioso um verdadeiro laboratório de transformação social, no qual
as novas gerações podem experimentar a interação respeitosa e solidária com as diferenças
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que caracterizam a diversidade cultural do Brasil”,64 pois, como bem observa Paul Tillich,
concordando com Friedrich Schleiermacher: “O pecado surge por causa da discrepância
entre a grande velocidade do processo evolucionário do desenvolvimento biológico da
humanidade e o ritmo vagaroso do desenvolvimento moral e espiritual do homem”.65
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Os dois olhos do dragão: uma análise de
Beowulf a partir de Tolkien e Borges

Diego Klautau1

Resumo: Este artigo apresenta o poema anglo-saxão Beowulf, datado do século VIII
d.C., que narra a aventura de Beowulf, o heróis dos geats, tribo germânica do Norte
que vivia onde hoje é a atual Suécia, na terra dos scylfings, atual Dinamarca.
Considerado o primeiro poema épico produzido depois de Cristo, Beowulf possui
matrizes greco-romanas, cristãs e da mitologia nórdica. A partir do estudo do inglês J.
R. R. Tolkien (1892-1973), filólogo da Universidade de Oxford, estudioso e tradutor
do poema, e dos escritos do argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), literato da
Universidade de Buenos Aires, é possível perceber uma proposta formativa, no
sentido da Paideia platônica, de inspiração cristã, na escritura do poema. Com essa
proposta, os escritos dos dois eruditos apresentam uma perspectiva que permite
compreender Beowulf como uma exortação épica para a virtude da coragem como
forma de enfrentar o Mal.
Palavras-chave: Literatura; Mal; Virtude.

Beowulf: história e poema
O poema Beowulf é datado do século VIII d.C. e seu mais antigo manuscrito está na
Cottoniam Collection, na biblioteca do Museu Britânico em Londres. São 3.200 versos no
manuscrito datado do século X d.C.
Esse texto narra a viagem do príncipe Beowulf, dos geats, atuais suecos, no século IV
d.C., que parte para Heorot, o palácio real e o salão do hidromel do rei Hrothgar, na
Dinamarca. Em busca de glória e reconhecimento, Beowulf descobre que Heorot é atacada
constantemente por Grendel, o ogro, monstro antropomórfico que devora os maiores
1

Doutorando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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guerreiros do rei Hrothgar. Descendente do Caim bíblico, Grendel ataca a civilidade,
esconde-se no pântano, demonstra força e inveja os homens por sua grandeza no palácio.
Depois de lutar e matar o monstro, reconquistando a confiança para os homens de
Hrothgar, Beowulf também derrota a mãe de Grendel, outra ameaça terrível que morava
nos pântanos, e retorna como herói honrado e glorioso para sua terra, tornando-se rei.
Depois de anos como rei dos geats, Beowulf enfrenta, em sua última aventura, o
dragão que ataca seu povo. Depois de ter sido roubado por incautos saqueadores, o dragão
que empilhava tesouros busca vingança atacando tudo ao seu redor.
Destruindo o reino e aterrorizando o povo, o dragão é um Mal que nem mesmo
Beowulf consegue enfrentar. Com a ajuda de seu parente Wiglaf, Beowulf se sacrifica
matando o dragão. No entanto o funeral de Beowulf prenuncia a era de tristeza dos geats,
findando o tempo dos heróis, pois o maior de seus guerreiros e seu próprio rei está morto.
Neste trabalho, analisamos como dois autores trataram em suas obras o poema, sob
diversas formas de abordagem. O objetivo deste estudo é apenas compilar as diferentes
maneiras pelas quais o poema se faz presente na obra do filólogo e escritor inglês John
Ronald Reuel Tolkien e no literato e escritor argentino Jorge Luis Borges.
A principal tradução (com introdução, texto e notas) do poema do anglo-saxão para o
português foi feita por Ary Gonzalez Galvão em 1992. Em versão romanceada, uma
recriação em prosa do poema medieval, o texto de A. S. Franchini e Carmen Seganfredo
(Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2007) busca uma interpretação moderna do poema. Por fim,
o resumo do poema feito por Thomas Bulfinch em O livro de ouro da mitologia (1999). As
referências do poema, organizadas por H. R. Loyn, em Dicionário da Idade Média (1997),
são utilizadas por questões de contexto.
Os trabalhos de J. R. R. Tolkien sobre Beowulf são mais relacionados à filologia. Em
seu ensaio de 1936, Beowulf: The Monsters and the Critics, Tolkien faz uma análise ampla
do poema, de caráter filológico e literário, demonstrando as matrizes judaicas e gregas no
poema. Em 1940, Tolkien escreveu um estudo introdutório para a tradução do anglo-saxão
para o inglês moderno, On Translating Beowulf, ressaltando a importância do anglo-saxão
como língua e poética própria. Em suas cartas, editadas por Humpfrey Carpenter (2006),
Tolkien cita o poema várias vezes, expondo-o como inspiração para sua própria criação, em
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seu legendarium e poemas. Em seu artigo On Fairy-Stories, de 1939, em que trata de teoria
literária, Tolkien também se refere ao poema como fonte literária, mitológica e religiosa.
Para J. L. Borges, Beowulf é um poema inserido na história da literatura inglesa em
sua gênese e matriz. Em seu livro Curso de literatura inglesa (2006), Borges dedica dois
capítulos-aula para o poema, desenvolvendo seu contexto histórico e peculiaridades
linguísticas. No livro Literaturas germánicas medievales (1966), Borges compara Beowulf
com a Ilíada. Em O livro dos seres imaginários(2007), quando analisa o verbete “dragão”
no Ocidente, Borges mostra que Beowulf é uma continuidade aos poemas da Antiguidade
greco-romana quando faz referência ao combate com o dragão. Em seu livro El otro, el
mismo (1989), Borges escreve dois poemas com referência a Beowulf, e na coleção Sobre a
filosofia e outros diálogos (2009) Borges comenta a importância de Beowulf para a
literatura e o pensamento mitológico.
Neste estudo nos centraremos em como ambos os autores percebem em Beowulf uma
concepção sobre o Mal que nos permitirá compreender através da fenomenologia como
esse símbolo está expresso na imagem do dragão, o destruidor do herói. Tanto para Tolkien
quanto para Borges, essa imagem é a chave de compreensão para a concepção do Mal no
poema e suas respectivas conclusões.

Tolkien e a filologia
O poema é valioso para Tolkien. Em uma carta, editada por Carpenter (2006),
demonstra a importância de Beowulf em sua criação literária, e as relações nebulosas entre
as convicções pessoais de cada autor e as expressões artísticas em suas obras. Compara-se
com o autor de Beowulf, explicitando que em determinados momentos a obra de arte
assume uma direção própria, muitas vezes independente das concepções originais do autor.
Assim, sua vasta criação literária está permeada por contribuições do anglo-saxão, e do
ambiente refletido no poema.
Beowulf está entre minhas fontes mais valiosas, embora não estivesse conscientemente
presente na minha mente no processo de composição, no qual o episódio do roubo surgiu
naturalmente (e quase inevitavelmente) devido às circunstâncias. É difícil pensar em qualquer
outro modo de conduzir a história a partir daquele ponto. Imagino que o autor de Beowulf
diria praticamente a mesma coisa. (Carpenter, 2006, p. 35)
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Em seu ensaio Beowulf: The Monsters and the Critics, Tolkien (1997) compreende o
poema de Beowulf em sete pontos. O primeiro ponto importante ressaltado é o valor
literário de beleza e criatividade. Tolkien quer delimitar sua crítica entre entender Beowulf
como um documento histórico ou como um tratado filosófico. Não quer nem uma coisa
nem outra. Quer o que considera o meio-termo. Não é filosófico em termos lógicos, é um
poema que expressa o encantamento e a exaltação de uma mitologia. Assim, não é um
documento histórico, porque expõe as minúcias de um cotidiano de uma instituição, de
mecanismos de controle ou organização.
Para Tolkien, a importância de um poema é mais do que as reflexões posteriores ou
as condições históricas nas quais foi escrito. A preocupação de Tolkien em afirmar que seu
estudo é sobre o poema e não sobre seus conceitos ou sobre seu contexto histórico é para
ressaltar que o importante é exatamente o impacto que o poema tem sobre o leitor. A
experiência do poema traz ecos naquele que lê. Essa é a experiência do mito.
Esse é o e segundo ponto de Tolkien sobre o poema. A diferença entre alegoria e mito
para Tolkien é fundamental, pois a alegoria possui um significado direto do significante. O
que é representado pode ser explicado sem maiores dificuldades através daquilo que
representa. Segundo Tolkien, não é assim em Beowulf:
The myth has other forms than the (now discredited) mythical allegory of nature: the sun, the
seasons, the sea, and such things... The significance of a myth is not easily to be pinned on
paper by analytical reasoning. It is at its best when it is presented by a poet who fells rather
than makes explicit what his theme portends; who presents it incarnate in the world of history
and geography, as our poet has done. Its defender is thus at a disadvantage: unless he is
careful, and speaks in parables, he will kill what he is studying by allegory, and, what is
more, probably with one that will not work. For myth is alive at once and in all its parts, and
dies before it can be dissected.2 (Tolkien, 1997, p. 15)

2

“O mito tem outras formas do que a (agora desacreditada) alegoria mítica da natureza: o sol, as
estações, o mar e essas coisas... O significado de um mito não é facilmente posto no papel pela
racionalidade analítica. Este é melhor quando é apresentado por um poeta que sente em vez de
explicitar o que o tema ostenta; que o apresenta encarnado no mundo da história e da geografia,
como nosso poeta tem feito. Seu defensor está em desvantagem: a não ser que ele seja cuidadoso e
fale em parábolas, ele vai matar o que está estudando através da alegoria e, mais ainda,
provavelmente isso não vai funcionar. Pois o mito está vivo como um um todo e em todas as suas
partes, e morre antes que possa ser dissecado.” (tradução própria)
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A crítica de Tolkien à racionalidade analítica está baseada no pensamento mítico. A
tese de que os mitos são alegorias, representações de fenômenos naturais que os antigos não
entendiam, é refutada. Em sua concepção, a experiência do mito, que é vivo, se aproxima
mais de um poeta do que de um cientista moderno.
Nessa experiência, o mito produz sentimentos e realidade que escapam à razão
analítica, ou que não conseguem expressar da mesma maneira. Somente a poesia pode se
aproximar dessa verdade que o poeta pode exprimir com base no mundo, no tempo e no
espaço que pode ser compreendido pelos seus pares.
Isso não significa que o próprio mito, seu conteúdo de verdade, esteja preso nesse
tempo e espaço, porém é a maneira do poeta expressar essa realidade mítica que não pode
ser explicada nem mesmo alegoricamente, porque tal significado não pode ser isolado
terminantemente, estando o tempo inteiro gerando novas significações e dependendo da
experiência pessoal de cada um que participa do mito.
O terceiro ponto de Tolkien é a importância simbólica. Ao estudar o dragão, define-se
o símbolo do Mal. Esse símbolo3 está presente em várias culturas, seja a serpente malévola
do relato do Gênesis (3,1-14); seja a serpente de Midgard,4 da mitologia escandinava, que
circula o mundo e vai despertar no Ragnarok, o fim dos tempos; seja o dragão que o rei
Beowulf enfrenta e mata (e Beowulf, depois, morre por causa dos ferimentos); seja o
dragão cor-de-fogo do Apocalipse cristão (12,1-18).
Para Tolkien, o dragão de Beowulf é o Mal absoluto. Na mitologia escandinava, o
Ragnarok termina com a derrota dos gigantes e dos inimigos dos deuses, todavia todos os
deuses são mortos, e Surtur, o grande demônio do fogo, incendeia o universo e é o fim do
tempo. No poema, o valor para conseguir glória e honra é a capacidade de resistir à
covardia e à fraqueza de decisão diante da morte certa. O mundo pós-morte não oferecia

3

4

Na discussão do símbolo, é a representação que une uma figura conhecida e representável ao
mistério não representável. O dragão pode ser descrito, mas o que de fato ele significa não. Eis a
fundamental diferença entre uma alegoria, que podemos explicar o que representa, e o símbolo, que
mantém uma parte em nível de mistério. Ver: CROATTO, Severino. As linguagens da experiência
religiosa.
Midgard era o reino do meio, como a mitologia escandinava chamava a Terra onde moramos. A
serpente é morta por Thor, o deus do trovão e da guerra, que dá nove passos e morre por causa do
veneno. A relação deste trecho do mito com a morte de Beowulf é notória. Thor é considerado o
deus mais poderosos depois de Odin, o pai dos deuses. Ver: BULFINCH, Thomas. O livro de ouro
da mitologia. A Idade da Fábula.
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descanso eterno, pois os guerreiros voltariam apenas para lutar no fim dos tempos, onde
todos seriam derrotados, inclusive os deuses. A honra era estar ao lado daqueles que
lutariam até o fim.
Aqui estabelecemos o quarto ponto do estudo de Tolkien. O dogma da coragem, na
mitologia escandinava, é a principal virtude trazida pela narrativa de Beowulf. Repercutindo
esse mito do Ragnarok, a experiência do mito exalta a virtude da coragem sem esperanças.
Não há esperança de vitória, nem mesmo com a ajuda dos deuses, porque os próprios
deuses estão fadados a morrer.
So regarded Beowulf is, of course, an historical document of the first order for the study of
the mood and thought of the period and one perhaps too litlle used for the purpose by
professed historians. But it is the mood of the author, the essential cast of his imaginative
apprehension of the world, that is my concern, not history for its own sake; I am interested in
that time of fusion only as it may help us to understand the poem. And in the poem I think we
may observe not confusion, a half-hearted or a muddled business, but a fusion that has
ocurred at a given point of contact between old and new, a product of thought and deep
emotion.
One of the most potent elements in that fusion is the Northern courage: the theory of courage,
which is the great contribution of early Northern literature.5(Tolkien, 1997, p. 20)

Essa fusão expressa por Tolkien é a integração da mitologia escandinava e anglosaxã, com gigantes e dragões, e a literatura bíblica de viés judaico-cristão. A apreensão
imaginativa do poeta entre o antigo, a mitologia anglo-saxã, e o novo, o Cristianismo. Em
outro estudo, propomos a interpretação dessa integração, por razões históricas e filosóficas,
a filosofia da virtude, da graça e da Cidade de Deus de Agostinho de Hipona, como base
para a reflexão mítica subjacente ao poema. O pensamento de Agostinho manteria o
5

“Beowulf é considerado, naturalmente, um documento histórico da primeira ordem para o estudo do
modo e do pensamento do período e um [documento] talvez demasiado pouco usado para a
finalidade por eminentes historiadores. Mas é o modo do autor, o molde essencial de sua apreensão
imaginativa do mundo, que é meu interesse, não a historia por sua própria causa; estou interessado
nessa época da fusão somente enquanto pode nos ajudar a compreender o poema. E no poema eu
penso que nós podemos observar não a confusão, um coração dividido ou negócios atrapalhados,
mas uma fusão que tenha ocorrido em um ponto certo no contato entre velho e novo, um produto do
pensamento e a emoção profunda. Um dos elementos mais potentes nessa fusão é a coragem
nortista: a teoria da coragem, que é a grande contribuição da inicial literatura nortista.” (tradução
própria)
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conteúdo filosófico refletido em forma de mito em Beowulf, sendo a estrutura cultural que
sustenta a moral de Beowulf.
A visão de Agostinho sobre as virtudes como dons de Deus demonstra que os romanos
obtiveram seu êxito no mundo por causa da busca e veneração dessas virtudes, até mesmo
como deusas em si. Enganados por não conhecerem a verdade do monoteísmo cristão,
puderam gozar dos dons das virtudes. No caso, o objetivo é a glória, a honra e o mando, isto
é: o reconhecimento entre os pares da vitória, essa vitória considerada justa e respeitável, e,
enfim, o poder de mando entre seres humanos e Estado oriundo dessa glória e honra. Por isso
que se explica a existência do Império Romano como dom de Deus para os romanos.
(Klautau, 2007, p. 14)
Dragão, Caim, Grendel e sua mãe estão em combate com figuras de reis e heróis que se
balizam nas virtudes de Agostinho. A teoria da coragem, ou o dogma, que Tolkien apresenta
em seu ensaio, nos mostra o quão importante esse fundamento se apresenta na narrativa de
Beowulf. Da mesma maneira que os romanos receberam seu Império como dom de Deus
através das virtudes, os escandinavos também mantiveram sua cultura e sua tradição através
do dom da coragem. (Klautau, 2007, p. 18)

A teoria da coragem, ou o dogma, como Tolkien apresenta em seu ensaio, mostra o
quão importante se apresenta na narrativa de Beowulf a experiência mítica da coragem. É
possível traçar paralelos com as virtudes de fortaleza, justiça, temperança e prudência
através do dogma da coragem. Essas virtudes são consideradas cardeais no Cristianismo
por Agostinho de Hipona, que as resgata da filosofia platônica e aristotélica, porque são
expressões humanas, presentes em todas as culturas.
Esse é o quinto ponto que Tolkien apresenta em Beowulf. O ponto de fusão entre a
Cristandade e o pensamento pagão é o que se apresenta no poema. Não algo misturado de
forma desordenada –muitas vezes o poema foi acusado de perveter a pureza pagã e forçar
uma cristianização, convertendo Grendel em descendente de Caim –, mas um trabalho de
integração entre mito e fé, que produz um poema mítico e sapiencial de forma original.
Entender o pensamento pagão de Beowulf e ao mesmo tempo expressar o
monoteísmo de Hrothgar, que clama pelo Deus criador e legislador único, como os reis
judeus, e a descendência de Grendel até Caim expressa essa experiência poética de fusão.
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Na mitologia escandinava, não há salvação, nem mesmo para os mais fortes. O Ragnarok
irá consumir tudo, inclusive os deuses. A batalha, então, se torna espiritual, pois não é mais
possível recuar, em nome da própria virtude. A resistência se torna perfeita, porque é sem
esperança nenhuma. A noção de que é possível agarrar a vitória pela teimosia em continuar
lutando mesmo sem esperança.
O sexto ponto do estudo de Beowulf é a comparação que Tolkien faz entre a mitologia
do Norte e a mitologia do Sul na Europa. O continente europeu, especificamente a
Cristandade, valorizando os deuses do Sul, entendido como o Mediterrâneo,
especificamente o mundo greco-romano, esquecia as contribuições feitas em sua cultura e
formação vindas da mitologia do Norte, especificamente a escandinava e a anglo-saxã.
No ensaio, Tolkien compara os deuses e monstros na Eneida, de Virgílio,6 na
Odisseia, de Homero,7 e em Beowulf. O Ciclope, monstro enfrentado por Ulisses, como um
filho dos deuses que os homens devem enganar, porque são invasores, para, assim, dentro
de um jogo dos próprios deuses, conseguirem voltar a salvo para suas casas, diverge
completamente da visão de Grendel, sua mãe e o dragão.
Em Beowulf, os monstros são o Mal absoluto. Os deuses, aliados dos homens em sua
batalha fadada ao fracasso, único destino para os homens virtuosos, compartilham o mesmo
destino. Os monstros são gigantes que se opõem aos deuses. As descrições dos monstros e
dos gigantes como adversários de Deus também estão no Gênesis (6,1-8). A aproximação é
mais direta entre Beowulf e as Escrituras cristãs.
In Beowulf we have, then, an historical poem about the pagan past, or an attempt at one –
literal historical fidelity founded on modern research was, of course, not attempted. It is a
poem by a learned man writing of old times, who looking back on the heroism and sorrow
feels in them something permanent and something symbolical. So far from being a confused
semi-pagan – historically unlikely for a man of this sort in the period – he brought probably
first to his task a knowledge of Christian poetry, especially that of the Caedmon school, and

6

7

Poeta romano (70 a.C.-19 a.C.), principal poeta épico em língua latina. Considerado o poeta que
inspirou os ideais imperiais em Roma.
Poeta grego do século VIII a.C., considerado fundador da poesia épica grega, cujas obras
fundamentais são Odisseia e Ilíada, que descrevem a guerra de Troia e a travessia de Ulisses.
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specially Genesis… Secondly, to his task the poet brought a considerable learning in native
lays and traditions...8 (Tolkien, 1997, p. 26-27)

A experiência do pesar e do heroísmo de um povo pagão, da própria tradição e
cultura do poeta, é a fusão entre a escritura de Beowulf e as Escrituras cristãs. Da mesma
forma que a tradição cristã havia incorporado a filosofia e a cultura greco-romana, aquilo
pelo qual Deus concedeu certa virtude, o texto anglo-saxão faz o mesmo. Sentir algo de
permanente e simbólico, a verdade, expressa em versos e linhas que ecoam a teoria da
coragem, o dogma da luta desesperançada. Eis os reis que devem ser seguidos, são aqueles
aos quais Deus concedeu as virtudes que indicam sua predileção e seu caminho em direção
à verdade da lei inscrita nos corações.
Por fim, o sétimo ponto em Beowulf é a construção do significado do texto e não de
sua historicidade. Tolkien quer evidenciar o que permanece enquanto verdade, traduzida
nas virtudes, apresentadas através da narrativa simbólica de monstros e heróis. O conflito
contra o Mal, simbolizado pelo dragão, é justamente o mesmo conflito do Apocalipse
cristão.
É o caráter inumano, sobrenatural, dos monstros que extrapola a reflexão de cunho
histórico. São as batalhas contra seres sobre-humanos que instigam a experiência e reflexão
da realidade natural. A discussão cósmica sobre o destino e o significado da vida, seus
limites e suas virtudes. É o homem diante daquilo que pode e não pode. Sua experiência
diante do mistério e descobertas diante da Criação.
“It just because the main foes in Beowulf are inhuman that the story is larger and
more significant than this imaginary poem of a great king´s fall. It glimpses the cosmic and
moves with the thought of all men concerning the fate of human life and efforts”9 (Tolkien,
1997, p. 33).
8

9

“Em Beowulf nós temos, então, um poema histórico sobre o passado pagão, ou uma tentativa – que
a fidelidade histórica literal fundada na pesquisa moderna, naturalmente, não tentou. É um poema
por um homem instruído escrevendo sobre tempos antigos, que ao olhar para trás no heroísmo e no
pesar sente neles algo permanente e algo simbólico. Assim, longe de ser um confuso semi-pagão –
historicamente improvável para um homem desse tipo no período – trouxe provavelmente,
primeiramente, para sua tarefa um conhecimento da poesia cristã, especialmente aquele da escola de
Caedmon, e especialmente o Gênesis... Em segundo lugar, para sua tarefa o poeta trouxe um
conhecimento considerável em narrativas e em tradições nativas...” (tradução própria).
“É justamente porque os principais adversários em Beowulf são inumanos que a estória é mais larga
e mais significativa que esse imaginário poema sobre a queda de um grande rei. Isso vislumbra o
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No estudo de Tolkien sobre Beowulf, as virtudes, o exemplo do rei e do herói, do
guerreiro que enfrenta as batalhas e o próprio desespero, não são fundamentais em si
mesmas, somente em direção ao mistério do sobre-humano. Seja o mistério que se enfrenta
ou pelo qual se é auxiliado. Assim, a aproximação entre a permanência das virtudes
presentes na mitologia é a permanência da eternidade de Deus.

Borges e a literatura
Nas aulas de Borges (2006), no livro Curso de literatura inglesa, no poema Beowulf,
o autor analisa tanto o contexto histórico pelo qual o poema é definido quanto faz um
estudo mais filológico sobre as palavras no anglo-saxão e seus significados.
Para Borges, o protagonista se aproxima de um cavaleiro que encarna as virtudes que
eram apreciadas na Idade Média: coragem e lealdade. Classificado como epopeia, o poema
assume que é herança da Eneida, de Virgílio, além de ter complicadores, como palavras
duplas contraditórias para referir a mesma realidade – tanto Deus (God) quanto destino
(wyrd) aparecem em seu texto como uma potência superior aos deuses. Outro exemplo do
ponto de fusão entre o paganismo nórdico e o Cristianismo.
Essa característica é que chama a atenção para Borges. Esse tesouro da língua e do
paganismo, ao mesmo tempo que a afirmação da cultura cristã elaborada em termos
literários, permite a descoberta de um tesouro que estava escondido por trás do preconceito
de que seria uma cristianização forçada diante do elemento intocável pagão.
“Faz uns duzentos anos, descobriu-se que a literatura inglesa encerrava uma espécie
de câmara secreta, à maneira do ouro subterrâneo que a serpente do mito guarda. Esse ouro
antigo é a poesia dos anglo-saxões” (Borges, 2002, p. XXXI).
No poema, para Borges, existe uma predominância da vida social, jogral,
hospitalidade, hidromel e jactância. O palácio de Hrothgar é o espaço do convívio, do
encontro e da festa. O próprio Hrothgar é chamado de beahgifa (concessor de anéis) e é
retratado como generoso e justo: símbolo de honra e riqueza. A concessão de anéis é o
símbolo da relação do comitatus, do grupo de guerreiros mais próximos do rei que possuem
privilégios e direitos, próprios da tradição germânica que fomentará a feudo-vassalagem.

cosmo e se move com o pensamento de todos os homens preocupados com o destino humano e seus
esforços.” (tradução própria)
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Borges classifica o poema como fábula mal inventada, apontando a contradição entre
o poderoso rei Hrothgar, que domina a Dinamarca, mas que é indefeso diante de Grendel,
monstro de origem humana, ao mesmo tempo que os deuses não intervinham e não tinham
poderes contra Grendel.
Em análise do trecho em que Beowulf, ao chegar em Heorot, no banquete entre
hidromel e comida, narra a disputa de natação com Breca, de seu povo, em que durante dez
dias e dez noites foram nadando contra monstros marinhos e tempestades, Borges diz que a
principal temática do poema é a jactância, o orgulho.
Embora contextualize essa característica como uma virtude na época, porque era
através dos salões que os guerreiros conseguiam sua fama e honra, Borges afirma que é
uma narrativa sem maiores brilhos, e compara Beowulf com compadritos portenhos,
moradores da periferia de Buenos Aires na primeira metade do século XX. Como os
malandros do Brasil, os moradores de favelas. Beowulf queria jactar-se de sua coragem,
assim como os compadritos disputavam sua reputação entre canções e versos:
Soy del barrio Monserrate
Donde relumbra el acero
Lo que digo con el pico
Lo sostengo con el cuero
Yo soy del barrio del norte
Soy del barrio de Retiro,
Yo soy aquel que no miro
Con quien tengo que pelear
Y a quien en milonguear
Ninguno se puso a tiro.
Hágase a un lao, se lo ruego,
Que soy de la Tierra „el Fuego.
(Borges, 2006, p. 26)
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Ser desejoso de elogios, ser glorioso e ser temido. Essa é a principal característica de
Beowulf. Todavia, apesar de certo recuo diante do poema, Borges defende Beowulf como o
primeiro poema épico em língua vernácula, o primeiro poema produto da Cristandade, já
posterior à e independente da cultura greco-romana. Faz ilações de que é na escritura de
Beowulf que está a base de formação de virtude da cavalaria, produto da Cristandade nos
séculos seguintes.
Justamente a integração da herança da Antiguidade, das Sagradas Escrituras e da
cristianização da cultura germânica é que formará a cavalaria. Beowulf, escrito antes do
ciclo bretão, é o primeiro poema que fulgura e prenuncia essa cultura histórica.
Em outro momento, Borges valoriza o poema quando reflete sobre o fato dessa
característica da coragem expressa também na primeira língua vernácula como prenúncio
da própria Reforma Protestante.
A linguagem anglo-saxã, o inglês antigo, estava, por sua aspereza mesma, predestinada à
épica, isto é, à celebração da coragem e da lealdade. Por isso [...] é na descrição de batalhas
que os poetas se saem especialmente bem. É como ouvíssemos o ruído das espadas, o golpe
das lanças nos escudos, o tumulto dos gritos da batalha. (Borges, 2006, p. 76)

Essa aspereza que predestina à épica, a essa celebração da coragem e da lealdade,
seria mais do que um estilo ou uma criação artística de uma inspiração isolada. Estaria
permeada por toda a civilização anglo-saxã. Esse traço cultural, compartilhado por uma
determinada civilização, produziria a primeira síntese literária propriamente cristã, sem os
vínculos diretos da Antiguidade greco-romana.
A reflexão histórica segue a linha do porquê nas nações germânicas ter havido
traduções da Bíblia antes que nas nações latinas. O traço da coragem, da afirmação solitária
do herói, já é anunciado através da escritura de Beowulf. Outros personagens históricos,
como Ulfilas (= pequeno lobo, 311-383, bispo dos godos, ariano), Wycliffe (1320-1384,
teólogo precursor da Reforma Anglicana, afirmava que a Igreja deveria abandonar suas
posses terrenas, incentivou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês) e,
finalmente, Lutero (1483-1546), comprovariam a hipótese que Borges defende.
Nesse pensamento, cita Francis Palgrave (1788-1861), germanista de origem judaica,
que apresentou a hipótese de que a Bíblia da Idade Média era a Vulgata latina, e as línguas
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latinas eram próximas demais do original, e a tradução pareceria uma paródia de mau gosto,
um insulto. Já nas línguas germânicas a diferença do latim era mais acentuada, e a tradução
poderia ser feita sem risco de ser paródia, ninguém poderia pensar na relação com a Eneida.
Em comentário no texto Sobre a filosofia e outros diálogos (2009), no capítulo
“Mitologia escandinava e épica anglo-saxã”, Borges novamente reforça essa hipótese,
afirmando que a nostalgia do passado é uma característica do período de Beowulf, e a
identificação da língua com a recuperação da cultura pagã seriam causas em conjunto para
a elaboração do poema:
[...] poderíamos pensar que o autor de Beowulf leu a Eneida, e que se propôs a escrever uma
Eneida germânica, que então escreveu o Beowulf – isso foi escrito na Inglaterra, mas o autor
usou lendas escandinavas; todas as personagens são dinamarquesas, ou procedem da Suécia.
Mas naquela época não existia a ideia de que um escritor tivesse que escrever sobre o que é
contemporâneo ou local, pelo contrário, existia o prestígio daquilo que estava longe, e talvez
houvesse certa saudade do paganismo entre os anglo-saxões. (p. 127)

Novamente, o argumento de que o poema não é somente uma cópia malfeita, ou uma
paródia empobrecida de algum épico greco-romano. O poema possui beleza em si mesmo,
porque ressalta verdades virtuosas que também estão presentes na concepção cristã de
virtude e bem.
O exemplo da originalidade da poesia anglo-saxã são as kennings, metáforas poéticas
cristalizadas, descritivas. Seriam palavras em composições que denominariam realidades
únicas, num cruzamento de significados que demonstrariam a força poética da língua.
Seguem alguns exemplos trazidos por Borges:
•

Lobo das abelhas: o urso, Beowulf.

•

Casa dos ossos: corpo.

•

Caminho da baleia, campo da gaivota: o mar.

•

Pastor do povo: o rei.

•

Potro do mar, javali das ondas: o navio.

•

Guardião do verão: o pássaro.
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Escrever, por exemplo, que Beowulf estava no navio, através do mar, para recuperar
o corpo do filho do rei, quando ouviu um pássaro, poderia ser escrito da seguinte maneira: o
lobo das abelhas estava no potro do mar, através do caminho da baleia, para recuperar a
casa dos ossos do pastor do povo quando ouviu o guardião do verão. Nesse raciocínio,
existiam desdobramentos complicadores, quando duas kennings se sobrepunham para
formar uma terceira composição:
•

Navio: cavalo do mar.

•

Mar: campo da gaivota.

•

Navio: cavalo do campo da gaivota.

•

Lança: serpente do escudo.

•

Escudo: lua dos piratas.

•

Lança: serpente da lua dos piratas.

•

Corvo: cisne de sangue.

•

Sangue: cerveja dos mortos.

•

Corvo: cisne da cerveja dos mortos.
Essas composições se tornam mais ricas, permitindo que o poeta expresse sua

criatividade com metáforas mais fortes para expressar mais profundamente o significado da
imagem que descreve. Escrever que o navio estava cheio de sangue, lanças e escudos, com
corvos pousando nele seria: o cavalo do campo da gaivota estava cheio de cerveja dos
mortos, serpentes do escudo e lua dos piratas, com cisnes da cerveja dos mortos pousando
nele.
Além de estudar especificamente o significado e a formação das palavras, do contexto
histórico e dos desdobramentos culturais, Borges também compôs sobre a temática. Em seu
livro El otro, el mismo (1989), dedica um poema sobre o tema da literatura anglo-saxã,
citando explicitamente Beowulf:

Fragmento
Una espada,
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Una espada de hierro forjada en el frío del alba.
Una espada con runas
Que nadie podrá desoír ni descifrar del todo,
Una espada del Báltico que será cantada en Nortumbria,
Una espada que los poetas
Igualarán al hielo y al fuego,
Una espada que un rey dará a otro rey
Y este rey a un sueño,
Una espada que será leal
Hasta una hora que ya sabe el Destino,
Una espada que iluminará la batalla.
Una espada para la mano
Que regirá la hermosa batalla, el tejido de hombres,
Una espada para la mano
Que enrojecerá los dientes del lobo
Y el despiadado pico del cuervo,
Una espada para la mano
Que prodigará el oro rojo,
Una espada para la mano
Que dará muerte a la serpiente en su lecho de oro,
Una espada para la mano
Que ganará un reino y perderá un reino,
Una espada para la mano
Que derribará la selva de lanzas.
Una espada para la mano de Beowulf.
O poema celebra a coragem e a lealdade, virtudes apontadas por Borges como o
centro da poética de Beowulf. É a espada, forjada para ser cantada nos diversos cantos do
mundo, para ser banhada de sangue inimigo, para derrubar a serpente, para ganhar e perder
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um reino. Ao mesmo tempo, para ser leal a um rei, uma espada que está a serviço não
apenas da glória do homem, mas, por consequência, da lealdade e da coragem existe a
glória do homem.

O Mal e o dogma da coragem
Ao concluirmos este estudo, apenas inicial, na comparação das abordagens de
Tolkien e Borges do poema Beowulf, percebemos que ambos destacam que o poema é
sobre a coragem e sobre o enfrentamento do Mal.
Por um lado, Grendel, protótipo do Mal, é barbárie, aquilo que está fora do reino dos
homens, mas por outro lado remete à humanidade caída, de Caim, que vive nos pântanos,
na marginalidade, por isso inveja a alegria. É forte, não há quem o combata, e põe em risco
a própria existência do reino de Hrothgar.
Por outro lado, existe o símbolo do dragão. Em sua terceira luta, depois de Grendel e
a mãe, o enfrentamento derradeiro é contra o dragão. A terceira luta, na qual tudo termina.
Apesar de ser o grande herói, o caçador e o rei, não há como sobreviver ao dragão, que,
mesmo sendo derrotado, reivindica a vida do herói.
O símbolo do dragão é encontrado tanto em Tolkien quanto em Borges. E se
relacionam com Beowulf. Em O livro dos seres imaginários (2007), Borges faz uma
genealogia do dragão no Ocidente, e elogia o poema anglo-saxão por colocar o monstro
como inimigo humano identificável por sua cobiça. É justamente o roubo de seu tesouro,
acumulado durante os séculos por meio de crimes e atrocidades, que faz com que o dragão
ataque os homens.
Também no livro de poemas As aventuras de Tom Bombadil, e no romance O Hobbit,
assim como em vários momentos de seu legendarium, Tolkien (2003) reproduz o dragão
como um ser cobiçoso por tesouros, cheio de inveja e ciúmes, com o temperamento
dedicado à destruição e ao acúmulo de riquezas com o objetivo de simplesmente guardar e
acumular, sem mais motivos ou desejos.
Ao relatar sua visão do enredo, Tolkien, nas cartas editadas por seu biógrafo
Humpfrey Carpenter (2006), expressa essa característica do dragão compartilhada por
Grendel. O ogro se torna mais coletivo, ameaçando todos os homens, ao mesmo tempo que
sua derrota alegra a todos. O Mal, então, se torna para além dos embates políticos e de
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facções entre os homens. A derrota sobre o Mal une, por isso se manifesta como sobrehumano.
Os objetivos pessoais de Beowulf em sua viagem à Dinamarca são precisamente aqueles de
um cavaleiro posterior: seu próprio renome e, acima disso, a glória de seu senhor e rei;
porém, a todo momento vislumbramos algo mais profundo. Grendel é um inimigo que atacara
o centro do reino e trouxera para dentro do salão real a escuridão exterior, de maneira que
apenas durante o dia o rei pode se sentar no trono. Isso é algo bem diferente e mais horrível
do que uma invasão “política” de iguais – homens de outro reino similar, tal como o ataque
posterior de Ingeld a Heorot. A derrota de Grendel resulta em uma boa história fantástica,
pois ele é forte e perigoso demais para qualquer homem comum derrotar, mas é uma vitória
pela qual todos os homens podem se alegrar, porque ele era um monstro, hostil a todos os
homens e a toda camaradagem e alegria humanas. Confrontados com ele, até mesmo os há
muito politicamente hostis dinamarqueses e geats tornaram-se amigos, do mesmo lado.
(Carpenter, 2006, p. 232)

Essa ressalva da dimensão supra-histórica e metapolítica é característica do mito. Não
como escapismo ou alienação, mas porque a explicação contextual não possui fôlego
suficiente para discutir a questão do Mal. De fato, a questão do Mal é considerada
misteriosa, porque não se consegue explicá-lo apenas em uma face.
Nesse sentido, Borges (2009) concorda com Tolkien nessa concepção do mito, da arte
e da literatura. Em seu parecer, a dependência da arte em relação à política e à história é
falsa. Reivindica uma libertação de ambas em relação ao tempo.
“A arte e a literartura [...] teriam de se libertar do tempo. Muitas vezes me disseram
que a arte depende da política ou da história. Não, eu acho que isso é totalmente falso”
(Borges, 2009, p. 127).
Em outro momento, certo poema reflete as motivações do poeta em estudar a língua
dos anglo-saxões. Essa vocação ao eterno, ao transcendente, está ligada à produção do
poema, e mesmo ao estudo de um povo antigo e distante.

Composición escrita en un ejemplar de
la gesta de Beowulf
A veces me pregunto qué razones
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Me mueven a estudiar sin esperanza
De precisión, mientras mi noche avanza,
La lengua de los ásperos sajones.
Gastada por los años la memoria
Deja caer la en vano repetida
Palabra y es así como mi vida.
Teje y desteje su cansada historia.
Será (me digo entonces) que de un modo
Secreto y suficiente el alma sabe
Que es inmortal y que su vasto y grave
Círculo abarca todo y puede todo.
Más allá de este afán y de este verso
Me queda inagotable el universo.
(Borges, 1989)
O poema é uma desculpa, uma justificativa, uma defesa do estudo dos anglo-saxões.
Borges argumenta por que motivo estudar os anglo-saxões numa composição escrita, em
Beowulf. Para além da língua estranha, da distância geográfica, da diferença cultural, existe
algo que a alma sabe: que o esforço do estranho mundo dos saxões reflete o esforço da
transcendência, do superar-se em direção ao universo, ao todo que o desejo humano almeja.
Finalmente, essa dimensão transcendente é o que reflete o sobre-humano e o
sobrenatural na poesia. Essa concepção do mito, do significado que atravessa a vida e quiçá
para além dela, e de qualquer forma perene para além da morte através da memória entre os
homens, é a grande natureza da coragem, da virtude e do enfrentamento do Mal.
O dragão, o monstro, é a morte e o desconhecido fim do homem. Aterroriza porque é
desconhecido, perigoso e mortal. Mas é justamente através dele que se concebe a
continuidade da virtude em direção à eternidade e ao reconhecimento dos homens através
dos tempos. É através do enfrentamento do Mal, que possui um corpo antropomórfico, ou
de um traço genuinamente humano, como a cobiça, que o homem supera a si mesmo, seu
próprio corpo, sua própria cobiça, e alça voos em direção ao também desconhecido, que
passa necessariamente pela aterrorizante e conhecida morte.
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Em seu ensaio Sobre as histórias de fadas (2006), Tolkien desenvolve sua teoria
literária, e entre os conceitos que propõe para defender seus próprios escritos e sua obra
exemplifica no dragão aquele fascínio, distante do mórbido ou do irracional, que o
impulsionou a escrever sobre os dragões, miticamente, e sobre a fantasia sobrenatural. Ao
criar a Terra-Média, expressava a busca do homem, não pelo Mal, mas pelo significado que
o atravessamento do Mal possui. Diante do Mal o homem narra sua própria travessia, uma
vez que é presente no mundo.
Essas terras eram proeminentemente desejáveis. Nunca imaginei que o dragão pertencesse à
mesma ordem do cavalo. E isso não somente porque eu via cavalos todos os dias, mas
também porque nunca vira nem mesmo a pegada de um lagarto. O dragão tinha a marca
registrada de Feéria inscrita com clareza. Não importa em que mundo ele existia, era Outro
Mundo. A fantasia, a criação ou o vislumbrar de Outros Mundos era o coração do desejo de
Feéria. Eu desejava dragões com um desejo profundo. É claro que, com meu corpo franzino,
não queria tê-los nos arredores, intrometendo-se em meu mundo relativamente seguro, onde,
por exemplo, era possível ler histórias desfrutando de paz mental, livre de medo. Mas o
mundo que continha até mesmo a imaginação de Fafnir era mais rico e mais belo, não
importava o custo do perigo. O habitante da planície tranquila e fértil pode ouvir falar das
colinas castigadas pelas intempéries e do mar sem vida e ansiar por eles em seu coração.
Porque o coração é firme, embora o corpo seja fraco. (Tolkien, 2006, p. 44)
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Marcos de uma mística inter-religiosa
Faustino Teixeira1

Introdução
Em sua etimologia, a palavra mística deriva de myein: fechar os olhos ou cerrar os
lábios. O místico é alguém que vive a experiência do mistério, é o sujeito de uma
experiência que tem o mistério como objeto. Inicialmente, o termo mystikòs vem utilizado
como adjetivo, e só em torno do século XVII ganha a sua acepção de substantivo.2 É a
partir de então que se começa a falar em linguagem mística, como linguagem nova e
singular. No vocabulário cristão, a mística vai designar um modo peculiar de conhecimento
de Deus, distinto do conhecimento comum, marcado pela força de uma Presença que
excede a capacidade de expressão. Definições distintas de tal experiência foram sendo
fornecidas ao longo da história: “Cognitio Dei experimentalis” (Tomás de Aquino); a
“união interior de Deus com a alma” (Angelus Silesius); “notícia amorosa de Deus” (João
da Cruz); “experiência fruitiva do Absoluto (Jacques Maritain). Vale assinalar a força de
dois termos essenciais que envolvem esse modo singular de acesso direto ou imediato ao
Mistério e ao Real: a experiência e a presença. Em seus sermões sobre o Cântico dos
Cânticos, Bernardo de Claraval assinala que é no “livro da experiência” que se dá o acesso
ao mistério de Deus. A seu ver, é através da “experiência” que a inteligência humana pode

1
2

Este texto faz parte da obra organizada por J.M.Vigil, Teologia planetária, que sairá em breve pela
Ed. Paulinas (já existe versão em espanhol e em inglês da referida obra).
Professor do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião da UFJF.
CERTEAU, Michel de. “Mystique” au XVII siècle. Le problème du langage “mystique”. In: VV.
AA. L´homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac. Paris: Aubier, 1964. v. II, p.
267-291.
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aceder a campos mais profundos da compreensão.3 Testemunhos importantes sobre a força
dessa experiência foram dados por místicos de diversas tradições religiosas. A pensadora
francesa Simone Weil descreve em carta autobiográfica a pungente experiência de Deus
que teve em Solesmes, no ano de 1938: “Cristo mesmo desceu e me tomou”.4 E igualmente
o místico-poeta nicaraguense Ernesto Cardenal: “Tu também entraste velozmente dentro de
mim, e minha alma indefesa querendo tapar suas vergonhas”.5 Fala-se também em
“presença de Deus”, como no belo relato de Teresa de Ávila:
Vinha-me de súbito, na representação interior de estar ao lado de Cristo, de que falei,
tamanho sentimento da presença de Deus que eu de maneira alguma podia duvidar de que o
Senhor estivesse dentro de mim ou que eu estivesse toda mergulhada nele. Não se tratava de
uma visão; acredito ser o que chamam de teologia mística: a alma fica suspensa de tal modo
que parece estar fora de si; a vontade ama, a memória parece estar quase perdida, o intelecto
não discorre, mas, a meu parecer, não se perde; entretanto, repito, também não age, ficando
como que espantado com o muito que alcança, porque Deus lhe dá a entender que ele nada
compreende daquilo que sua Majestade lhe representa.6

Os místicos de todas as tradições têm uma consciência muito clara de que o mistério
abissal e inalcançável em sua totalidade supera e transborda sempre a experiência. Por mais
que se esforcem para expressar a experiência, a fala é pobre e insuficiente para traduzir a
riqueza experimentada. O que ocorre muitas vezes é que eles precisam “atormentar as
palavras”, “desnaturar a língua”, para poder descrever, ainda que limitadamente, a força de
uma presença iluminadora.
Sem negar a singularidade e especificidade que marcam as diversas tradições
religiosas, há que reconhecer a presença de “grandes semelhanças e analogias ao nível da
experiência religiosa”.7 São semelhanças que não apagam as diferenças, e que resguardam
o espaço de uma experiência que é sempre única. Mesmo no âmbito da profundidade
espiritual há sempre o que partilhar com o outro. Daí a grande dificuldade de julgar a

3

4
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CLARAVAL, Bernardo de. Sermoni sul Cantico dei Cantici. Roma: Edizioni Vivere in, 1996. v. 1,
p. 53 e 230 (sermões III,I,1 e XX,I,2).
WEIL, Simone. Attente de Dieu. Paris: Fayard, 1966. p. 45.
CARDENAL, Ernesto. Telescopio en la noche oscura. Madrid: Trotta, 1993. p. 67.
TERESA DE JESUS. Livro da vida 10,1. In: Obras completas. São Paulo: Loyola, 1995. p. 70.
MERTON, Thomas. O diário da Ásia. Belo Horizonte: Vega, 1978. p. 245.
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experiência espiritual dos outros, de relativizá-las, ou situá-las em degraus de inferioridade.
É extremamente complexo querer interpretar uma determinada experiência religiosa ou
mística fora de uma sintonia fina com a mesma. Há que ter grande delicadeza espiritual
para poder se aproximar de uma experiência religiosa distinta. Isso vale também para o
ajuizamento dos rituais religiosos diferenciados. Eles sempre dizem respeito a uma
“experiência primordial” e sua reatualização. São rituais que não transmitem um mero
conhecimento, mas sobretudo uma experiência. Como mostrou com acerto Amaladoss,
“alguém que não tenha tido a experiência e que a está procurando fora da tradição talvez
não a consiga interpretar de modo autêntico”.8
Simone Weil foi muito criticada por determinados teólogos católicos por ter afirmado
que “os místicos de quase todas as tradições religiosas coincidem quase até a identidade”.9
Contrapondo-se à autora, e também aos defensores de uma filosofia perene, que buscam
firmar a “unidade transcendente das religiões”, o teólogo Henri de Lubac buscou sublinhar
o dado da “diferença qualitativa” que separa as outras tradições religiosas com respeito à
tradição cristã.10 Em obra clássica sobre o Catolicismo, De Lubac reconhece que mesmo
fora do Cristianismo a humanidade conseguiu alçar, “por exceção”, a vértices espirituais.
Mas por força de sua “teologia do acabamento” levanta questionamentos à caridade budista
e à mística hindu. Em sua visão, os mais belos e poderosos esforços humanos precisam ser
“fecundados pelo Cristianismo para produzirem frutos de eternidade”.11
Não há como negar a diferença entre as tradições religiosas, bem como as
peculiaridades que distinguem a experiência e a interpretação do Mistério realizadas pelos
místicos das distintas religiões. Há, porém, que recuperar as “equivalências ocultas” e
destacar as “profundas semelhanças” que irmanam os místicos em sua trajetória na busca
do Real. Reconhecer as diferenças não significa apagar a “intensa confraternidade” que
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AMALADOSS, Michael. Pela estrada da vida; prática do diálogo inter-religioso. São Paulo:
Paulinas, 1996. p. 30 (também, p. 87-88).
WEIL, Simone. Lettre à un religieux. Paris: Gallimard, 1951. p. 53.
LUBAC, Henri de. Prefazione. In: RAVIER, André (ed.). La mistica e le mistiche. Milano: San
Paolo, 1996. p. 22.
LUBAC, Henri de. Catholicisme; les aspects sociaux du dogme. Paris: Cerf, 1947. p. 186. Em
semelhante linha de reflexão, o teólogo beneditino Anselm Stolz (1900-1942) afirmava que só na
Igreja Católica romana poderia frutificar uma verdadeira mística, não havendo medida de
comparação entre a mística cristã e as demais: STOLZ, A. Teologia della mistica. Brescia:
Morcelliana, 1940.
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subjaz nas experiências vivenciadas. Este é o grande desafio que anima aqueles que
acreditam numa mística comparada e na possibilidade de uma mística inter-religiosa, ou
mesmo numa mística para além das religiões.

A mística como experiência do Real
Na busca de uma pista positiva para o acesso à compreensão de uma mística interreligiosa, o conceito de Real surge como altamente proveitoso. E o autor que aparece aqui
como luz para a reflexão é Raimon Panikkar, o teólogo e místico catalão que muito
contribuiu12 para o desenvolvimento de um enriquecedor debate no campo do diálogo-interreligioso. Em trabalho publicado em 2005, Panikkar assinala que a mística não é uma
especialização, mas uma “dimensão antropológica” que acompanha a pessoa em todo o seu
trajeto existencial.13 O ser humano está animado potencialmente pela capacidade de
desocultar o Mistério que habita na realidade, e de fazer irradiar esta experiência para os
outros, como as ondas que atingem as margens de um lago. A mística vem por ele descrita
como “a experiência da realidade última”, “experiência integral da realidade”.14 A categoria
“realidade” (ou “Real”) vem escolhida em razão de sua maior neutralidade e por seu
potencial macroecumênico. A realidade é o símbolo escolhido para traduzir o Tudo (to
holon). A experiência mística é, assim, uma experiência de integralidade, que possibilita o
acesso à realidade integral, que pode ser nomeada de diversas formas: Deus, Tudo, Nada,
Ser etc. Não se trata de algo superficial ou de mera imediatez, mas de uma inserção
profunda no interior mesmo da coisa experienciada. E isso não significa assunção do
panteísmo, pois a experiência mística toca apenas tangencial e contingencialmente a
realidade. O Mistério permanece aceso. O divino envolve toda a realidade, mas a ultrapassa
infinitamente.
Por influxo da tradição cristã ortodoxa, mas também da espiritualidade advaita
indiana, Panikkar recorre à “intuição cosmoteândrica” para expressar as três dimensões da
realidade: as dimensões divina, humana e cósmica. São três dimensões que se
interpenetram e revelam o enigma fundamental da relação.15 Essa visão advaita (a12
13
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Raimon Panikkar faleceu em 26 de agosto de 2010.
PANIKKAR, Raimon. L´esperienza della vita; la mistica. Milano: Jaca Book, 2005. p. 16.
Ibid., p. 58 e 175.
Id. Entre Dieu et le cosmos. Paris: Albin Michel, 1998. p. 131-136.
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dualidade) favorece uma percepção da realidade que supera tanto o monismo como o
dualismo e faz surgir uma harmonia de relação e integração do transcendente com o
imanente. Para Panikkar, “a intuição advaita não consiste em afirmar a unidade nem negar
a dualidade, mas precisamente, com uma visão que transcende o intelecto, reconhece a
ausência de dualidade na base de uma realidade que em si mesma carece de dualidade”.16 A
estrutura própria da realidade é dialógica e harmônica. O ser humano participa de uma
“aventura da realidade” que envolve o transcendente e o imanente, que é simultaneamente
divina, humana e material.
O grande desafio consiste em despertar para essa realidade, captar a diafania do outro
mundo que permeia este mundo, captar os pequenos sinais e a luz que resplende do interior
mesmo das coisas. Faz-se necessário afinar o ouvido para o tempo presente, realizar uma
“escuta poética” de todo o cosmo. O dom essencial da contemplação, como assinala
Thomas Merton, é acordar para a “infinita Realidade que existe dentro de tudo que é
real”.17 É uma experiência que envolve tranquilidade e atenção permanentes. Não é algo
que se restringe a poucos virtuosos, mas está disponível a todo aquele que se disponha a
atender ao tempo, com sensibilidade e transparência. Em sua rica experiência na direção
espiritual dos noviços trapistas em Gethsemani (EUA), Thomas Merton sinalizava a íntima
relação entre vida contemplativa e vida ativa. O exercício da vida contemplativa não era,
para ele, nada de muito complicado, mas um dom de viver simplesmente, de sentir a vida
que flui, de avançar em profundidade no grande mistério que habita o tempo. Em suas
reflexões para os noviços, dizia que a vida do contemplativo “era simplesmente viver,
como o peixe na água”.18
Na observação atenta da aragem da aurora, Merton conseguiu distinguir um “ponto
virgem”, entre trevas e luz, que traduz o segredo inefável da presença envolvente do
mistério. Na contemplação da noite, antes mesmo de a luz real povoar a aurora, quando
ainda os pássaros ensaiam os primeiros pios e “a criação em sua inocência pede licença
para „ser‟ de novo”, o místico trapista desocultou a presença do “ponto cego e suave”, que
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Id. Il dharma dell´induismo; una spiritualità che parla ao cuore dell´Occidente. Milano: BUR, 2006.
p. 171.
MERTON, Thomas. Novas sementes de contemplação. 2. ed. Rio de Janeiro: Fissus, 2001. p. 10.
CARDENAL, Ernesto. Vida perdida; memorias 1. Madrid: Trotta, 2005. p. 144 e 204.
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habita o centro do ser e que identificou com a presença da pura glória de Deus.19 Trata-se
do irredutível centro secreto do coração. Para Merton, esse ponto de simplicidade, de
inexprimível inocência, revela o segredo da autoconsciência, liberdade e paz. Um ponto
que desvela o “vasto e aberto segredo que lá está para todos, que é gratuito e ao qual
ninguém presta atenção”.20 A inspiração da imagem do “ponto virgem” (point-vierge) veio
do influxo do orientalista francês Louis Massignon, estudioso da mística sufi. Na psicologia
mística do Islã, em particular no pensamento de al-Hallaj, o “ponto luminoso” e primordial
traduz a profundidade mística do conhecimento do Real (al-Haqq). Esse ponto representa o
“centro nevrálgico da esfera do tawhid (unidade)”.21 Na visão de Hallaj, o princípio
orgânico de tudo, que expressa o núcleo da luz original, é esse ponto luminoso (nuqta). É
interessante perceber como alguns mestres muçulmanos, estudiosos do Corão, concentramse na importância do ponto diacrítico que marca a letra ba em árabe. O livro do Corão se
inicia com a letra “b”: Basmala (“Em nome de Deus”). Os mestres sufis sustentam, com
base na simbologia esotérica, que o conteúdo de todo o Corão concentra-se no ponto
diacrítico do “b”, que dá início à Basmala.

O Real de todos os nomes
Numa de suas belas homilias sobre o Cântico dos Cânticos, Gregório de Nissa, um
dos três grandes capadócios do século IV, fala da água que se esconde sob a fonte. Se
alguém se avizinha de uma fonte, maravilha-se com a riqueza da água que jorra sem cessar.
Mas não se dá o acesso a “toda água”, que permanece misteriosamente escondida no seio
da terra. E essa água que não cessa jamais de se manifestar acende permanentemente o
desejo do sedento.22 O Real é como o “olho da fonte”, em seu incessante movimento de
generosidade e gratuidade.
Assim como “toda água” da fonte não pode ser acessada, igualmente o Real
permanece sempre velado. E a razão para escolher o termo Real para expressar o Mistério
19
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MERTON, Thomas. Reflexões de um espectador culpado. Petrópolis: Vozes, 1970. p. 151-152 e
183.
HART, Patrick; MONTALDO, Jonathan (ed.). Merton na intimidade. Rio de Janeiro: Fissus, 2001.
p. 179.
RUSPOLI, Sthéphane. Le message de Hallâj l´expatrié. Paris: Cerf, 2005. p. 264.
GREGÓRIO DE NISSA. Omelie sul Cantico dei Cantici. Roma: Città Nuova, 1996. p. 225-226
(Omelia XI).
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último decorre de sua utilização na linguagem de certas tradições religiosas. No judeocristianismo, define-se Deus como “aquele que é” (cf. Ex 3,14); na linguagem sânscrita do
hinduísmo, utiliza-se a expressão sat; e no árabe, al Haqq. São expressões correspondentes,
que buscam traduzir na imprecisa e frágil linguagem humana o mistério maior sem nome.
Na tradição budista, opta-se pelo “silêncio de Deus”, o que não significa absolutamente
ateísmo. A negação funciona como “cifra da transcendência”. Como sublinhou Velasco, o
silêncio de Deus praticado por Buda “é a forma mais radical de preservar a condição
misteriosa do último, o supremo, apontado por toda religião”.23
Os diversos nomes que são atribuídos a Deus ou ao Mistério maior não se aplicam à
sua essência, que permanece sempre inatingível. Os nomes implicam sempre um estado de
determinação e limite. A “Presença Espiritual”, que irrompe em toda a história, torna-se
fragmentária ao manifestar-se no tempo e no espaço. Os nomes ou atributos de Deus são
“míseros resíduos” que exalam do “perfume da natureza divina”,24 são um barzakh (istmo)
que fazem a ponte entre a essência do mistério e o cosmo. Os místicos de tradições diversas
sublinham que o Real está para além dos nomes: Mestre Eckhart distingue o Deus em si
mesmo do Deus das criaturas; Gregorio de Nissa distingue Deus em sua essência de Deus
em seus atributos, que traduzem suas operações na história; Ibn „Arabi, na tradição sufi,
distingue a Divindade absoluta da Divindade das convicções dogmáticas, que é “prisioneira
das limitações”; na espiritualidade advaita da tradição hindu, distingue-se o Deus em si e o
Deus dos nāmarūpa (nomes e formas). No clássico sermão alemão de número 2, Mestre
Eckhart relata a força incandescente e ardente de Deus que flui sem cessar no “burgozinho”
da alma. Mas é um Deus “livre de todos os nomes e despido de todas as formas, totalmente
solto e livre”.25
O fluxo da autorrevelação do mistério é sempre contínuo e jamais se repete. Daí
místicos como Ibn „Arabi assinalarem a importância de os buscadores ampliarem suas
23
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VELASCO, Juan Martin. El fenómeno místico. Madrid: Trotta, 1999. p. 161. E o autor continua: “O
fato de calar sobre Deus, de não afirmar nem negar sua existência, e, mais radicalmente, de eludir a
resposta à pergunta sobre ele – não por não dispor dessa resposta, mas por saber que a pergunta é
incorreta, indevida, lesiva da transcendência da realidade à qual se refere –, esse fato é a forma
paradoxal, talvez única possível, de fazer eco a uma presença que só pode se manifestar de forma
alusiva...”: Ibid., p. 161-162.
GREGÓRIO DE NISSA, Omelie sul Cantico dei Cantici, p. 52 (Omelia XI). Como sugere Gregorio
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crenças de forma a poder participar e desfrutar dos inúmeros bens que animam o Real. Não
há como impor limites ao Real. As crenças, por sua vez, são sempre fragmentárias; são
como vínculos ou ataduras que delimitam o Real. Correspondem às “inumeráveis cores que
as pessoas impõem à luz incolor por meio de suas próprias existências delimitadas”.26 As
religiões e crenças são, na verdade, sistemas de símbolos que aludem ao Real,
simultaneamente transcendente e imanente. Mas o Real está para além do que dele se
consegue captar através dos símbolos. As religiões têm o importante papel de anamnese, ou
seja, de recordação viva e atual da dinâmica transformadora do Real, suscitando nas
pessoas a provocação em favor do exercício de descentramento egóico e recentramento no
mistério do outro. Como bem sublinhou o teólogo John Hick, o Real constitui o ponto de
arranque essencial para a transformação humana: “É aquela realidade em virtude da qual,
através da nossa resposta a uma ou outra de suas manifestações como figuras de Deus ou
dos Absolutos não pessoais, podemos alcançar o estado bem-aventurado de descentramento
egóico, que é nosso bem supremo”.27

O Real e sua fragrância
Mesmo sendo infinito e intangível, o Real se manifesta na profundidade do ser
humano, na centralidade do coração. Num de seus sermões, Mestre Eckhart sublinhou que
o acesso ao “fundo de Deus” se dá através da profundidade da pessoa, quando esta purifica
o seu coração de todos os apegos e vive em humildade a receptividade pura ao dom do
mistério. Assinala que
os mestres dizem que as estrelas derramam toda a sua força no fundo da terra, na natureza e
no elemento terra, produzindo ali o ouro mais límpido. Quanto mais a alma chega ao fundo e
no mais íntimo de seu ser, tanto mais a força divina nela se derrama plenamente e opera
veladamente de maneira a revelar grandes obras...28

É no fundo do coração que se revela o “portal da misericórdia de Deus”. Mas faz-se
necessário um trabalho diuturno de purificação do coração, de rompimento dos nós que
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impedem o exercício da acolhida do outro e da delicadeza espiritual. Esta ideia do coração
como espelho que reflete Deus foi também muito acentuada por Gregório de Nissa. São
belas as suas reflexões sobre os “puros no coração” com base na reflexão de Mt 5,8. De
fato, os puros no coração verão a Deus. Mas para que isso ocorra é necessário que o
espelho esteja polido, de forma a poder refletir com ternura e vigor os raios incessantes do
Mistério da Luz.
Quando se vai ao fundo, o “perfume difuso” do Mistério se derrama, e o faz
queimando todos os “nomes e formas”. Na profundidade se consegue captar a dinâmica
própria do coração, que é movimento, oscilação e pulsação permanente. A cada segundo o
coração capta as formas diversificadas e imprevisíveis do mistério do Real. Assim também
ocorre quando os fiéis das distintas tradições religiosas buscam adentrar na experiência
religiosa, mediante o aprofundamento de sua própria religião. Na medida em que
aprofundam o seu empenho, se dão conta de que o mistério que habita a experiência não
pode limitar-se à sua própria religião. O teólogo Paul Tillich percebeu isso com muita
clareza:
Na profundidade de toda religião viva há um ponto onde a religião como tal perde sua
importância e o horizonte para o qual ela se dirige provoca a quebra de sua particularidade,
elevando-a a uma liberdade espiritual que possibilita um novo olhar sobre a presença do
divino em todas as expressões do sentido último da vida humana.29

O valor e a riqueza de uma religião revelam-se no seu potencial de fragrância
humanizadora, ou seja, nos seus frutos visíveis. Para Gandhi, o que comprova a verdade de
uma religião é a sua “fragrância” de amor, espiritualidade e paz.30 Em sua Carta aos Gálatas
(5,22-23), Paulo fala da importância dos frutos visíveis arrolados pelo Espírito: “[...] amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. [...]”.
A pista essencial é a de seguir esses frutos do Espírito. Rûmî, o grande místico sufi,
expressou com riqueza a centralidade desses frutos visíveis na dinâmica mesma da
salvação: “No dia da ressurreição, homens e mulheres comparecerão pálidos e trêmulos de
medo para o julgamento final. Eu apresentarei o teu amor em minhas mãos e Te direi:
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interrogue-o, ele te responderá”.31 A fragrância de espiritualidade não ocorre, porém,
somente nas religiões. Os seres humanos são capazes de desenvolver em alto grau
qualidades especiais do espírito, como amor, compaixão, delicadeza, cortesia, paciência,
hospitalidade, cuidado etc. Essas virtudes não são propriedades exclusivas das religiões.32

Conclusão
Uma autêntica mística inter-religiosa necessita reconhecer a irradiação universal da
Presença Espiritual, da força do Real que envolve todo o universo e empapa toda a história.
Trata-se de uma presença que se manifesta nas crenças, mas que as transcende
radicalmente. Nada mais essencial do que a capacidade de poder ampliar a visão para poder
reconhecer a presença do Real em todas as suas manifestações transcendentes e imanentes.
Não há como participar de uma visão profunda do Real senão mediante a ampliação das
crenças e o reforço no potencial de sensibilidade para saber perceber o divino em toda
parte. Como dizia o místico Teilhard de Chardin, “nada é profano” para quem sabe ver. Daí
a importância fundamental de uma “educação da vista”. Como dizia outro grande buscador,
Henri Le Saux, “basta abrir os olhos” para se poder perceber a presença do Graal. Um dos
mais ousados místicos de todos os tempos, Ibn „Arabi reconheceu, como poucos, o coração
como o lugar por excelência da percepção mística do Real: um coração capaz de acolher
todas as formas. Dizia num de seus poemas: “As mais diversas crenças em Deus têm as
pessoas. Mas eu as professo todas: creio em todas as crenças”.33 No mistério da
profundidade encontra-se a chave da verdadeira delicadeza espiritual, de uma cortesia
singular que faculta perceber a dinâmica da manifestação do divino em todas as formas
particulares. Fixar-se exclusivamente na dimensão transcendente (tanzīh) para captar o
divino é um limite; assim como fixar-se na dimensão imanente (tasbīh). Há que combinar
as duas dimensões: transcendência e proximidade para se aproximar do Mistério que se doa
e acolhe, um Mistério que não é só transcendência, mas também autorrevelação para o
mundo.
31
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Breve história da profecia bíblica
Anderson de Oliveira Lima1

Introdução
O título que demos a este artigo resume bem nossas intenções com sua composição,
já que queremos nas próximas páginas expor a evolução da profecia bíblica ao longo das
páginas do Antigo Testamento. Mas também podemos admitir que este mesmo título
apresenta problemas, os quais devem ser mencionados desde já. Acontece que é um
paradoxo a tentativa de contar a história da profecia bíblica de maneira breve. Na verdade,
a história da profecia bíblica não é nada breve, e seria impossível que nestas poucas páginas
de que dispomos conseguíssemos desenvolvê-la satisfatoriamente. Portanto, temos de
delimitar nosso objeto de pesquisa dentro do grande tema que é a história da profecia
bíblica.
Primeiro, nós nos limitamos à Bíblia, pois é provável que alguém interessado em
profecia logo questione que nossa exposição não leva em consideração as manifestações
proféticas fora do antigo Israel e da literatura reunida na Bíblia. Quer dizer que nos
ocupamos apenas dos registros das manifestações proféticas preservadas nas páginas da
Bíblia, ainda que o status de livro canônico não tenha grande importância nesta decisão.
Eis, então, nosso primeiro limite: só abordaremos a profecia que se pode encontrar entre os
textos bíblicos.
Em segundo lugar, nossa abordagem não é tão “histórica” quanto se poderia imaginar
a partir de nosso título. Não temos a intenção de investigar com profundidade a origem da
profecia israelita nem todas as variantes de seu desenvolvimento. Na verdade, o que
1

O autor é mestre em Ciências da Religião (Literatura e Religião no Mundo Bíblico) pela
Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Bíblia (com ênfase na tradição profética) pela
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Currículo Lattes disponível em: <http://lattes.cnpq.br/0893915454622475>.
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procuramos é identificar os aspectos essenciais da profecia em Israel com base em algumas
amostragens tiradas da literatura pré-exílio, isto é, do século VIII a.C. Depois, vamos
também identificar as características da profecia posterior, que vai aos poucos ganhando
contornos apocalípticos. Veremos que no período pós-exílo e nos dias do Novo Testamento
a profecia fora praticamente substituída por esse seu desenvolvimento, que é a literatura
apocalíptica. Assim, queremos estudar duas formas de profecia que estão de certa maneira
ligadas pela história e que sem dúvida delineiam a composição de grande parte do Antigo
Testamento. Esperamos que tal análise forneça ao leitor chaves de leitura para que se tenha
melhor acesso aos textos bíblicos que se relacionam a esta tradição profética, e este
objetivo não é sinônimo de divulgação de conhecimento histórico.
Por fim, vale mencionar abertamente que não somos historiadores, mas biblistas, e
que em decorrência disso nosso trabalho demonstrará uma preocupação exegética, voltada
para a leitura de alguns poucos exemplos tirados da Bíblia. Não serão os fatos históricos, os
personagens, os grupos sociais ou as cronologias que guiarão nosso raciocínio, mas a
interpretação dos documentos literários deixados por eles, as passagens bíblicas que nos
parecem capazes de demonstrar, ao menos parcialmente, como se deu o processo evolutivo
da prática profética.

Profecia: o carisma em busca de justiça
Os profetas propriamente ditos, aqueles que caracterizaram a porção da Bíblia que
nós chamamos de “profetas”, atuaram principalmente a partir do século VIII a.C. Pelo
menos é nesse período que costumamos datar a atividade dos primeiros profetas literários
do Antigo Testamento.2 Antes deles, personagens do Antigo Testamento que
posteriormente foram associados à atividade profética eram conhecidos como “videntes”,3
carismáticos que supostamente possuíam um contato especial com divindades e podiam
conhecer e às vezes até fazer coisas que os homens comuns não conheciam ou faziam. Esse
parece ser o caso, por exemplo, do influente Samuel, que marca um período de transição

2

3

Veja a divisão do cânon hebraico e quais livros estão entre os profetas posteriores ou literários em:
GABEL, J. B.; WHEELER, C. B. A Bíblia como literatura. p. 74.
GUNNEWEG, A. H. J. Teologia bíblica do Antigo Testamento. p. 236-237.
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bastante significativo para a história da profecia bíblica, pois coincide com sua atuação a
instituição da monarquia em Israel.4
Essa mudança política (do tribalismo à monarquia) influenciaria definitivamente a
linguagem religiosa nacional, pois foi da crise entre a fé e as práticas políticas, militares e
econômicas dos reis que se forjou a profecia bíblica. Outros personagens populares desse
novo momento na história da profecia bíblica são Elias e Eliseu, chamados por alguns
biblistas de “profetas de ação” ou mesmo “magos”,5 pois, diferentemente dos profetas que
atuaram a partir do século VIII a.C., eram essencialmente milagreiros que não tiveram sua
mensagem preservada em forma escrita a não ser séculos depois das suas mortes. A história
desses profetas foi preservada parcialmente através da tradição oral, que testemunhava de
uma geração a outra suas milagrosas atuações, que, de maneira “lúdica”, falavam ao povo
comum e às lideranças políticas e religiosas sobre as vontades de Deus. Por conta disso, no
cânon hebraico os livros que registram os atos de Samuel, Elias e Eliseu não são
considerados históricos (como normalmente são classificados hoje em dia), mas chamados
de livros proféticos. Para distinguir esses livros proféticos dos demais, dizemos que eles são
“profetas pré-literários”.
Fortemente marcados pela realidade opressora imposta pela administração de uma
monarquia (que tirava do povo comum, dependente quase que completamente da
agricultura ou da criação de animais, os recursos para suprir sua abastada corte e seu
exército), o discurso profético passa a ser cada vez mais uma forte crítica contra reis e
outras autoridades. Os profetas de Israel rejeitam o sistema monárquico como uma maneira
idólatra de conduzir a nação e veem como ideal o retorno ao sistema tribal, no qual o
próprio Javé os governava e livrava dos inimigos. Essa crítica ao Estado se tornaria a
principal característica da profecia bíblica, até mesmo muito mais presente do que as
previsões futuristas que hoje são tão destacadas por aqueles que falam a respeito dos livros
proféticos da Bíblia.
A atividade profética, então, cresce na mesma proporção que as antigas tradições e
leis religiosas que preservavam a família e a subsistência do camponês se deterioram sob as
4

5

Na verdade, até o período da dominação persa (após 538 a.C.) o termo profeta não era usado para
designar nenhum dos personagens hoje chamados profetas. Amós mesmo rejeita o título em Am
7,14. Cf. SCHWANTES, M. Profecia e Estado:.... p. 107-110.
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exigências do regime monárquico. Profetas como Amós, Oseias e Isaías nascem de um
período de crise intensa, que resultaria na destruição do país pelas mãos dos assírios (Reino
do Norte) e babilônios (Reino do Sul). A mensagem desses profetas pré-exílicos girava em
torno da idolatria dos reis, da injustiça social exacerbada, da violência contra os fracos e da
desintegração da religião dos antepassados. A vitória dos impérios inimigos seria
interpretada pelos profetas como consequência desses pecados, não pela superioridade
militar evidente nem pelos interesses políticos das nações. Os profetas que, observando as
circunstâncias, predisseram a destruição ganham prestígio, parte de suas palavras são
registradas por escrito e com o passar do tempo tornam-se sagradas entre o povo.
Mas devemos destacar que também durante o exílio babilônico a atividade profética
não cessou, como testemunham os livros de Jeremias e Ezequiel, por exemplo. Agora,
como já não há templo, reis ou exércitos, as ameaças proféticas voltam-se contra a
orgulhosa Babilônia. O discurso dos profetas mostra-se versátil nesse período e vemos que,
além de apontar erros e ameaçar estruturas de poder, os profetas também transmitem
esperança para os fracos israelitas. A fé em Javé, que antes estivera estreitamente ligada à
rotina do templo em Jerusalém, é revista, e são os profetas que transmitem aos exilados ou
miseráveis deixados na devastada terra natal a esperança de que um dia sua nação seria
vingada e restaurada por um Deus justo, que não os abandonara, mas punira por conta de
seus próprios pecados.
Um assunto delicado que vamos mencionar apenas de passagem é o cumprimento ou
não das profecias bíblicas. Não se pode afirmar que todas as previsões proféticas se
cumpriram com fidelidade, mostrando que a linguagem profética, assim como toda
linguagem religiosa, é composta de elementos humanos e não somente transcendentes. É
verdade que há leitores fundamentalistas que procuram provar a veracidade de cada
profecia bíblica: para isso datam de maneira equivocada os textos bíblicos,6 procuram
eventos históricos que de alguma maneira possam ser relacionados aos textos7 e adiam para
6

7

Um exemplo é a menção a Ciro no Segundo Isaías. Hoje, sabemos que o Livro de Isaías foi
composto em diferentes períodos, e que os textos que se referem a Ciro nos capítulos 44-45 são de
uma redação tardia, quando já se conhecia esse suposto libertador. Portanto, tais textos não são
originários do profeta Isaías do século VIII a.C. e não podem ser lidos como previsões futurísticas.
O que fazemos é exatamente o que os evangelistas fizeram ao interpretar as profecias
veterotestamentárias através de Jesus. Os textos, naqueles dias, já eram interpretados como se
estivessem anunciando o Messias, e então são criadas narrativas fictícias em que Jesus cumpre essas
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o futuro aquelas profecias que não encontram qualquer realização.8 Por outro lado, os
profetas também predisseram verdades, e eventos – como o fim do exílio, a ascensão do
Império Medo-Persa, a reconstrução de Jerusalém e do seu templo, fatos que consolidavam
cada vez mais a tradição profética em Israel e legaram a essa literatura o status canônico.
Diríamos que profetas são homens que cometem equívocos, mas que possuem um conceito
elevado da divindade e uma percepção de mundo apurada, e a junção dessas características
permite-lhes atuar como porta-vozes de Deus entre o povo.
A função das profecias, portanto, é religiosa, quer transmitir esperança, quer gerar fé,
quer combater a injustiça e instigar a reação por parte dos mais fracos. Discussões sobre
historicidade só nos conduzem para longe dos objetivos dessa literatura.
Uma informação importante é a de que o fim da monarquia em Israel e Judá coincide
com o fim daquela profecia clássica. Os tempos mudaram e com eles também mudou a
linguagem profética, como veremos adiante. Só temos de salientar, por fim, a forte ligação
que há entre a profecia bíblica e o regime monárquico, como notou Milton Schwantes: “[...]
profecia e reinado surgem juntos, conflituam juntos e juntos desaparecem. É como se a
existência de um condicionasse a do outro [...]”.9

Características da profecia pré-exílica
Vamos, agora, refletir brevemente sobre um texto bíblico que serve como exemplo
para o estudo das características da profecia pré-exílio. Vamos ler Am 3,9-12 tecendo
alguns comentários sobre o sentido do texto e, a seguir, poderemos enumerar, para facilitar
a memorização do leitor, quais são as características essenciais da profecia bíblica:
(9)

Fazei ouvir isto nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito e dizei: Ajuntai-

vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos
dentro dela.

8

9

(10)

Porque não sabem fazer o que é reto, diz o SENHOR, entesourando nos seus

profecias, mas hoje, quando lidos com exigências históricas, esses textos deixam a desejar (por
exemplo: Mt 2,13-18). Em todas as gerações, a história é moldada, narrada em conformidade com
nossas expectativas, e assim todas as profecias se cumprem, muitas delas em diferentes eventos.
Referimo-nos, aqui, a anúncios como o julgamento das nações, o dia do Senhor, o reino milenar, os
abalos cósmicos apocalípticos, a vinda do Anticristo, a volta de Jesus... Todos esses anúncios eram
esperados para breve e não se cumpriram. Para não descartar as profecias, nós simplesmente
atribuímos novas datas para seu cumprimento, mantendo a expectativa e a esperança de
transformação vivas por meio delas.
SCHWANTES, Profecia e Estado:..., p. 115.
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palácios a violência e a destruição.

(11)

Portanto, o Senhor JEOVÁ diz assim: Um inimigo

surgirá, e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. (12)
Assim diz o SENHOR: Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho
da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira
e na barra do leito.10

O dito profético em questão começa com um vocativo, um chamado aos povos
estrangeiros para que vejam as injustiças que existem dentro de Samaria (v. 9). Na verdade,
tal chamado é simbólico, pois o profeta evoca nações consideradas inimigas e idólatras para
que se admirem da maldade do povo de Israel. Ironicamente, os pecadores deveriam se
colocar nos montes de Samaria, que serviriam como arquibancadas, para assistir,
admirados, o que acontecia exatamente na capital do Reino do Norte. As injustiças, é bom
dizer, não são executadas por toda a nação, mas pelas elites. A acusação, então, é contra o
rei, sua corte, seu exército e os sacerdotes de Samaria, os típicos habitantes da minoritária
zona urbana.
Que tipo de injustiças são essas de que se está falando? No v. 9, vemos que havia
pessoas oprimidas em Samaria e, no v. 10, o profeta diz que havia violência e destruição
acumuladas nos palácios. Se a classe opressora é a elite já mencionada, os camponeses só
podem ser a classe oprimida. Trata-se da cobrança de tributos dos campos para alimentar as
instituições estatais; da imposição de trabalhos forçados para a construção de palácios,
estradas, pontes, muralhas, templos etc. Trata-se das moças jovens tiradas de suas famílias
para servirem como escravas e em haréns, dos acordos comerciais internacionais que
aproximavam o povo da idolatria e dos casamentos inter-raciais, que desconsideravam a
religiosidade popular por benefícios estrangeiros etc. Assim, a classe camponesa era, por
diferentes meios, explorada pela elite monárquica, que, supostamente, cuidava dos
interesses da nação.
Tais coisas não estavam acontecendo somente porque aquele rei era cruel ou
ganancioso, tais desumanidades eram o preço da monarquia. O sistema por si mesmo
gerava desigualdade e injustiça. Por fazer também parte da classe camponesa e por sua
própria teologia, Amós entendia que Deus não estava de acordo com isso, e começava a
10

As traduções bíblicas citadas ao longo deste trabalho correspondem à versão Almeida revista e
corrigida.
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anunciar o fim inevitável desse sistema injusto. Para ele, Deus não poderia aceitar tais
coisas e logo acabaria intervindo na história, e esse era, em resumo, seu dito profético.
Notemos que o profeta não está, neste exemplo, baseado somente em experiências
extáticas. Deveras, ele prevê a queda do Reino do Norte com base naquilo que vê e em sua
particular interpretação da realidade. A destruição não viria por uma chuva de fogo do céu,
mas através de um inimigo, um exército, para sermos mais claros. Obviamente, ele já
ouvira falar da Assíria e do seu progresso como império, já sabia quão violenta era a ação
desse império quando invadia outras nações, e habilmente o profeta incluiu tudo isso em
sua interpretação teológica do porvir, como lemos no v. 11. Sua previsão é a de que
sobraria pouco daquela Samaria injusta; a queda da cidade seria um ato de justiça divina,
segundo Amós.
A profecia, de modo geral, se cumpriu quando o ascendente Israel (Reino do Norte)
caiu sob a invasão assíria em 522 a.C. Possivelmente, conhecidos de Amós preservaram
suas visões e ditos através da tradição oral e pequenos fragmentos de argila, até que alguém
letrado de uma geração posterior juntou essas antigas memórias num rolo. Com o fim do
Reino do Norte, a profecia de Amós entrou para a história, e é a partir dessa típica
mensagem profética quase toda originada antes da invasão da Assíria que vamos enumerar
algumas das características da profecia do século VIII a.C.:
1)

A profecia é local, não prioriza em sua fala o mundo ou o universo inteiro. Antes, sua
preocupação é a nação ou, no máximo, os países vizinhos. Como bem escreveu
Milton Schwantes, “[...] a profecia tem hora e lugar, não sendo doutrinária ou
eternizante, mas concreta e temporal”.11 No exemplo que lemos, o profeta fala
somente de Samaria.

2)

A profecia nasce da oralidade, e o profeta anuncia as visões e oráculos oralmente ao
povo ou a um grupo específico. Se temos profecia escrita, é porque depois da atuação
do profeta alguém comovido pela mensagem a registrou por escrito (mas não sem dar
ao texto seus toques pessoais), como nos prova uma análise mais cuidadosa da
redação de livros como o de Amós.

11
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3)

A preocupação da profecia é principalmente social, isto é, ela lida com a pobreza,
com a violência, com a injustiça, e com base no caráter de Deus, que é justo, prevê
uma ação divina para alterar o rumo dos acontecimentos e punir os culpados naquela
região específica. Em nosso exemplo, a monarquia, conforme Jeroboão II a conduzia
no Reino do Norte naqueles dias, é o que deveria ser transformado na opinião do
profeta.12

O desenvolvimento da profecia: a apocalíptica
A Assíria devastou o Reino do Norte (Israel) em 522 a.C., que nunca mais tornou a
existir. Depois, a Babilônia dominou o Reino do Sul (Judá) em 587 a.C., impondo à parte
de sua população um exílio que perdurou por décadas. No período pós-exílio, Judá ficou
sob o governo de impérios estrangeiros, e profetas como Miqueias, Ageu e Malaquias
atuaram principalmente como motivadores, incentivando o povo na reconstrução do Reino
do Sul, não apenas das cidades, muralhas e templos, mas também da religião nacional. A
promessa de Ageu de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro (Ag
2,9) e a exortação de Malaquias para que o povo voltasse à religião dos antepassados ao
entregar os dízimos no Templo de Jerusalém (Ml 3,7-12) podem bem ser interpretadas
como sinais do comprometimento de alguns profetas do período pós-exílio com a
reconstrução de um sistema religioso extinto que seus antecessores condenaram. Tais
esperanças só se explicam quando se olha devidamente para um povo que sofre debaixo da
dominação estrangeira e que de maneira saudosista acredita que seus antepassados eram
mais felizes por possuírem ao menos essa independência.
As circunstâncias políticas realmente não foram melhores para o povo deste período
do que haviam sido para seus pais e, seguindo a tradição, porta-vozes religiosos
continuaram confrontando a realidade com o seu mundo ideal e sonhando com mudanças.
Deus se mantém no foco das expectativas, é ainda o grande responsável pelo fim das
opressões, mas a maneira de agir de Deus foi radicalmente transformada nessa nova fase da
religiosidade judaica. A transformação milagrosa da realidade opressora ainda se dá a partir
de uma intervenção divina no cenário político, mas agora a transformação não é local ou
12

Jeroboão II reinou em Israel entre 787 e 746 a.C., e nesse período fez o reino prosperar
politicamente, como se lê em 2Rs 14,23-29, ainda que na ótica popular tal prosperidade fosse
opressão. Cf. SCHWANTES, M. A terra não pode suportar suas palavras;.... p. 16.
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nacional, é universal. Naqueles dias o povo não se sentia oprimido pelo próprio rei, mas por
um império cuja capital ficava muito distante, por um líder cuja face desconheciam, cujo
idioma ignoravam, cuja força não eram capazes de medir, e que por tudo isso podia ser
ainda mais temível. Não era possível apontar o dedo a este ou àquele opressor como haviam
feito os profetas do século VIII, nem seria possível chegar diante do inimigo com suas
reivindicações e oráculos: o inimigo, agora, parecia dominar o mundo todo e só mesmo o
Deus Criador, através de uma intervenção cosmologicamente catastrófica, seria capaz de
derrubar tal inimigo definitivamente.
Esses são alguns dos elementos fundantes da nova forma de profecia, a chamada
literatura apocalíptica. O fim da monarquia simplesmente impossibilitava a manutenção da
linguagem profética tradicional, e essas novas gerações de visionários, como era de se
esperar, começavam a transformar a antiga tradição de acordo com um novo tempo.
Obviamente, a transição entre profecia e apocalíptica não se deu de uma hora para outra,
mas foi gradual e chegou ao auge no período chamado “interbíblico”, que legou ao Antigo
Testamento o mais apocalíptico de todos os seus livros, que é o Livro de Daniel. É bom
dizer que o nome “apocalíptica” só surgiu bem depois, a partir da influência do livro
neotestamentário que chamamos de “Apocalipse de João”, escrito entre o final do primeiro
e início do segundo século d.C. Ou seja, foi o Apocalipse de João, o último livro do nosso
Novo Testamento, que deu nome ao gênero literário que o antecedia.13

Características da literatura apocalíptica
Até o exílio, os profetas limitavam suas críticas e ameaças quase sempre à própria
nação, e suas expectativas de futuro diziam mais respeito às revoluções no campo político
do que ao destino da humanidade. Além disso, os profetas clássicos geralmente transmitiam
suas mensagens oralmente, eram pregadores de um mundo analfabeto, razão pela qual os
livros proféticos são em grande parte obras das penas dos seguidores dos profetas, que às
vezes só registraram suas memórias gerações mais tarde. O apocalipsismo ampliou os
horizontes da profecia e anunciou o julgamento de Javé tanto a Israel quanto às demais
nações: era o fim catastrófico que alcançaria tanto justos quanto ímpios, inaugurando uma
nova era de justiça. Outra característica do apocalipsismo bíblico é que os apocalípticos, em
13

NOGUEIRA, P. A. de S. O que é apocalipse. p. 11-13.
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geral, não eram oradores, mas escritores, e em suas obras passaramm a fazer uso abundante
de imagens e linguagens simbólicas que muitas vezes eram incompreensíveis.
Leiamos, para ilustrar o que estamos dizendo, a primeira parte de Is 24, que é um
texto seguramente pós-exílio, isto é, escrito num período bem posterior à atuação do profeta
Isaías de Jerusalém, que deu nome ao livro. Seus primeiros três versículos são exemplo de
como se dava a transição entre profecia e apocalíptica:14
(1)

Eis que o SENHOR esvazia a terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os

seus moradores.

(2)

E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote; ao servo, como ao seu

senhor; à serva, como à sua senhora; ao comprador, como ao vendedor; ao que empresta,
como ao que toma emprestado; ao que dá usura, como ao que paga usura.

(3)

De todo se

esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o SENHOR pronunciou esta palavra.

Notemos como agora não é Samaria ou Israel que passará por um período de
transformação violenta. A terra toda será desolada, e todos os seus moradores sofrerão as
consequências dessa transformação, tanto os opressores quanto os oprimidos. Também não
é a Assíria ou qualquer agente humano o instrumento desse evento, mas um verdadeiro
milagre, um agir próprio da divindade.
É verdade que aqui temos apenas alguns dos elementos que constituem a literatura
apocalíptica, pois, como já afirmamos, esse é um texto que exemplifica um período
transitório da linguagem religiosa judaica. Mesmo assim, vamos seguindo enumerando as
principais características da apocalíptica, tanto as já aparentes em Is 24 como aquelas que
ainda se desenvolveriam:

14

O profeta Isaías atuou por volta de 740 a.C., mas outros escritores tiveram suas palavras unidas às
destes até aproximadamente o ano 400 a.C. Em geral, dizemos que há três Isaías dentro deste livro:
o primeiro, dos capítulos 1-39, pertence aos dias do profeta de Jerusalém. Do período do exílio
provém o Segundo ou Dêutero-Isaías, dos capítulos 40-55. Os capítulos restantes (56-66) são de um
período pós-exílio, após a repatriação de Judá segundo o decreto de Ciro, o imperador persa, em
538 a.C. Convencionou-se chamar o autor do último bloco de Terceiro ou Trito-Isaías. Contudo,
mesmo essa classificação ainda é simplória demais para explicar a composição do grande complexo
literário que é este livro. Há, ainda, diversas outras passagens que claramente são anexos
posteriores, e os capítulos 24-27 estão entre esses casos. Cf. CROATTO, J. S. Isaías vol I: 1-39;....
p. 147.
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1)

A apocalíptica é mais textual do que oral. Os apocalípticos já escreviam suas visões e
não as divulgavam apenas oralmente, como os profetas, embora eles mesmos ainda
pudessem se considerar profetas.

2)

A apocalíptica costuma apresentar viagens celestiais que os visionários têm em
momentos de êxtase. Ou seja, o que narram nos textos são supostamente revelações
recebidas involuntariamente de coisas celestiais. Contudo, discute-se muito se há
realmente um evento visionário por trás de obras como o Apocalipse de João, pois há
muitas evidências de ser uma obra literária planejada conscientemente pelo seu
redator, e não o perfeito relato de uma viagem celestial. Todavia, negar qualquer
evento extático por trás dos apocalípticos é negar-lhes todo caráter de revelação em
que se inspiram.

3)

A apocalíptica é universal, não local. Quando Deus intervém apocalipticamente na
história, não muda uma nação, não troca um governo, mas acaba com a terra e todos
os seus moradores, sejam eles bons, sejam maus. Isso é sinal de um pessimismo em
relação ao mundo. Na apocalíptica, os astros são abalados, os elementos se misturam,
nesse caos não há como escapar. É assim que uma total transformação se dá, pois a
nova criação é a única esperança.15

4)

A apocalíptica apresenta-se em linguagem simbólica, velada. Há sempre uma espécie
de “segredo apocalíptico” que não pode ser revelado abertamente, algo visto ou
ouvido apenas pelo visionário, o escolhido, e que não lhe é permitido repetir quando
volta ao mundo natural (veja Dn 12,4 e Ap 10,4). As bestas, as misteriosas mulheres,
os seres de várias cabeças e chifres, os números secretos, são todos símbolos que já
ocultam o significado real da mensagem, e alguns deles, deveras, nunca são
desvendados.

5)

A apocalíptica é quase sempre “pseudonímica”. Isso significa que os visionários não
costumam revelar suas verdadeiras identidades em seus escritos, antes, costumam
atribuir suas viagens celestiais a outros personagens célebres da tradição judaica,
como Enoque, Pedro, Moisés, Daniel,16 ou até ocultam completamente a autoria do
texto.

15
16

GUNNEWEG, Teologia bíblica do Antigo Testamento, p. 338.
Ibid.
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6)

A apocalíptica costuma apresentar uma revelação progressiva, gradual. No céu, o
visionário visita vários estágios, vários templos, vários céus, vários selos, trombetas
ou taças...17 Na Divina Comédia, Dante Alighieri, o poeta italiano da Idade Média,
criou uma viagem celestial em que visitou inferno, purgatório e céu, demonstrando
que compreendeu essa característica progressiva da apocalíptica judaica e a aplicou à
sua poesia em tom apocalíptico. Geralmente, só no estágio mais elevado o visionário
vislumbra a glória de Deus.

7)

A apocalíptica costuma contrapor a magnitude da revelação à fraqueza do visionário.
Veja Ez 1,28, Dn 8,26-27 e Ap 1,17, onde os visionários perdem as forças por terem
vislumbrado coisas demasiadamente sagradas. Assim, podemos dizer que, na
apocalíptica judaica, em geral, quem recebe grandes revelações sofre consequências
na própria carne, como a fraqueza física ou a perda dos sentidos.

Apocalíptica no Novo Testamento
Já mencionamos o Livro neotestamentário do Apocalipse de João e sua importância
para a tradição apocalíptica em geral. Isso, por si só, nos mostra que a apocalíptica judaica
não se limitou ao Antigo Testamento e à produção extracanônica do período interbíblico.
No Novo Testamento é possível identificar facilmente os traços de toda essa longa história
do profetismo em Israel. Temos em João Batista, por exemplo, alguém que se vinculava à
tradição profética para fazer com que sua mensagem fosse recebida de maneira eficaz. No
imaginário popular, certamente a visão de um profeta vestido de pelos, mantendo uma
alimentação escassa, separado da sociedade, vivendo no deserto e criticando arduamente as
estruturas de poder do seu tempo remetia a personagens como o libertador Moisés, o
milagreiro Elias, ou o corajoso homem do povo Amós. Mt 24 é outro exemplo
inconfundível de como o apocalipsismo ainda estava presente na religião da província da
Palestina durante o primeiro século sob dominação romana. Além dele, há inúmeras
passagens apocalípticas espalhadas pelas cartas paulinas e deuteropaulinas.
Contudo, se levarmos em conta que a literatura profética se tornou a maior fonte de
esperança e também de reivindicações de justiça social para o povo de Israel, será que não
podemos identificar influências da tradição profética em quase todos os livros
17

NOGUEIRA, O que e apocalipse, p. 87-91.
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neotestamentários e também posteriores? Será que apenas oráculos com anúncios futuristas
ou textos cheios de imagens das regiões celestiais devem ser considerados aqui? A verdade
é que nos dias de Jesus e também da Igreja cristã primitiva a tradição profética se tornara
parte da cultura e não estava mais limitada a alguns videntes que se diziam chamados por
Javé para essa missão. No século I, podia-se identificar características proféticas e
apocalípticas em diversos movimentos populares de resistência à dominação imperial,
dentre os quais o movimento liderado por João Batista e o de Jesus podem ser incluídos.
Nas décadas que precederam à guerra judaica contra Roma em 66-70 d.C., por exemplo,
nasceram abundantes pretendentes messiânicos ou mesmo líderes bandidos que, reunindo
homens que sofriam com a injustiça, manifestavam sua insatisfação de maneira pacífica ou
violenta seguindo padrões herdados da apocalíptica judaica. Seja como for, não se pode
negar que os séculos marcados pela atuação dos célebres profetas e apocalípticos do Antigo
Testamento deixaram marcas permanentes na cultura judaica, e depois, por meio dela, na
linguagem religiosa humana.

Paulo como visionário apocalíptico
O último texto a ser visto nesta amostra é 2Cor 12,1-10, um relato de viagem celestial
extática que Paulo faz em estilo apocalíptico para provar que não deve nada aos seus rivais
quanto às experiências sobrenaturais. Chamamos a atenção para a maneira como o apóstolo
enquadrou sua fala nas características da literatura apocalíptica, pois tal compreensão por
parte do leitor elimina uma série de problemas interpretativos comuns à passagem:
(1)

Em verdade que não convém gloriar-me; mas passarei às visões e revelações do Senhor.

(2)

Conheço um homem em Cristo que, há catorze anos (se no corpo, não sei; se fora do corpo,
(3)

não sei; Deus o sabe), foi arrebatado até ao terceiro céu.

E sei que o tal homem (se no

corpo, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe)

(4)

foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras

indizíveis, de que ao homem não é lícito falar.

(5)

De um assim me gloriarei eu, mas de mim

mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.

(6)

Porque, se quiser gloriar-me, não

serei néscio, porque direi a verdade; mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do
que em mim vê ou de mim ouve.

(7)

E, para que me não exaltasse pelas excelências das

revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo de Satanás, para me
esbofetear, a fim de não me exaltar.

(8)

Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se
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desviasse de mim.

(9)

E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa

na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim
habite o poder de Cristo.

(10)

Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas

necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou
fraco, então, sou forte.

Embora tenhamos citado todo o texto, seguiremos destacando apenas os aspectos
mais relevantes dele para nosso propósito, que é identificar a influência da tradição
profética e apocalíptica no Novo Testamento. Para começar, temos as “visões e revelações”
mencionadas no v. 1, que sinalizam ao leitor que a partir desse ponto já não são argumentos
comuns os empregados, mas relatos oriundos de experiências transcendentais. Trata-se de
uma transição na linguagem da carta, da adoção de um gênero literário típico para expressar
a experiência religiosa.
No v. 2, Paulo apresenta um problema para os leitores ao escrever em terceira pessoa,
dizendo: “Conheço um homem [...]”. A compreensão óbvia é que ele estaria agora falando
de outrem, mas não é o caso. O contexto nos mostra que Paulo está falando de si,
gloriando-se, e fica a dúvida sobre a razão dessa mudança de linguagem. A explicação,
todavia, não é tão difícil; vimos que os visionários apocalípticos costumam omitir sua
identidade, e é o que Paulo faz aqui. Ele não adota outro personagem, não escreve um
verdadeiro relato pseudoepigráfico, mas estamos certos de que ele fala em terceira pessoa
por ser esta uma espécie de convenção literária de todo texto legitimamente apocalíptico.18
Assim como não se deve perguntar como os animais podem falar quando se lê um conto de
fadas, nem como é possível ouvir a voz das brisas quando se lê um poema, nem como o
herói não morre mesmo depois de apanhar tanto em filmes de ação, da mesma forma não se
deve perguntar pela identidade verdadeira do visionário quando se está diante de um relato
apocalíptico.
Ainda no mesmo versículo, Paulo fala de sua viagem até o terceiro céu. Ora, não
precisamos perguntar se realmente existem vários céus, e como seria cada um deles. Essa é
uma questão totalmente equivocada, pois essa graduação celestial é também característica
típica da literatura apocalíptica, como já vimos anteriormente. Paulo não se importa com os
outros céus e não vai nem mesmo tentar descrevê-los, mas certamente quer dizer que foi ao
18

Esta proposta também foi colocada por Jonas Machado no artigo “Paulo, o visionário:...”, p. 174.
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mais alto deles, ao cume. Em resumo: dessa informação deve-se guardar que o visionário
foi ao paraíso, o lugar ideal onde tudo o que se pode ver é perfeito.
Quando o visionário finalmente parece que vai descrever o que viu ou ouviu nas
regiões celestiais, ele nos decepciona ao dizer que eram “palavras indizíveis”. Eis o
chamado segredo apocalíptico, em que o visionário jamais revela tudo o que conheceu.
Como observação, a palavra grega arretos deve ser traduzida assim, como indizível, algo
que não se pode dizer. O problema é que muitas traduções trazem “inefável”, e somos
levados a crer que Paulo viu algo que ele não é capaz de descrever. Na verdade, o problema
não é a capacidade de Paulo para descrever a experiência, mas a proibição de se revelar o
que há no céu. Na verdade, é nisso que consiste o segredo apocalíptico, não em coisas tão
belas ou maravilhosas que não encontramos palavras para descrever.
Por fim, há o problemático tema do “espinho na carne”. No v. 7, lemos que tal
“espinho” foi-lhe dado “por causa das visões e revelações”. Esse detalhe é relevante: o tal
“espinho” era uma consequência dessas experiências, não uma coisa diferente, separada,
independente. Paulo não tinha uma doença e uma visão, mas a visão lhe trouxe a doença
(isto se o espinho for uma doença). Embora ele não diga o que é realmente esse espinho,
não temos dificuldade em reconhecer a linguagem metafórica de Paulo, que, ao falar de
espinho, remete provavelmente a algum mal físico, algo enfiado em seu corpo que talvez
lhe causasse constante dor. Paulo, novamente ligando-se à tradição apocalíptica, em que
todo visionário cai por terra e sofre de alguma fraqueza física em decorrência de sua visão,
liga seu mal à visão, assim como se lê em Dn 8,26-27.19 Ter tal problema é a prova de que
Paulo realmente fez tal viagem e viu a glória de Deus. Ele não saiu ileso da presença de
Deus, consequentemente o leitor pode crer que ele é um verdadeiro visionário apocalíptico.

Conclusão
Eis, pois, nossa breve história da profecia bíblica, que vê o apocalipsismo como um
desenvolvimento da profecia clássica de Israel. Nosso intuito foi dar ao leitor uma
introdução geral à linguagem e teologia de todo o grande bloco profético do Antigo
Testamento, assim como dos textos extracanônicos do período interbíblico e de algumas
porções do Novo Testamento. A posse dessa informação, da capacidade de identificar as
19

Outros detalhes são mencionados em: MACHADO, Paulo, o visionário:..., p. 175-176.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

93

características próprias da profecia e da apocalíptica durante a exegese, serve-nos como
instrumento imprescindível para datar e interpretar a literatura bíblica devidamente.
Se há convergências entre os textos religiosos desse grande período da história de
Israel, se há uma unidade teológica que liga toda essa tradição literária, diríamos que está
na certeza de que Deus está ciente de todas as coisas e supervisiona de sua morada o
desenrolar da história humana. Deus, para a tradição bíblica, é um ser perfeito, justo, e
espera que os homens o imitem nesses aspectos. Quando a injustiça, a opressão, a
desumanidade atinge níveis insuportáveis, então os sensíveis profetas, ou apocalípticos,
buscam em sua fé uma mensagem de esperança e veem Deus intervindo para alterar as
circunstâncias. O agir de Deus, sempre em favor do mais fraco, muda de acordo com a
magnitude dos problemas a serem enfrentados, mas a fé de um novo tempo por parte do
povo de fé permanece a mesma. A história da profecia bíblica é, em resumo, uma história
de perseverança de um povo sofrido que se apoiou, de geração em geração, na fé em um
Deus de caráter justo para, assim, não se acomodar às desumanidades que lhes eram
impostas, manter suas esperanças de libertação e continuar vivendo um dia após o outro.
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Bíblia e literatura:
diálogos e entraves na base do monoteísmo
Fabiana Cristina da Conceição1
Tiago Tadeu Contiero2

Resumo: Este trabalho resenha algumas questões envolvidas na problemática de
entendermos os textos sagrados enquanto obras literárias. Pretendemos expor as
ideias centrais de alguns autores que versam sobre a temática, dentre os quais
destacaremos mais detalhadamente Antonio Magalhães e sua a obra Deus no espelho
das palavras: teologia e literatura em diálogo. Nosso intuito é demonstrar que há a
possibilidade de os textos sagrados dialogarem com a literatura de uma maneira
harmônica e natural. Por fim, mas nem por isso menos importante, abordaremos a
importância dos textos sagrados para a fundamentação das religiões monoteístas e, a
partir disso, propiciar um entendimento de que Cristianismo, Judaísmo e Islamismo
têm sua origem em textos literários que ganharam relevância diante das religiões que
atualmente denominamos pagãs.
Palavras-chave: Literatura; textos sagrados; Bíblia; monoteísmo; religião.

Introdução
A Bíblia é considerada por bilhões de pessoas como o livro sagrado que contém a
Palavra de Deus, a narrativa escrita por inspiração divina que conta a história da
1
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humanidade e a relação do ser humano com o ser que o criou. É considerada como o
fundamento inicial da história de um povo tido como eleito por Deus e reflete no cotidiano
de todos aqueles que creem que tais escrituras contemplam o cerne de toda a sociedade.
A Bíblia cristã é o conjunto, a reunião de diversos escritos considerados como
sagrados por conter a revelação de Deus feita aos seres humanos ao longo da história da
salvação. Sua força e importância são decorrentes desse aspecto: para o fiel, seus livros
foram escritos por pessoas inspiradas pela divindade.
A expressividade do texto sagrado pode ser notada pelo fato de que tal obra aborda os
problemas do cotidiano, as inquietações da alma humana, permitindo aos seus leitores
apropriarem-se de tais questionamentos em qualquer época da história. Prova disso é que,
apesar de seu livro mais recente ter sido escrito há praticamente dois mil anos, o mesmo
permanece atual por causa das inúmeras interpretações e respostas que fornece ainda hoje
para aqueles que creem.
Grande parte dessas inúmeras interpretações é oriunda da fé. Contudo, não se pode
negar que os textos sagrados são também passíveis de interpretações no campo da
literatura, uma vez que sua escrita é considerada por especialistas como sendo a fonte de
diversos trabalhos e obras literárias.
Apesar de muitos pensadores vinculados a alguma religião considerarem que tal
interpretação é problemática no âmbito da crença, cientificamente ela enriquece as
discussões acerca do conteúdo proposto pelo sistema religioso e auxilia a elucidar sua
mensagem ao longo da história.
Partindo do princípio defendido por Antonio Magalhães, de que os textos sagrados
são os aspectos diferenciadores do monoteísmo para com o politeísmo, poder-se-ia dizer
que as religiões monoteístas são, portanto, “religiões do livro”, nascem e se desenvolvem a
partir dos livros sagrados.
A problemática ganha ainda horizontes maiores quando consideramos que o livro em
questão pode ser tido como uma obra literária. Segundo tais premissas, seria possível
afirmarmos que as religiões monoteístas (aqui destacando a religião judaico-cristã) são
oriundas da literatura? Estaria, desse modo, a literatura na origem dessas grandes religiões?

O texto sagrado enquanto literatura
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Considerada como a mensagem de Deus dita ao ser humano, a Bíblia é também uma
das obras-primas da literatura mundial. Talvez nenhuma outra obra literária tenha
personagens tão mundialmente conhecidos; enredos tão amplamente divulgados,
mensagens e histórias que a maioria das pessoas do Ocidente ouve desde a mais tenra
idade.
Contudo, a afirmação acima suscita uma série de problemas. Considerar a Bíblia
como uma obra literária é ir de encontro à fé de cristãos e também de judeus, uma vez que o
Antigo Testamento da Bíblia cristã é formado pelos textos sagrados do Judaísmo. Dada
essa colocação, faz-se necessário desenvolver esse argumento embasando-o de um modo
mais adequado.
Porém, antes de iniciarmos nossas considerações a respeito da leitura da Bíblia
enquanto fonte literária, convém situarmos o significado que atribuímos ao vocábulo
literatura. Para tanto, utilizaremos as definições expostas por José Abadía na obra A Bíblia
como literatura.
Segundo Abadía (2000, p. 18),
o significado atual da palavra “literatura” nasceu no final do século XVIII, momento em que
também se popularizou a palavra “ciência” para se referir aos conhecimentos científicos. A
realidade da literatura existia desde a mais remota Antiguidade, mas, até então, não se
contava com uma palavra que designasse a atividade total do escritor. Tudo se reduzia a
nomes de gêneros literários, como “poesia”, “comédia” etc., que designavam só aspectos
parciais dessa atividade.

A palavra “literatura” nasce justamente no momento em que o vocábulo “ciência”
também ganha vida. Ao que tudo indica, o autor procurou contrastar esses dois vocábulos,
algo que fica ainda mais claro quando considera que poesia e comédia são aspectos parciais
do que agora se convencionou chamar de literatura, em clara oposição com o conhecimento
científico.
Segundo Abadía, literatura pode ser definida como um tipo especial de comunicação.
Para ele, o fato de uma obra literária não ser agradável a um grupo de leitores de uma época
distinta de sua escrita não indica que ela tenha perdido seus traços característicos, mas
apenas que perdeu seu valor para esse grupo de leitores.
Abadía, ainda expondo as características da literatura, considera que a mesma
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nasce e se desenvolve em estreita relação com um país e seu processo histórico. Está escrita
por e para homens de uma sociedade concreta e, por isso, reflete de algum modo sua
organização social, sua cultura e o conjunto de suas crenças. [...] Além de ser uma
manifestação estética, a literatura é, pois, um fenômeno social. A ação da sociedade
manifesta-se: na própria obra, que, direta ou indiretamente, dá testemunho dessa sociedade;
no autor, que deve tomar partido diante do sistema de instituições, convenções, sentimentos,
crenças e doutrinas que o cercam; e na aceitação de tais ou tais obras por parte do conjunto da
sociedade. (p. 29)

Para Antonio Magalhães (2009, p. 107-108), as tentativas de compreender a Bíblia
enquanto fonte literária são deveras recentes. O primeiro a seguir por esse caminho teria
sido Robert Lowth, um bispo anglicano que, em 1753, na obra Hebraeorum, avaliou a
Bíblia como obra da literatura, caminho seguido por Herder em 1781.
Contudo, apesar de essa interpretação da Bíblia enquanto literatura ser uma questão
praticamente unanime entre os exegetas, ela ainda é motivo de diversas polêmicas entre
estudiosos e pesquisadores da área, principalmente se pensarmos naqueles vinculados de
alguma forma à religião.
Pensando ainda nos exegetas, Magalhães considera que eles são responsáveis por
limitar a criatividade estética, analisando literariamente o texto sagrado como um meio para
se alcançar seu verdadeiro fim, que seria teológico, uma vez que seus objetivos estão
atrelados à religião.
Isso posto, poder-se-ia concluir que há uma tensão entre a crença e essa forma
interpretativa dos textos sagrados enquanto fontes literárias. É perfeitamente possível
encontrarmos exemplos onde essa tensão é ampliada ou reduzida de acordo com
determinados momentos históricos.
Entre outros autores que trabalham a temática da interpretação da Bíblia como fonte
literária, tomaremos como exemplo apenas o pensamento de Magalhães, de Kuschel e de
Alter e Kermode, uma vez que os mesmos possuem pontos em comum e também aspectos
contraditórios que podem fomentar melhores discussões.
Magalhães (p. 108) considera que, no momento em que ocorre o processo de
secularização, entendido aqui como a separação da religião de outras esferas da sociedade,
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a Bíblia deixa de ser o livro fundamental no qual se embasava toda a cultura ocidental, uma
vez que a própria religião era questionada.
Por causa disso, nesse mesmo momento ocorre também um enfraquecimento de sua
leitura enquanto obra literária, uma vez que seu conteúdo, considerado por muitos da época
como estritamente religioso, deveria ser tratado apenas pela esfera religiosa, sem interferir
ou sofrer interferência das demais.
Kuschel (1999, p. 21-22), citando Benn e também Brecht, afirma que há uma tensão
clara entre religião e literatura, uma vez que muitos artistas que se tornam religiosos são
totalmente desacreditados academicamente. Ao mesmo tempo, Benn acredita que a única
forma de transcendência é a arte.
Poder-se-ia fazer uma correlação entre esses autores e o pensamento de Max Weber,
exposto, entre outras obras, no ensaio “As rejeições religiosas do mundo e suas direções”.
Nesse texto, Weber enfatizou as diversas formas de rejeição da religião ao mundo e
também possibilidades de diálogo do mundo com elas.
Essa posição exposta por Kuschel pode ser complementada pelo pensamento de Alter
e Kermode (1997, p. 12-13), quando estes consideram que a primeira análise a ser feita
acerca de um dos textos sagrados da Bíblia é a análise literária, pois sem ela torna-se
impossível uma compreensão mais adequada da verdadeira mensagem que o autor do texto
procurou transmitir aos seus contemporâneos quando o escreveu.
Dessarte, sua influência produzida a partir da fé dos cristãos de que a Bíblia contém a
revelação de Deus – ela possui, ainda, uma grande força literária que merece uma melhor
compreensão, uma vez que influencia constantemente obras e produções artísticas de
diversas áreas.
Essa força pode ser entendida como derivada das formas literárias contidas nos textos
sagrados, bem como sua polissemia estética e também sua riqueza literária, que, segundo
Magalhães, constituem-se forças capazes de construir e reproduzir aspectos culturais ao
longo dos séculos.
Tratando da importância da Bíblia, Magalhães afirma que
suas narrativas se tornaram paradigmas tanto da invasão dos opressores quanto da rebeldia de
movimentos emancipadores. [...] Suas normas de comportamento influenciam decisivamente
relações familiares, sociais e políticas. Podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a Bíblia é o
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livro por excelência da civilização ocidental, como nenhum outro conseguiu se tornar, mesmo
levando em conta a criatividade e a vastidão literária dos países ocidentais. (p. 109)

Nota-se, a partir do exposto acima, que os textos sagrados da Bíblia influenciam
decisivamente a história ocidental. Muitas das normas sociais, éticas e morais dos nossos
dias estão enraizadas em pressupostos bíblicos e tal afirmação ganha ainda mais
importância se levarmos em conta a grande diversidade cultural do Ocidente. Segundo
Magalhães, isso só é possível porque as formas literárias contidas nas narrativas bíblicas
não foram condicionadas por autoritarismos interpretativos.
Efetuando um levantamento das concepções de diversos autores – como Bloom,
Alter, Frye, Assmann, entre outros –, Magalhães constata que todos esses têm em comum o
fato de considerarem a Bíblia como obra literária. Essa concepção fundamental prevê uma
leitura própria dos textos sagrados na qual se deve considerar aspectos fundamentais, tais
como: tramas, personagens, estética, entre outros mais.
Entretanto, Magalhães (p. 127-128) destaca que a forma de compreensão dos textos
sagrados enquanto obras literárias afasta-se das tradicionais interpretações oferecidas por
teólogos conservadores que fazem uso do texto bíblico para embasar os pressupostos de
determinada crença ou doutrina religiosa.
Outro aspecto de grande relevância oferecido por Magalhães diz respeito à
importância da Bíblia para a literatura mundial. Muitas das tramas, dos temas, das técnicas,
do suspense e da criatividade dos textos sagrados são encontrados nas mais diversas obras
literárias ocidentais, apesar de a Bíblia não se preocupar com os detalhes na descrição dos
personagens. Nesse aspecto, a comparação feita com a obra de Homero é de grande
relevância, uma vez que a mesma é considerada como essencial na literatura universal.
Por fim, Magalhães aborda, ainda, a importância de um dos personagens centrais da
Bíblia: o próprio Deus. Ao lermos os textos sagrados como obra literária, é impossível não
considerarmos Deus como sendo um personagem literário. Magalhães, tratando de Deus
enquanto personagem, considera que
ele pode crescer ou diminuir conforme as falas e as interlocuções, podendo até mesmo
significar que a emancipação das personagens humanas esteja intimamente atrelada ao
desaparecimento de Deus em algumas das narrativas bíblicas. Uma das técnicas de
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composição deste personagem foi a inclusão de identidades de outros personagens divinos em
um único: o Deus de Israel. (p. 129).

Deus pode ser compreendido como um personagem dentro de uma obra literária. Um
personagem central, dado que foi ele quem criou todos os demais personagens da obra. Ao
mesmo tempo, Deus é o resultado da junção de diversas outras identidades, de diversos
outros personagens para que se crie um único: o Deus do monoteísmo judaico.

Os entraves e a relação dialógica da
literatura e textos sagrados
Até este momento, apresentamos algumas concepções e conceitos que buscam
aproximar os textos sagrados da Bíblia enquanto literatura. Entretanto, há diversos
obstáculos que dificultam essa aproximação e que merecem um destaque mais
aprofundado, uma vez que problematizam a discussão sobre o tema.
Um dos grandes obstáculos já foi assinalado acima, mas convém retomá-lo neste
ponto. Trata-se das definições apresentadas por Kuschel acerca da credibilidade literária de
autores que se tornam religiosos. Nesses casos, dá-se a entender que literatos que abraçam a
religião acabam tendo sua credibilidade questionada pelos seus pares, uma vez que muitos
consideram que não mais conseguirão realizar trabalhos idôneos, ou seja, sem a influência
da instituição religiosa da qual agora fazem parte.
Por outro lado, Kuschel (p. 23), citando Kierkegaard, acrescenta que essa rejeição da
religião por parte da arte é mais recente se comparada com a rejeição da arte por parte da
religião cristã. Desde a Patrística, nos primeiros séculos do Cristianismo, aspectos da arte
são considerados descomprometidos com a seriedade existencial e danosos para a ética e
moral social.
Essas considerações expostas por Kuschel tratam da rejeição da religião cristã para
com a arte e vice-versa. Entretanto, como entendemos que o Cristianismo é uma religião
originada a partir de textos sagrados contidos na Bíblia, não seria errôneo pensarmos que ao
rejeitar a religião cristã a arte estaria rejeitando os pressupostos presentes no seu livro
fundante: a Bíblia.
Já Magalhães (p. 130), abordando de modo específico essa problemática, aponta para
uma direção complementar à apresentada por Kuschel. Segundo ele, o problema é
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decorrente do fato de que “[...] a Bíblia foi vista, por alguns, como livro da instituição
religiosa, e não como livro da cultura e de processos civilizatórios complexos”.
Poder-se-ia dizer que para Magalhães o fato de a Bíblia ser considerada por muitos
como sendo o livro sagrado da crença religiosa cristã dificultou o avanço das concepções da
Bíblia enquanto obra literária que teve papel de grande relevância para a constituição da
literatura no Ocidente.
Contudo, da mesma forma que salientamos o contraposto no exemplo dado por
Kuschel, é importante dizer que essa dificuldade exposta por Magalhães é compartilhada
não apenas por defensores da religião que temem ter seu livro sagrado utilizado como fonte
não religiosa, mas também por críticos literários que se recusam a admitir o tema religioso
como parte estruturante do processo de criação da literatura ocidental, temendo que isso
pudesse significar a perda do comprometimento da obra literária, algo que vem de encontro
ao exemplo dado por Kuschel.
Outro ponto que vale ser destacado diz respeito ao uso da linguagem. Nesse aspecto,
é válido diferenciar a linguagem literária da linguagem técnica. Nesse sentido, Magalhães,
fundamentado em Schökel, pontua que
[...] é fundamental conhecer os estilos literários que constituem a Bíblia para que o mundo do
autor seja entendido, bem como sua mensagem. Nessa busca, o leitor perceberá que a
linguagem literária distancia-se radicalmente de uma linguagem técnica, unívoca e assume a
pluralidade de acontecimentos e enfoques, a complexidade das conotações e a inventividade
para estabelecer seu discurso. [...] (p. 112).

O excerto acima aponta um dos principais entraves da relação Bíblia/literatura: a
utilização da linguagem literária diante da linguagem técnica. Na realidade, essa
diferenciação do uso da linguagem distancia a teologia sistemática e dogmática da
compreensão dos textos sagrados enquanto obras literárias, uma vez que as mesmas
preveem um afastamento da pluralidade de sentidos previstos pelo uso de uma linguagem
literária.
Todavia, apesar dos entraves apresentados até aqui, há diversos exemplos que
poderiam ser dados da relação de proximidade entre a Bíblia e a literatura ocidental.
Optamos por apresentar apenas dois, indicados também por Magalhães e que demonstram
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com grande exatidão aquilo que pretendemos ilustrar. Trata-se do sacrifício de Isaac, em
Gn 22, bem como os dois primeiros capítulos do Livro do Gênesis.
O dilema criado por Deus para Abraão é um dos mais conhecidos temas da Bíblia e
também um dos mais explorados pela literatura. Com o capítulo 22 do Gênesis, o autor do
texto cria uma narrativa que será modelar para diversas outras passagens bíblicas e obras
literárias que versam sobre a relação de Deus com o ser humano.
Magalhães (p. 115) apresenta diversos exemplos de como esse texto foi utilizado pela
literatura, seja de maneira positiva, seja negativa, para com princípios da crença. Desse
modo, tem-se Kierkegaard utilizando-o como exemplo da fé radical. Contrariamente, temse Owen analisando o mesmo texto e concluindo que Abraão se torna um adulto criminoso.
Em ambos os casos, e em muitos outros, é preciso levar em conta aspectos históricos e
também os ideais de cada autor.
Mais recentemente, esse texto claramente serviu de inspiração em importantes trechos
de O símbolo perdido, do polêmico autor Dan Brown. Nessa obra, é apresentada toda a
dinâmica já exposta no Livro do Gênesis, com uma roupagem atualizada para nossos dias e
servindo também aos interesses do autor. Isso demonstra que ainda hoje os textos sagrados
servem de inspiração para construções literárias.
O outro exemplo citado por Magalhães é a criação do mundo, narrada nos primeiros
capítulos do Gênesis. Essa passagem serviu, e ainda serve, como inspiração para diversas
peças teatrais, filmes, comédias, atos musicais etc. Talvez o mais conhecido exemplo de
utilização desse texto seja Paraíso perdido, de John Milton.
Inegavelmente, John Milton teve acesso e utilizou o texto bíblico como fonte
primordial de sua épica obra, que ainda embasou o oratório A criação, de Joseph Haydn,
que também teve como fonte inspiradora o próprio Gênesis, uma vez que se propõe narrar
uma versão da criação do mundo.
Os exemplos dados acima servem apenas para ilustrar o diálogo existente entre os
textos sagrados e a literatura ocidental. Muitos outros poderiam ser dados nesse sentido,
mas cremos que já tenha se tornado claro que, apesar dos entraves causados por diversas
áreas acadêmicas, ainda é perfeitamente possível que se tenha uma relação entre a Bíblia e
a literatura.
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A literatura como fundadora das
religiões monoteístas
Um dos aspectos mais marcantes presentes na obra de Magalhães é sua concordância
com Schmidt, quando este associa o monoteísmo com a literatura, enquanto o paganismo
estaria mais vinculado à oralidade e ao rito. Magalhães endossa o pensamento de Schmidt
ao afirmar que
todas as religiões monoteístas são religiões do Livro e se baseiam num cânon das Sagradas
Escrituras. Nas religiões pagãs existem, ao contrário disso, ritos e festas como ponto central.
Essa diferença já foi assinalada até mesmo por Flávio Josefo, historiador judeu, no século I
d.C. (p. 135)

Segundo o exposto no excerto acima, Magalhães afirma que, enquanto as religiões
pagãs têm em seu fundamento o ritual, ou seja, a repetição cíclica das ações religiosas, as
religiões monoteístas possuem o livro, são embasadas pelo livro, que, por se tratar de uma
obra literária, é passível de interpretações variadas.
Por esse viés, ao analisarmos tal abordagem, seria perfeitamente possível chegarmos
à mesma conclusão encontrada na obra de Magalhães: a literatura liberta o ser humano na
medida em que possibilita a compreensão de algo novo, e que, em determinadas situações,
pode ser entendido até mesmo com certa radicalidade.
É a literatura que oferece uma possibilidade de diversas compreensões religiosas por
meio de suas variadas narrativas, utilizando-se de incontáveis figuras de linguagem que
primam pela ironia e ambivalências que levam o leitor a uma infinidade de releitura do seu
texto.
Em outras palavras: caso entendamos os textos sagrados da Bíblia como literatura, e
tendo em conta que esse livro é considerado por cristãos como sendo a “Palavra de Deus”,
portanto obra basilar da religião, não seria exagero afirmarmos que, de fato, a literatura deu
origem ao Cristianismo, bem como às demais religiões monoteístas, como o Judaísmo,
baseado na Tanak, e o Islamismo, fundamentado pelo Alcorão.
Desse modo, concordamos com Magalhães quando afirma que
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[...] visto que a escritura é acompanhada de certo tabu, [...] Da literatura surgiu a religião,
uma nova forma de religião; da imagem surgiu a coisa em si; da ficção emergiu o definitivo.
A escritura se tornou prescrição que aponta para a plenitude tanto na vida individual quanto
na vida de sociedade. (p. 138)

O excerto acima é de fundamental importância para a compreensão de que a literatura
está na origem das religiões monoteístas. Como dito, é a partir da literatura que surge a
religião, é da ficção que surge aquilo que passa a ser considerado como religioso, divino,
para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Das letras, do texto, das construções literárias é
que toma forma uma nova religiosidade, toda ela vinculada justamente por essas
preposições herdadas da literatura e que se contrapõe aos modelos religiosos que hoje
chamamos pagãos.

Considerações finais
Ao longo deste artigo, procuramos demonstrar que é perfeitamente possível
compreender os textos sagrados do Cristianismo – a saber: a Bíblia – como literatura.
Embasados por Antonio Magalhães e por outros autores, procuramos apresentar
argumentos que nos levassem a expor com relevância que as grandes religiões monoteístas
têm seu fundamento em livros, ou seja, nascem a partir de obras-primas da literatura
mundial.
Compreender o texto sagrado como sendo obra literária não é uma tarefa das mais
complexas. Por outro lado, há entraves que dificultam um maior e mais abrangente
entendimento nesse sentido, entraves criados tanto por pesquisadores vinculados de alguma
forma às instituições religiosas como por artistas que temem ver sua obra perder relevância
e autonomia diante da religião.
Apesar disso, seria também inegável que a Bíblia tenha sido utilizada, e ainda o seja,
como fonte para as mais diversas peças religiosas. Ademais, sua escrita, suas figuras de
linguagem, a forma como cria seus personagens, influencia inúmeros artistas e
pesquisadores da área.
Por fim, embasados em todos os dados apresentados até aqui, concluímos que é
perfeitamente possível compreender a Bíblia como fonte literária. Isso posto, torna-se
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viável a afirmação de que a literatura estaria no fundamento do Judaísmo, do Cristianismo e
do Islamismo, as três grandes religiões monoteístas presentes no Ocidente.
De fato, ao considerarmos que a característica fundamental do monoteísmo ocidental
é a sua fundamentação no livro, seja ele a Torá, a Bíblia ou o Alcorão, e ao
compreendermos esse livro como obra literária, poder-se-ia afirmar que a literatura deu
origem ao Judaísmo, ao Cristianismo e ao Islamismo.
Porém consideramos ainda que essa temática carece de mais pesquisas e acreditamos
que certamente as mesmas devam ser produzidas isentas de pressupostos vinculados a
instituições religiosas, pois somente assim teriam como objetivo a ampliação dos horizontes
alcançados até este momento, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de
pesquisas literárias que versem sobre a temática religiosa que desenvolvemos neste artigo.
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O Deus de nossa fé
Hermilo Eduardo Pretto*

O Deus de nossa fé
É sempre um desafio falar de Deus porque é muito grande o perigo de imaginá-lo
à nossa imagem e semelhança. O filósofo e escritor francês Voltaire escreveu certa vez
que, após Deus haver criado o ser humano à sua imagem e semelhança, o próprio ser
humano deu o troco, criando Deus à própria imagem e semelhança. Não há como negar,
com efeito, que, por trás de cáustica ironia, aí se esconda algo de verdadeiro.
Antes de mais nada, a experiência de Deus tem ligação vital com as experiências
humanas. Em razão disso, a infinita riqueza da imagem divina revela, em cada situação,
algo que responde à situação vivida pelas pessoas, em termos de realização ou
frustração, de paz ou de sofrimento. Essa é a condição da vitalidade e da autenticidade
da experiência de Deus. E é também a garantia de uma resposta personalizada aos
anseios humanos mais profundos. É aí que a experiência de Deus assume a forma do
encontro.
Mas além desse aspecto, que revela a face gratificante da experiência de Deus, há
que se destacar um outro ainda, revelador da mesquinhez humana. Todo ser humano, na
verdade, de uma forma ou de outra, anda à procura de justificações elevadas para aquilo
que planeja e realiza. O que foi projetado e efetivado sem Deus busca agora seu aval.
Quando isso acontece, em vez de um Deus de graça e justiça está-se falando das
projeções humanas, dos desejos raramente confessados. Para toda pessoa que se
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alimenta na fé, é sempre uma situação incômoda agir e reagir em flagrante oposição à
imagem de Deus tal como é testemunhada pelas Escrituras Sagradas.
Tais Escrituras testemunham, como dado de fé, que a realidade de Deus está
infinitamente acima de tudo aquilo que a imaginação humana possa projetar, mesmo em
seus momentos de maior elevação. Por outro lado, há que se reconhecer também que
não é facultado ao ser humano acreditar em qualquer divindade. Não há como imaginar
Deus em ligação com o sufocamento da vida. O Deus do testemunho bíblico é aquele
que tomou partido em favor de seu povo escravo, que estabeleceu Aliança com esse
povo porque o quer aberto à humanidade e cuja face mais verdadeira foi revelada pelo
Filho, que se fez carne em Jesus de Nazaré. É fundamental, por conseguinte, dar-se
conta de que é preciso ver a realidade divina em termos de proximidade e comunhão.
Cabe agora perguntar: que é que, na verdade, pode ser dito a respeito desse Deus?
Como primeira observação, parece-me possível dizer que ele é a referência maior e
definitiva do ser humano. É famosa a afirmação surpreendente de Santo Agostinho na
abertura das Confissões: “Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto
não repousa em ti”. As pessoas que fizeram uma autêntica experiência de Deus sabem
como isso é

verdade. Não é mera casualidade que a questão sobre Deus surja

justamente quando o ser humano busca o sentido último de sua vida, quando faz as
experiências mais profundas e significativas, quando ele se situa no limite entre o
sentido e o absurdo.
Todos os povos, pelo que nos é dado saber, fizeram algum tipo de experiência
religiosa. As formas, muitas vezes impregnadas pela magia e pela superstição, na
tentativa de tornar propícia a divindade, testemunham assim mesmo a dimensão
essencialmente religiosa do ser humano. A questão, na verdade, é bem mais complexa
quanto possa parecer à primeira vista. E isso em razão de as experiências humanas
serem geralmente confusas e cheias de contradições. Há sempre uma mistura de
verdades, de meias verdades e de falsidades. A religião reflete a complexidade do
próprio ser humano.
Na história da humanidade, o mais das vezes, o que se chegou a definir foi uma
pluralidade de deuses e deusas, quase sempre em conflito entre si, visando o domínio
sobre o mundo. E quanto mais falsa for uma divindade, mais ela irá justificar toda
espécie de maldade. Idolatria e injustiça sempre andam de mãos dadas. Por aí é possível
ter-se uma ideia da razão pela qual, no testemunho bíblico, a luta contra a idolatria não
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conheça trégua. Por trás da busca de um Deus verdadeiro esconde-se a preocupação, por
vezes até dramática, de zelar de todas as formas pela dignidade humana.
A frequente confusão entre Deus e os ídolos decorre também, e principalmente, da
radical ambiguidade que marca a existência humana em seu peregrinar pelos caminhos
da história. Como aqui a preocupação é a de pôr em destaque a afirmação soberana da
dignidade humana, porque este é o sentido daquilo que definimos como história da
salvação, é importante não esquecer que não há exceções possíveis em termos de
ambiguidade. Assim, todo ser humano é constantemente tentado pela tendência à
idolatria e a toda forma de manipulação. Sem uma atenta vigilância, ele tenderá a agir
em flagrante traição à sua identidade profunda, que reflete a imagem e a semelhança
divinas.
Isso vale para todos os povos e, por conseguinte, também para Israel. Não se pode
esquecer, com efeito, que a grandeza e a profundidade de suas experiências religiosas
são expressões do dinamismo da graça e não, propriamente, de eventuais méritos.
Israel, que reconhecemos ser o povo da primeira Aliança, também fez uma experiência
de Deus, encontrando-o nos caminhos de suas peregrinações e de seus sofrimentos.
Quem conhece de perto a história deste povo sabe quantas vezes, e de quantas formas,
ele cedeu à tentação da idolatria justamente porque necessitava legitimar a própria
maldade. A idolatria torna-se poderosa tentação quando as pessoas, traindo a própria
consciência, necessitam justificar o mal que praticam, ou pretendem praticar. Os ídolos
são produtos da consciência traída da humanidade. É esse dado que torna a idolatria
um pecado de enorme gravidade.
O Deus verdadeiro é sempre incômodo porque assegura fidelidade incondicional à
consciência em termos de verdade e de justiça. Quem opta pelo mal traindo a
consciência não gosta de um Deus assim. Nesse sentido, os ídolos tendem a ser sempre
interessantes porque indicam o caminho do menor esforço, aquele que o ser humano
mais gosta de trilhar. Se considerarmos a questão em termos quantitativos, não é difícil
perceber que a maioria das pessoas prefere a idolatria. Poucas, na verdade, são aquelas
que adoram o Deus verdadeiro, aceitando somente o que for caminho de verdade e de
justiça.
Aceitando que o Deus testemunhado pelas Escrituras Sagradas, resultado de um
longo e muitas vezes penoso trabalho de depuração, seja de fato o Deus verdadeiro,
aquele que inspira e estimula o ser humano a buscar sua autêntica grandeza, surge
imediatamente uma pergunta: qual a face desse Deus que Israel encontrou em suas
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peregrinações? Cabe aqui, previamente, uma observação: não se olha para as Escrituras
Sagradas como para uma fonte que poderia demonstrar verdades. Parece-me mais
oportuno falar em testemunho, porque nele o povo empenha a própria palavra e até
aceita o risco da morte. Ganha espaço, na perspectiva de abordagem que está sendo
seguida, a categoria do encontro, até porque aí se manifesta algo de extraordinária
relevância em termos de significação. A experiência humana serve de suporte do que se
vai dizer.
De alguma forma, e esperando não simplificar em excesso a questão, poder-se-ia
dizer que o ídolo é fabricado, ao passo que o Deus verdadeiro é encontrado. O ser
humano pode projetar o ídolo porque tem muitos interesses em jogo. Assim, o ídolo
resultará feito à imagem de quem o projetou. Já o Deus verdadeiro está além de toda
imaginação. O encontro com ele nunca poderá ser programado porque ele irrompe no
interior da história humana, gerando crises e propondo alternativas radicais em termos
de fidelidade aos caminhos que conduzem à plenitude da vida.
Aqui não é possível nem prever nem imaginar. Compreende-se, a partir daqui,
porque é que os enviados de Deus exercem uma função crítica junto ao povo de Israel,
ajudando-o a não ceder à idolatria. E em nome da fidelidade à missão tais enviados
acabam por revelar-se pessoas incômodas, sofrendo incompreensão, perseguição e
morte. Profecia e martírio, com efeito, frequentemente andam juntos. Temos aí um
processo educativo que não será concluído enquanto o ser humano estiver peregrinando
na história, imerso em situação de radical ambiguidade. Não há uma única situação, na
vida do ser humano, por melhor que seja, que possa ser considerada definitiva.
A partir de tais reflexões, uma pergunta naturalmente se impõe: como era o Deus
que Israel encontrou em seus caminhos? Esse Deus foi aos poucos revelando-se como
extraordinariamente próximo a ponto de ouvir o clamor dos escravos e de assumir
pessoalmente o compromisso com a vida e a dignidade humanas. Temos aí um
elemento certamente importante, porque revela uma das características mais
significativas daquele que na fé bíblica denomina-se Deus da revelação.
Uma comparação pode ajudar-nos na compreensão daquilo que estou querendo
dizer. Os ídolos necessitam de sacrifícios para que possam despertar de sua letargia e
interessar-se pelos destinos da humanidade. Deus, pelo contrário, antecipa-se e vai além
de tudo o que o ser humano possa desejar e pedir. Mais tarde, o apóstolo Paulo dirá,
escrevendo aos romanos, que Deus manifestou seu amor para conosco amando-nos
quando ainda éramos pecadores, isto é, anteriormente a qualquer iniciativa que pudesse
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

110

expressar algum propósito de conversão. Esta vem depois, já como resposta ao dom
incondicional de Deus. Ela não é condição e sim consequência. Nessa perspectiva, não
há nada que o ser humano possa fazer para garantir o dom de Deus.
A insistência no reconhecimento de que o Deus testemunhado pelas Escrituras
Sagradas não faz acepção de pessoas deixa no ar uma pergunta um tanto incômoda.
Fala-se com frequência, nas próprias Escrituras, nos ensinamentos do Magistério da
Igreja e nas reflexões teológicas, que Deus fez Aliança com um povo: estaria isso
indicando uma situação de privilégio? À medida que o tempo foi passando e se foi
aprofundando a experiência religiosa, novas facetas de Deus foram sendo reveladas,
porque ele estabelece uma Aliança, que é particular como fato, mas que se abre a uma
perspectiva universal de salvação. É importante ressaltar que, no testemunho das
Escrituras Sagradas, os atributos de Deus assumem as feições das mais significativas
experiências humanas. É possível observar aí uma diferença essencial em referência à
imagem divina explicitada pelas especulações filosóficas. Estas tendem a fixar-se em
atributos de eternidade, sem nenhuma incidência daquilo que o ser humano experiencia
no espaço e no tempo.
Pelo que diz respeito, especificamente, à Aliança, note-se que temos aí a eleição
de um povo que não pode reivindicar qualquer mérito e que precisa aprender que sua
escolha é em vista de um serviço. Este é um aspecto que Israel custou a compreender e,
mais ainda, a aceitar. Como muitas vezes ocorre na experiência humana, o dom tende,
de forma quase espontânea, a tornar-se privilégio, o serviço tende a tornar-se poder e a
comunicação tende a tornar-se conservação. A Aliança significa o compromisso de
Deus em assegurar vida plena a toda a humanidade. Uma leitura atenta das Escrituras
Sagradas irá mostrando que o tema da vida permeia todos os testemunhos até se chegar
às explicitações de Jesus, que define sua vinda como compromisso em fazer com que
todos (mulheres e homens) tenham vida e a tenham em plenitude.
Até aqui falou-se de Deus tomando como referência quase exclusiva os
testemunhos do Antigo Testamento. O Novo Testamento traria alguma novidade em
termos de revelação de Deus? Parece-me difícil sustentar que, em referência a essa
questão, nada de novo tenha ocorrido. Não quero agora deter-me ou delongar-me, até
porque numa meditação é minha intenção refletir com mais vagar sobre a figura do
Cordeiro de Deus, aplicada por João Batista a Jesus. De todo modo, parece-me possível
dizer que no Deus revelado por Jesus não há solidão porque ele é Pai, Filho e Espírito
Santo.
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Mas o que pode ser percebido, por trás de tudo isso, é a presença divina que vem
como infinita misericórdia para salvar o que estava perdido. Assim, o Criador é também
o Redentor. O fato novo é que agora, na plenitude dos tempos, ocorre a superação dos
representantes, ou intermediários: “Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora
aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o
universo” (Hb 1,1-2). Proximidade e compaixão são duas faces desse Deus.
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